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SOSYAL ETKİ

İYİLİĞİN
GELECEĞİ
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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 yılında
kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün
153 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın 1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
İlk sayısı 15 Eylül 1921’de yayınlanan
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Mecmuası’nın izinde iyiliğin
rotasını 1868’de çizmeye devam ediyoruz.
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Kızılay’ın 1868’ten başlayan
serüveninde sosyal etki her zaman
gündeminde oldu. Zira insani
yardımda en önemli hususların
başında kaynakların sürdürülebilir
olması gelmektedir. Sürdürülebilirlik
yanında bir diğer hayati kavram
yenilikçiliktir.
Sosyal etki ve yenilikçilik
kavramlarını artık daha çok
duyuyoruz. “Sosyal sorumluluk”un
yönü de büyük bir hızla sosyal etkiye
doğru kayıyor. Böylece şirketler de
paydaşları ve müşterileriyle arasında
sürdürülebilir bir ilişki tesis ediyor.
Çünkü bugün artık bağış temelli
bir insani yardım modeli çeşitli
sebeplere bağlı olarak kafi gelmiyor.
Oysa sosyal etki yatırımcılığı diye
adlandırılan model düzenli akar
sağlama açısından kritik bir yerde.
Sadece Kızılay Maden Suyu’nu
alarak bize destek olan milyonlarca
insan bunun en açık kanıtı.
Elinizde tuttuğunuz sayıda hem
sosyal etki hem de yenilikçi
yaklaşımlara dair Kızılay tarihinden
örnekler bulacaksınız. Bunun
yanında şimdiye ve geleceğe dair
sosyal etki esaslı girişimlerimiz için
hayata geçirdiğimiz Kızılay Yatırım
merkezinde yaptığımız çalışmaların
ayrıntılarını da okuyacaksınız.
Ayrıca size bir müjdemiz var:
Kızılay Akademi adıyla kurduğumuz
merkezimizin tanıtımını İstanbul
Üniversitesi’nde yaptık. Kızılay
Akademi insani çalışmalar alanında
gerek duyulan farkındalığın artması
ve bilginin yayılması için kuruldu.
Kurucu büyüklerimiz, faaliyetlerini
yürütürken bunların yanına mutlaka

bir bilimsel perspektif eklemişler ve
sonuçta karşımıza birinci sınıf işler
çıkmış. Biz de onlara layık olabilmek
için ve 153 yıllık cemiyetin birikimini
insanlığa sunabilmek için böyle bir
kavramsallaştırma ile işe başladık.
Kızılay Akademi'nin, afet, halk
sağlığı ve insani yardım alanlarında
bilgi üreten, bunu insanlığın
hizmetine sunmayı hedefleyen bir
kuruluş olmasını arzu ediyoruz.
Kızılay olarak kendimizi, bütün
birimlerimizle ve sahadaki görev
alanlarımızla beraber akademiye
bir laboratuvar olarak açıyoruz.
İlgi duyan akademisyenler ve
araştırmacılarımızı, bahsetmiş
olduğumuz insani yardım, afet ve
toplum sağlığı, üç ana görev alanı
ile ifade ettiğimiz, altında sayısız ve
çok geniş görev alanında araştırma
yapmaya sadece Kızılay'a değil,
Kızılay aracılığıyla insani yardım
sektörüne insanlığa fayda üretmeye
ve bilimsel çalışmalar yapmaya davet
ediyoruz.
Gelin, iyiliğin geleceğini birlikte
planlayalım.
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Kasım’da Ne Yapsak?
Üniversiteler de dahil tüm okullarda yüz yüze eğitim başladı. Başta belediyeler olmak üzere
üniversiteler, vakıflar ve araştırma merkezlerinin pandemi sürecinde online olarak yapmak
zorunda oldukları etkinlikler de normale dönmeye başladı. Sergiler, özel eğitim programları,
konserler, sinemalar ve tiyatrolar her yer yine capcanlı. Elbette aşılarımızı olmayı, maskemesafe-temizlik kurallarına uymayı ihmal etmiyoruz. Sonbahara veda edeceğimiz bu ay için
biz de bazı önerilerde bulunmak istedik.

SEMA
AY İ N İ
Kasım ayı boyunca Hocapaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Semazen Dünyası Sergisi’ne sema gösterisi
de eşlik edecek. Sergide derviş aksesuarlarından heykellere, kıyafetlerden müzik aletlerine kadar sema kültürü
ile ilgili her şeyi bulmak mümkün. Canlı tasavvuf müziği eşliğinde yapılacak sema gösterisi ise bu atmosferi
tamamlayan ve bizi Mevlevi kültürünün manevi iklimlerine götüren kıymetli bir tecrübe.

ETKİLEŞİMLER
SERGİSİ
İstanbul Modern’in izleyiciye, sanatçıların dünyasındaki ilham kaynaklarını göstermeyi hedeflediği
Etkileşimler Sergisi’nde 14 sanatçının 15 yapıtı yer alıyor. Plastik sanatlar, mimari, edebiyat, müzik
ve sinema alanından çeşitli konulara odaklanan sergi, sanatçıların üretimlerini biçimlendiren ilham
kaynaklarının neler olabileceğini ve hangi düşüncelerden, sorulardan yola çıktıklarını sorguluyor. Edvard
Munch, Louise Bourgeois, Bertolt Brecht, Arthur Rimbaud, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi sanatçıları bir
araya getiren sergi 30 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak. Haluk Akakçe, Ramazan Bayrakoğlu, İpek
Duben, İnci Eviner, Leyla Gediz, Hayal İncedoğan, Bengü Karaduman, Azade Köker, Guillermo Kuitca,
Mahmoud Obaidi, Şener Özmen, Thomas Ruff, Sarkis,Matt Saunders'in eserleri sizleri bekliyor.

ÖĞRETMENLER
GÜNÜNE ÖZEL
Pera Müzesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle tüm disiplinlerden öğretmenlere yönelik
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi koleksiyonlarından hareketle hazırlanmış çevrimiçi sergi turları
düzenliyor. Bu özel gösterimde Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu Kesişen
Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisi, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu, Kahve Molası sergisi,
Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisi çevrimiçi paylaşıma açılacak.
Katılımcılar ayrıca Pera Müzesi koleksiyon ve sergilerine yönelik öğretmenlere özel olarak müfredata
uygun hazırlanan öğretmen rehber kitapçıkları sayesinde öğrencilerine sergileri nasıl gezdirebileceklerini
ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklere dair bilgi de alacak.

DİKENDEN
SIĞINAK
2021 itibariyle Türkiye ve Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması’nın 60 yılı geride bıraktı. Bu
antlaşma milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkilediği gibi farklı sosyal, kültürel ve siyasi sorunlara da
kapı araladı. Almanya'da yaşayan Türklerin sorunlarına, politik eğilimlerine ve kültürel üretimlerine yönelik
Türkiye’de yeterli düzeyde yayın olduğu söylenemez.14 Ekim’de ziyarete açılan Dikenden Sığınak Sergisi bu
açıdan büyük bir boşluğu dolduruyor. Türkiye’den yola çıkıp çalışmak ve yaşamak amacıyla Almanya’ya göç
eden farklı kuşakların yaşamını konu alan sanat eserleri, araştırmalar ve şiirleri bir araya getiren sergi; Želimir
Žilnik, bi’bak, Diaspora Türk, Özlem Sarıyıldız, Semra Ertan ve Cana Bilir-Meier’in katılımlarıyla hayat
bulmuş. Almanya’ya giden işçilerin muayene edildiği Tophane’deki Tütün Deposu binasında ziyaretçilerini
bekleyen sergi, 19 Aralık’a kadar açık olacak.

A101
UCUZLUĞU VE
KALİTESİYLE
KIŞA HAZIRLIK
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M E V L E V İ AY İ N L E R İ M E C M U A S I
Zeytinburnu Belediyesi Şeyh Galip’ten Türk müziğinin büyük ustası Dede Efendi’ye farklı
sanatkârların emeği ve katkısıyla vücuda gelen müstesna bir kaynağı ilgililerin istifadesine sundu. Şeyh
Galip tarafından Yenikapı Mevlihanesi’nde tertip edilen ve yine buraya vakfedilen "Mevlevi Ayinleri
Mecmuası" kitap haline getirildi. Tek nüshası Prof. Dr. Abdülbaki Baykara’nın özel koleksiyonunda
bulunan eser, titiz bir araştırma ve inceleme sonucunda yayına hazırlanmış. Türk müziğinin en
kompleks ve incelikli eserlerinden olan Mevlevi ayinleri, hem güfteleri hem de besteleri açısından
sanat tarihinin klasikleşmiş eserleri arasında yer alıyor. Müzik ve edebiyatın kesişmesiyle ortaya çıkan
bu nadide çalışmalar, meşk geleneği içerisinde nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Hem
sıradan okurun hem de sanatçıların istifade edebileceği şekilde yayımlanan kitap hayırlı olsun diyoruz.
Zeyt i n bu r nu B e le diyesi Kült ü r Yayınları / Şeyh Gali p / 356 s ayfa

A L M A N C A S E YA H AT N A M E L E R D E
OSMANLI ŞEHİRLERİ (1850-1912)
1878 Berlin Kongresi ile Avrupa kıtasındaki topraklarının önemli bir kısmını kaybeden Osmanlı Devleti,
ekonomik olarak Avrupa sermayesi tarafından baskı altına alındı. Bu şartlar altında Avrupa’nın yeni gücü
Almanlarla yapılan anlaşmalar doğrultusunda siyasi, askeri ve ticari ilişkiler yoğunlaştı. Tüm bu gelişmeler,
Almanların Osmanlı Devleti’ne yaptıkları seyahatleri artırdı. Bu süreçte ortaya çıkan seyahatnameleri
inceleyen yazar 1850-1912 yılları arasında Osmanlı Devleti’ne çeşitli amaçlarla seyahat eden Alman ve
Avusturyalı seyyahların Anadolu’ya dair algılarını resmetmeye çalışmış. Kitap Alman şarkiyatçı Andreas
David Mordtmann’ın mektuplarının yanında Anadolu Demiryolları Şirketi’nin kuruluşuna tanıklık
eden ekonomist Joseph Grunzel, doğa bilimci Eduardvon Bodemeyer, turistlere yönelik rehber kitaplar
yayınlayan Karl Baedeker gibi farklı statülerdeki pek çok seyyahın izlenimlerine yer veriyor.
İle t işim Yayınları / Ays el Kaya / 284 s ayfa

ÖMRÜMÜN BEREKETİ: 4
Yazı hayatında 60 yılı geride bırakan M. Uğur Derman “Ömrümün Bereketi: 4” kitabıyla hâtıra
dizisini tamamlıyor. Bu kitapta önceden yayınlanmış makaleler, kongre ve sempozyum bildirileri,
konferans metinleri ve hâtıralar yer alıyor. Ayrıca gelenekli sanatlara dair yazılanların yanında yazar,
hat ve ebru sanatçısı M. Uğur Derman bir bütün olarak sanatla geçen ömrünün hikayesini anlatıyor
bizlere. İmlasından kağıdına, görsellerinden baskısına titizlikle hazırlanan kitap kütüphanelerin
nadide eserlerinden biri olmaya aday. Tıpkı serinin ilk kitapları gibi. Hat, tezhip ve ebru gibi
gelenekli sanatlarımızın tarihi serüvenine bizi aşina kılan, kağıt türlerinden kalemlere ve mürekkep
çeşitlerine unutulan yazı kültürümüzün inceliklerini fark etmemizi sağlayan bu dizi bir hazine
kıymetinde.
M . U ğ u r D e r ma n / Ku bbe alt ı Neşriyat ı / 5 44 sayfa

1 6 . - 1 7. Y Ü Z Y I L O S M A N L I K AY N A K L A R I N D A
K A N U N İ ' N İ N S İ G E T VA R ' D A K İ T Ü R B E K A S A B A S I
Osmanlı - Macar ilişkileri üzerine çalışmalar yapan Macar tarihçi Pal Fodor, bu kitabında tartışmalı bir
konuyu ele alıyor. 7 Eylül 1566’da Sigetvar muhasarası esnasında vefat eden Kanûnî Sultan Süleyman’ın
ölüm haberi ordudan gizlendi. Naaşı tahnit edilerek gizlice otağın içinde defnedildi. Padişahın
naaşı zaferin ardından tam 42 gün sonra çıkarılarak İstanbul'a götürüldü ve Süleymaniye Camii’nin
bahçesindeki türbesine nakledildi. 42 gün boyunca Sigetvar’da gömüldüğü yere 1570’lerde bir türbe
yapıldı. Türbenin etrafına mescid ve tekke gibi yapılar eklendi ve zamanla burada küçük bir kasaba
ortaya çıktı. Ancak Habsburglar 1688 - 1689’da Sigetvar’ı ele geçirip türbeyi yıkınca türbenin yeri
zamanla unutuldu. Son dönemde yapılan kazılarla yeri tespit edilen türbenin tarihi serencamını konu
alan kitap, meseleye dair soruları Osmanlı müellifleri ve arşiv belgelerinin ışığında cevaplıyor.
Ye dit e pe Yayınevi / Pal Fodor / 1 92 sayfa
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SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİNDE
Ş A M VA L İ L E R İ
Kadim medeniyetlerin beşiğinde merkezi bir yerde bulunan Şam, yani eski adıyla Dımaşk, Roma
İmparatorluğu’ndan Sasanilere, Fatimilerden Haçlılara bölgeye hakim olmak isteyen her gücün elde etmek
için mücadele verdiği bir şehirdir. Bu sebeple sayısız istila ve savaşa tanık olan şehir, defalarca yıkılıp
yeniden yapılmıştır. Salâhaddîn el-Müneccid tarafından yayına hazırlanan bu kitap, Türk hakimiyetine
girdikten sonra bu kadim toprakların kimler tarafından yönetildiğine odaklanıyor. Selçuklu ve Osmanlı
döneminde Şam’da görev yapan valilerin biyografilerinden meydana gelen çalışma; İbn Asâkir’in "Târîhu
Dımaşk" (Dımaşk Tarihi), İbn Cum’a el-Makkâr’ın "el-Bâşâtve’l-Kudât" (Paşalar ve Kadılar) ve İbn elKârî’nin "el-Vüzerâellezîne Hükmû Dımaşk" (Şam’ı Yöneten Vezirler) adlı kitaplarından istifade edilerek
hazırlanmış. Biyografilerin yanında ayrıca şehrin siyasi, sosyal, ekonomik tarihine ışık tutuyor.
Seleng e Yay ı nla r ı / Salahaddin e l- Mü ne cc id / 174 sayfa

RESİMLERİ OKUMAK
Alberto Manguel kütüphane, kitap ve okuma kültürü denildiğinde ülkemizde akla gelen ilk isimlerden
biri. Manguel bu defa farklı bir okuma tecrübesine girişiyor ve bizleri görselliğin hakim olduğu bir
dünyada görüntüleri okumaya davet ediyor. Ona göre fotoğraflardan resimlere, binalardan heykellere
her türlü imgenin bir hikayesi mevcut. Değişik türde gösterge kullanılsa da her imge, temel olarak bir
anlamı alıcısına aktarmayı amaçlar. Böylece imge, izleyicide zihinsel etkinlikleri ve kendisinden etkin bir
katılım gerektiren içselleştirilmiş bilgiler bütününü harekete geçirir. Sanat tarihi ya da felsefesinden ziyade
görüntülerin hayret verici hikayelerine odaklanan kitap ufuk açıcı.
Albe rt o Mang ue l / Kı rmı z ı Kedi / 384 s ayfa

K A P İ T A L İ S T K I YA M E T S E R M AY E M İ D Ü N YA M I ?
Bu yaz dünyanın dört bir yanında yaşanan sel ve orman yangınları gibi felaketlerle, bilim insanlarının
uzun zamandır insanlığı uyardığı, iklim krizini bir nebze olsun ciddiye aldık. Foti Benlisoy’un kitabı
da bu açıdan farkındalığımızı artıracak bir ciddiyetle ele alıyor konuyu. Sanayi devriminden beri
daha fazla üretebilmek ve daha fazla kazanabilmek adına sömürdüğümüz, dengesini alt üst ettiğimiz
tabiat intikamını alıyor bizden. Yazara göre ekolojik çöküşün tek sorumlusu kapitalist sistemin ta
kendisidir. Yeryüzünün sonunun geldiği bir süreçte kapitalizm bundan da kar etmenin peşindedir;
bu doyumsuz iştahıyla felaketleri de yeni kar araçlarına dönüştürebilmektedir. Bu sebeple “felaket
kapitalizmi” yeni afetler üretmekten de çekinmeyecektir.
Fo t i B e nli soy / H a bit u s Kitap / 344 sayfa

H AVA N A S I L T A R İ H YA Z A R
Abraham Lincoln ve John. F. Kennedy’nin biyografilerini kaleme Ronald D. Gerste, bu çalışmasında
iklimin tarih üzerindeki etkisini masaya yatırıyor. İklim toplumların gelişim sürecini nasıl etkiliyor?
Geçmişte büyük felaketlere yol açan iklim değişiklikleri tabii durumlar mıydı? Küçük buzul çağının
etkileri bilinmeden Avrupa’daki derebeylik sisteminin nasıl çöktüğü anlaşılabilir mi? İklim şartlarını
dikkate almadan 1812’de Napolyon’un, 1941’de de Hitler’in Rus orduları karşısındaki mağlubiyetini
açıklamak mümkün müdür? İklimin devrim gibi toplumsal hareketlerle arasında herhangi bir bağlantı
var mıdır? Yeryüzünden silinip yok olan kadim kültürlerin kaderindeki payı nedir? Halkların yeme,
içme, giyinme ve barınma kültürleri hava şartlarından bağımsız düşünülebilir mi? Buna benzer pek çok
kritik soruyu cevaplayan kitap merak uyandırıcı.
Ronald D. Ge rst e / Kolektif Kita p / 2 2 4 s ayfa
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İNSANLIK IÇIN SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA
Başta küresel ısınma, iklim krizi, kirlilik olmak üzere duyarlı olmamız gereken
pek çok sorunla dünyamız karşı karşıya. Bu konuda en hayati çözümlerden
biri sürdürülebilir kalkınmaya gereken önemi vermek. Sizler için sürdürülebilir
kalkınma konulu belgeselleri derledik. İyi seyirler...

PLANET EARTH (YERYÜZÜ)
BBC yapımı Emmy Ödüllü doğa belgeseli Planet Earth, her bölümünde mağara, dağ, çöl ve
kutuplar gibi farklı konuları işliyor.

T O M O R R O W ( YA R I N )
Belgeselde tarım, enerji, ekonomi, eğitim gibi sahalarda gerçekleştirilen başarılı girişimler bir
araya getirilerek geleceğe ışık tutuluyor.

C OW S P I R AC Y: T H E S U S TA I N A B I L I T Y S E C R E T
(SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞIN SIRRI)
Dünyayı felakete sürükleyen pek çok afetin arka planı Cowspiracy: Sürdürülebilirliğin Sırrı
belgeselinde çarpıcı bir şekilde ele alınıyor.

THE COVE (KOY)
Belgeselde Japonya’da gösteri ve yemek için avlanan yunusların dramı anlatılıyor.

1868

D E R G İ / AY I N

DINLE
DOSTUM
Farklılık, karşıtlık ve çatışma. Hikayeyi
ilginç kılan en belirgin ögeler olmuştur.
Farklı olanlar arasındaki çekişme ezelden
beri var olduğundan mıdır bilinmez,
anlatıcı için vazgeçilmezdir. Anlatıcı
anlatır, dinleyici dinler ve çatışma bir
şekilde sonuçlanır, hikaye de… Bizse farklı
olanların iyilik ve insanlık adına yan yana
durabildiği hikayelerin arayışındayız.
Çatışmanın getirdiği karmaşa yerine
dostluğun verdiği huzuru tercih edenler
için kontrastı yüksek bir liste hazırladık.
İyi dinlemeler
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Nur Yoldaş - Sad Abad Buselik
https://youtu.be/RiW4YvRTbfM (06:24)
Imam Baildi - Den Thelo Pia Na Xanarthis
https://youtu.be/fbVdrTXPQjA (03:13)
Pink Martini ft. Saori Yuki - Yuuzuki
https://youtu.be/CN0XCQpwKyA (03:28)
Papooz - Ulysses and the Sea
https://youtu.be/SJaNOrG__6A (02:00)
Tony Bennett, Lady Gaga - Love For Sale
https://youtu.be/0mv5nYdOBq4 (03:08)
Ed Sheeran - Best Part of Me
https://youtu.be/wGyh_53ecgg (04:07)
Melike Demirağ - Arkadaş
https://youtu.be/WI1VW0d9AnY (03:57)
Eko Fresh feat. #IchDuWirNRW - 1994
https://youtu.be/zRnqvGE3t7A (04: 18)
Uğur Önür & Şakir Ozan Uygan - Cezayir
https://youtu.be/s292jn-5CGo (07:20)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin

MÜZİKLERİ
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TEKNOLOJI

ÖLÇÜLEBİLİR
TEKNOLOJİ
KADİR EMRE AKCİ

Bugün teknolojinin insanlığa sunduğu en önemli avantaj ölçüm kabiliyeti. Bu kabiliyet
teknolojinin kendisi için de eklektik şekilde devam eden bir gelişimin kapısını açar. Bir teknoloji
geliştirilir, onun sonuçlarını ölçmek için başka bir teknoloji geliştirmek gerekir, ölçülen sonuçlar
bambaşka bir teknolojinin gelişimine katkı sağlamak üzere kullanılır ve ortaya çıkan bu katkı
yine ölçülür ve gelişimin sürekliliği yaşayan bir organizma gibi devam eder. Süreç devam ederken
her bir ara birim kendi gelişim amacına ulaşabilmiş mi, onu sorgular. Gelişimin yarattığı
etkinin, en başta hedeflenene veya marjinal faydaya erişimi ise gerçek etkinliği ortaya çıkarır. Bu
faydanın günümüz dünyasına, özellikle insana olan yansımasına sosyal etki diyebiliriz. Sosyal
etkiye ulaşmak için hedefler doğru belirlenmeli ve birer parametre olarak ölçümleme de yer
almalıdır. Doğru ve fark yaratan sonuçlar almak için etkiyi yaratacak alana tohum ekmek yani
yatırım yapmak gerekir.

Amazon Alexa
Yakın zamanda duyulan bir habere göre Amazon sesli komut sistemi
Alexa’yı hastanelerde yaşlılara hizmet için devreye sokacakmış.
Pandeminin de etkisiyle özellikle yaşlı bakım evi gibi dezavantajlı
insanların bulunduğu merkezlerde bu insanlarla görevliler arasında
olması gereken tedbir amaçlı fiziksel mesafe sebebiyle yaşlıların iletişim
problemleri ortaya çıkmış ve Amazon bu noktada devreye girmiş. Hastane
sakinleri birtakım günlük talepler, aileleriyle görüşme vb. konularda her
seferinde hastane personeline ulaşmak yerine ihtiyacı kendi başlarına
karşılayabilecekleri bir avantaja sahip olacaklar. Bu sayede personel de
daha verimli işlere odaklanabilecek. Alexa Akıllı Özellikler programı,
hemşirelerin hasta odalarına girmek zorunda kalmadan arama ve
dahili telefon benzeri bırakma özellikleri aracılığıyla hastalarla iletişim
kurmasını sağlayacak. Hastalar sorular sorabilir veya hemşireler bu özellik
aracılığıyla birinin nasıl hissettiğini kontrol edebilir. Kurucu Torres,
"Bu, hastanelerin üretkenliği artırmasını ve tıbbi malzemelerden tasarruf
etmesini sağlıyor" diyor. Hastaneler ayrıca Alexa aracılığıyla hastalara
bilgi ve duyuru gönderebilir.
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VR Tedavisi
Sanal gerçeklik ortamının bir klinik olabileceğini hiç
düşünmüş müydünüz? Göz tembelliği olan çocuklarda
VR teknolojisinin olumlu sonuçlara yol açtığını
görmek bir grup araştırmacıyı harekete geçirmiş ve
işi daha ileriye götürmüşler. Luminopia isimli şirket,
çocukların izlediği içerikleri VR teknolojisini de dahil
ettikleri bir sisteme aktarmış ve özellikle göz tembelliği
olan çocuklarda VR başlığı ile izledikleri içeriklerin
gözlerine iyi geldiği anlamış ve bir çeşit dijital terabi
diyebileceğimiz bu yöntem yakın zamanda FDA’den
(Amerikan gıda ve ilaç dairesi) onay alacakmış. Onay
ile Luminopia, tıbbi durumlar için reçeteli tedavi
olarak dijital bir terapötik sunma izni olan yalnızca
birkaç şirkete katılıyor . Geçen yıl FDA, sekiz ila
12 yaş arasındaki çocuklarda DEHB'yi tedavi eden
EndeavorRx adlı reçeteli bir video oyununu onayladı.
Luminopia yaptığı açıklamada, tedaviyi 2022'de
başlatmayı planladıklarını söyledi.

Dijital Yayın Platformları
Televizyona ve sinemaya bir alternatif gibi ortaya çıkan
bu platformlar alternatif olmanın çok daha ötesine
gittiler, kendi kültürlerini yarattılar. Pandemiyle
birlikte sinema kültürünün neredeyse bitmesi, evde
fazla vakit geçirmenin insanları dijital platformlara
yönlendirmesi veya buraların daha özgür alanlar
olması gibi birçok sebep sıralayabiliriz. Bu platformlar
için üretilen içeriklerinse insanları bir araya getiren
bir yanı olduğunu artık daha net söyleyebiliriz
sanırım. Eşzamanlı izleme ve diğer mecralar üzerinde
görebildiğimiz çeşitli yorumlar izlenen şeye dair bir
ortak beğeni puanı oluşturuyor ve bunun oldukça
kişinin aktif görüş bildirdiği bir gündem olduğunu
görüyoruz. İnsanlar arsındaki iletişimi güçlendirmesi
yönüyle farklı bir rolü olan bu platformların yakın
geleceğini merak ediyoruz.
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Kızılay Yatırım CEO’su İlyas Haşim
Çakmak gün geçtikçe artan insani
problemlere sürekli bir çözüm önerisi
olarak sosyal etki yatırımcılığını
gündeme getiriyor.
Günümüzde sadece insanların değil
markaların da iyiliğe ihtiyacı var. 1868
dergisinin sayfalarında İyiliğin Markaları
olarak yer alan şirketler, farklı alanlarda
ticari faaliyetlerle iyiliği bir araya getiriyor. İlham veren hikayeler özel sektör
tecrübesinin üçüncü sektör olarak ifade
edilen sivil toplum çalışmalarıyla nasıl
buluştuğunu gösteriyor. İş dünyasının
kurumsal olarak yapılandığı ve ölçek
ekonomilerine taşındığı bir dönemde
iyiliğin de kendisini yeniden tanımlaması
gerekiyor. Finanstan barınmaya, hızlı
tüketim maddelerinden lojistiğe, hizmet
sektöründen sağlığa varıncaya kadar
birçok alandaki çalışmalar, dünyamızın
daha iyi bir yer olması gayretiyle tanışıyor. İş dünyası, bugün artık sadece kârı
önceleyen bir yaklaşımla sürdürülebilir
bir varlık gösteremeyeceğini fark etti. Bu
nedenle tüketicileri ve paydaşlarıyla daha
yakın bağ kuracağı sosyal etki yatırımcılığında denemeler yapıyor. Bu sadece
bir iletişim yöntemi değil, bir iş planı.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında belirlediği
hedeflere ulaşmak için uzun ve zahmetli
bir yol var. 2020 öncesinde bu hedeflere
ulaşmak için Dünya Bankası tarafından
tahmini 2,5 trilyon dolar gerektiği ifade
ediliyordu. Özel sektörün, kamunun
ve sivil toplumun güçlerini bir araya
getirmesi ve gönüllü çalışmalar, risklerin
azaltılması ve toplumların güçlendirilmesi gibi parametreler bu hedeflere giden
yolu kısaltıyor. Gün geçtikçe artan insani
problemleri sadece bugüne kadar öğrendiğimiz yöntemlerle çözmeye çalışmak
makul değil. Sosyal etki yatırımcılığı tam
da bu esnada devreye giriyor. İyilik yapan

ve yardımdan faydalanan gibi anlayışların ötesine geçerek meselelerin kök
sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik
akıllı çözümler geliştirmemiz gerekiyor.
Ticari, sanayi ve organizasyonel becerileri
iyilikle birleştirerek geleceğin dünyasını
inşa etmemiz gerekiyor. Bilmediğimiz bir
yol değil. İnsan onurunu ayakta tutarak
onu toplum hayatının içine dahil eden
bir düşünce mirasına sahibiz. Yapmamız
gereken bu tecrübeleri günümüz diline
tercüme etmek. Bunu yapmak için geçmişin tecrübesine ve geleceğin enerjisine
ihtiyacımız var. Kızılay Yatırım tam bu
noktada yer alıyor. Sosyal etki yatırımlarıyla geleneksel iş alanlarıyla geleneksel
iyilik yollarını bir araya getiriyor. Daha
yaşanabilir bir dünyanın sadece bir seçenek değil aynı zamanda bir zorunluluk
olduğunun farkındayız. Fert, toplum ve
tüm dünya için bir etki modelini kurumsallaştırmak ve insani yardımın geleceğini güçlü temeller üzerinde inşa etmek
gerekiyor. “Yarın, ona hazır olanlarındır”
denilir. Biz yarının sadece kendisini veya
şirketini değil yaşadığı tüm ekosistemi
düşünenlerin olacağına inanıyoruz. Kızılay Yatırım, Türkiye’de iyiliğin amiral
gemisi olan Kızılay hareketinin güç merkezlerinden biri olacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay Yatırım sosyal
etkinin yeşermesi için yeni yollar açarak
aktif rehberlik yaparken aynı zamanda bu
yeni yatırım dilinin de yeni kelimelerini
yazmaya devam edecek. Sosyal etki, daha
fazla iyilik, sürdürülebilir kaynaklar ve
insan onurunu ayakta tutmak için toplum
için toplumla birlikte çalışan kişilerle
yarınlara yürüyecek.
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Kızılay Yatırım CMO Zeynep Meltem Özeker ile
kurumsal olarak sosyal etkiye bakışı, iş dünyası ve
sosyal etkiyi konuştuk.
Şirketlerin hayatında sosyal sorumluluk vardı. Şimdi ise sosyal etki
kavramı gündemde. Kızılay Yatırım
olarak sosyal etkiye bakışınız nedir?
İş dünyası sosyal etkinin neresinde?
Kızılay kurulduğu günden bu yana
sosyal etkiyi güçlendirmek için çaba
gösteriyor. 1868 yılında başlayan yolculuk zaman içinde tüm dünyayı içine
alan bir iyilik hareketine dönüşmüş
durumda. Sürdürülebilir kaynaklara
sahip olmak ilk günden itibaren önem
taşımış. Bunun yanında sosyal etki
alanında inovatif yaklaşımlar benimsenmiş. Kızılay arşivleri bunların
örnekleriyle dolu. Bundan yüz yıl önce
toplumun her katmanına iyilik köprülerini kurmak için benzersiz örnekler
sergilenmiş. Bu yönüyle Türkiye’de
iyiliğin amiral gemisi olmuş. Güçlü bir
organizasyon olmanın yanı sıra çeviklik büyük önem taşımış. İyilik hangi
yolla ulaştırılacak ve sürdürülebilir
hale getirilecekse bunun örnekleri kısa
zamanda gerçekleştirilmiş. Savaş zamanında okullar, konaklar hastanelere
dönüştürülmüş ve gönüllü hemşireler
toplumun direnç kazanması için fedakârlık yapmışlar. Sağlık alanındaki
sosyal etki, Kızılay Hemşirelik Okulu,
röntgen kâğıtlarının temini gibi öncü
çalışmalarla desteklenmiş. Türkiye’de
sağlık alanındaki çalışmaların birçoğunda Kızılay’ın erken dönem sosyal
etki çalışmalarının büyük önemi var.

Bu çalışmalar sadece dirençli bir toplum oluşumuna zemin hazırlamakla
kalmamış. Aynı zamanda sürdürülebilir iyilik için öncülük yapmış.
Hilâl-i Ahmer Kadınlar Merkezi’nde
açılan Sanayi Mektebi, hem üretimin
hem de meslek sahibi olmanın iyi
örneklerinden biri olmuş. Dezavantajlı gruplar için sosyal etkiyi artıran
çalışmalarmış. Değer zincirini ortaya
çıkarmak için de ilham vermişler. Bayramlar için üretilip, gelir getirmek için
satılan Hilâl-i Ahmer Çiçeği bunun en
iyi örneklerinden bir olmuş.
Lojistik alanında Medine savunmasında uçaklarla bırakılan yardımlar,
Çanakkale Savaşı’nda hastaneye dönüştürülen gemiler, İkinci Dünya Savaşı’nda Yunanistan’a yardım taşıyan
Kurtuluş gemisi yenilikçi yöntemlerle
sosyal etkiyi çoğaltmanın ve sinerjiyi
harekete geçirmenin çabasıymış. Geçmişte sayısız örneklerle harekete geçen
sosyal etki temelli girişimlerin bugünkü adresi Kızılay hareketinin içinde
insani yardım faaliyetlerinin sürdürülebilir temellere ulaşmasını hedefleyen
Kızılay Yatırım’dır.
Sosyal etki yatırımcılığı Kızılay’ın
ticari faaliyetlerinin özünde yer alıyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kızılay’a düzenli gelir getirmesi amacıyla
1926 yılında tahsis ettiği Karahisar

MERKEZINDEYIZ”
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Maden Suları bugün Türkiye’nin en önemli markalarından biri olan Kızılay Maden Suları olarak
faaliyetlerini sürdürüyor. Sosyal etkiyi, üretim ve
satış süreçlerinin tamamını insanlığın yararına
olacak şekilde tasarlayarak sürecin her kısmının
değer üretmesi olarak görüyoruz. Sosyal etki,
sadece gelir elde etmeyi değil, elde edilen faydayı
insanlığın yararına kullanmayı da amaçlar. Bizim
karnemiz sadece bilançolar değil aynı zamanda
hayatlarına pozitif anlamda dokunduğumuz
insanların sayısıyla ölçülüyor.
Kızılay’ın sağlık alanındaki çalışmaları Kızılay
Sağlık çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bu sektörde kamu ve özel girişimleri tamamlayacak şekilde
üçüncü bir yolu temsil ediyoruz. Hastanelerimiz-

den bazıları hayırseverlerin bağışladığı binalarda
faaliyet gösteriyor. Verilen sağlık hizmeti, Kızılay
hareketinin ilke ve değerleriyle uyumlu şekilde
ihtiyaç sahiplerine desteğe dönüşüyor. Fedakâr
çalışanlar, Kızılay güvenini hisseden hasta ve
hasta yakınlarımız 153 yıllık geçmişi geleceğe
taşıyor.
Kızılay Sosyal Danışmanlık, Toplum Merkezlerimiz başta olmak üzere Kızılay’ın topluma
dokunduğu noktalardaki sosyal sermayeyi
sosyal faydaya dönüştürerek sosyal etki üretiyor.
Kızılay Kültür Sanat, iyiliğin tarihini kültür
sanat yoluyla sosyal etkiye dönüştürüyor. Huzurevlerimizden sorumlu Kızılay Bakım, yeni nesil
barınma ihtiyaçlarına odaklanan Kızılay Sistem

1868

Yapı, Kızılay’ın köklü çadır geleneğini geleceğe taşıyan Kızılay Çadır & Tekstil, yatırım
fonlarını sosyal etkiyle buluşturan Kızılay
Portföy Yönetim sosyal etkide değer zincirimizin anlamlı parçalarını oluşturuyor. Kızılay
Lojistik insani yardım ve sağlık lojistiğindeki
Kızılay tecrübesini Türkiye’deki kamu ve özel
sektör kurumlarıyla bir araya getirerek sosyal
etki sinerjisini genişletmek için çalışmalar
sürdürüyor.
Dünyada ve Türkiye’de bu alana olan ilgiyi
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünyada farklı sosyal problemlere yönelik
çözüm arayışları var. Danimarka’da volkan-
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lara yönelik bir sosyal etki fonu kurulduğunu
biliyoruz. Bu ilginç bir örnek. Bunun yanında dünya çapında Kızılay ve Kızılhaçların
sosyal etki temelli girişimleri var. Emeklilik
fonlarından çevreye duyarlı fonlara varıncaya kadar geniş bir yelpaze söz konusu. Özel
sektör Birleşmiş Milletler’in ortaya koyduğu
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kendi
iş hedefleriyle bir araya getirmek için yoğun
bir çabanın içinde. Sosyal etki artık şirket
faaliyet raporlarında yer alıyor ve sosyal
sorumluluğun çerçevesi sosyal etkiye doğru
hızla genişliyor. Üretim safhasından elde
edilen gelirlerin harcandığı yerlere varıncaya
kadar üretilen değer zinciri hem dünyada hem
de Türkiye’de artık daha fazla önem taşıyor.
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Şirketler, hem paydaşlarıyla hem de müşterileriyle bu
sayede anlamlı ve sürdürülebilir bağlar kuruyor.
İnsani yardım faaliyetleri için düzenli kaynak sağlamak ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek konusunda
sosyal etki yatırımcılığının yeri nedir?
Sosyal etki yatırımcılığı, insani yardım alanında
düzenli akar sağlamak için çok önemli bir yere sahip.
Günümüzde sadece bağışlara dayanan bir insani
yardım modeli farklı nedenlerle yeterli olmuyor. Öncelikle yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı ve yardım
gereken başlıklar gün geçtikçe artıyor ve daha çevik
bir yaklaşım gerektiriyor. Yapılan araştırma sonuç-

ları geniş bir kitlenin bağış dışındaki yollardan da
iyiliğin parçası olmayı tercih ettiklerini gösteriyor.
Kızılay Maden Suyu tüketen milyonlarca kişi de
bunu teyit ediyor. Diğer yandan sosyal etki temeline
dayanmayan insani yardım yaklaşımları değer zinciri üretmede eksik kalıyor. İnsani yardımın günümüz
dünyasındaki görevlerinden biri problemlerin ortaya
çıkmasına engel olacak yaklaşımlar geliştirmesidir.
Sosyal etki, güçlü bir toplumun sigortasıdır. Bu
nedenle insani yardım kurumlarının iyiliği kurumsallaştırma görevinin önemli bir parçası sosyal etki
yatırımlarıdır. Bu sayede, özel sektör, kamu ve halk
arasında güçlü bir bağ kurulabilir.
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Kızılay ile bu alanda işbirliği yapmak isteyenler nasıl bir
yol izlemeli?
Kızılay Yatırım, Türkiye’de sosyal etkinin merkezinde
olmayı amaçlıyor. Sadece Türkiye için değil tüm dünya için
sosyal etki yatırımcılığının geleceğini inşa etmek çalışmalarımızın özünü oluşturuyor. İş dünyasında Kızılay’la
yakın işbirliği sürdüren kıymetli şirketlerle başta olmak
üzere kamu ve özel sektördeki tüm paydaşlarımızı sosyal
etki değer zincirimizin bir parçası olarak görüyoruz. İş
dünyasının farklı alanlardaki tecrübelerini Kızılay Yatırım sinerjisi ile değere dönüştürmek için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Yardıma ihtiyaç duyduğumuzda bir araya
gelen bir toplum olmanın ötesine geçerek yardıma ihtiyaç
duymamak için önlemlerini almak üzere bir araya gelen bir
toplum olmamız gerekiyor. Sosyal etki yatırımcılığı bunu
hayata geçirmek için var. Sosyal etki sadece şirketler için
değil aynı zamanda insanlar için de hem hayatımızı daha
anlamlı kılmanın hem de diğer insanlara örnek olmanın
etkili bir yolu. Sosyal etkinin bir parçası olmak için el ele
verip güçlerimizi birleştirmek yeterli.
F O T O Ğ R A F A A / C E B R A I L C AY M A Z

MERKEZINDEYIZ”

Yardıma ihtiyaç
duyduğumuzda bir
araya gelen bir toplum
olmanın ötesine
geçerek yardıma
ihtiyaç duymamak
için önlemlerini almak
üzere bir araya gelen
bir toplum olmamız
gerekiyor.
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“ETKI YATIRIMLARI DÜNYANIN
EN BÜYÜK YATIRIMCILARININ
RADARINDA”
Ülkemizin önde gelen tanıtım ve halkla ilişkiler şirketlerinden
Lorbi PR Ajans’ın başkanı Mustafa Kaya ile konuştuk.
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Etki yatırımı kavramını nasıl tanımlayabiliriz?
Bu alanda faaliyet gösteren en önemli uluslararası organizasyonların başında yer
alan Global Etki Yatırımları Ağı (GIIN), “finansal getirinin yanısıra ölçülebilir
pozitif sosyal ve çevresel etkiler elde etmek niyetiyle yapılan yatırımlar” şeklinde bir
tanıma başvuruyor. Bu kısa ama net ifade, işin özünü gayet sarih bir şekilde ortaya
koyuyor.
Öncü örneklerin geçmişi biraz daha gerilere uzanmakla birlikte, ‘etki yatırımları’
kavramı, ilk kez 2007 yılında kullanılmaya başlandı. O zamana kadar iş sonuçları
ile sosyal ve çevresel faydalar, birbirleriyle ilişkili görülse bile, büyük ölçüde ayrı
ayrı ele alınıp değerlendiriliyordu. Daha açık ifade etmek gerekirse, herhangi bir
yatırım kararı alınırken ‘olumlu’ bir sosyal ve çevresel etki yaratma amacı çoğunlukla güdülmüyordu. Çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri ile negatif etkilerin
belirli ölçülerde önlenmesi veya giderilmesi için çaba gösteriliyordu belki ama işin
ilk adımından başlayarak, yani daha yatırım kararı verilirken, finansal geri dönüşle
birlikte pozitif etki yaratma hedefi gözetilmiyordu. Kısacası, öncelikle mümkün
ölçüde zarar vermeme veya sebep olunan zararın telafisi için gayret ediliyor ancak
bunun ötesinde fayda da üretilebileceği pek akıllara getirilmiyordu.
Zaman içinde yıkıcı endüstriyel süreçlerle tetiklenen iklim krizinin şiddetlenmesi,
dünya kaynaklarının -yerlerine yenisi konmadan ya da kendilerini yenilemelerine fırsat tanınmadan- hızla tüketilmesi, ekonomik globalleşmenin ciddi bir refah
üretmenin yanında ülkeler ve insanlar arasındaki gelir eşitsizliği uçurumunu iyice
derinleştirmesi gibi yapısal faktörler, iş yaparken fayda sağlama fikrinin gittikçe
daha çok revaç görmesi sonucunu beraberinde getirdi. Bu dönüşümlerin yanı sıra
ilgili sivil toplum kuruluşlarının uzun yıllardır süren eylemliliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası organizasyonların bu hassasiyeti sahiplenip birtakım global
normlar geliştirmesi ve en önemlisi dijital iletişim devrimi sayesinde bu endişelerin
dünyanın dört bir tarafındaki insanların gündemine girmesi, şirketleri ve yatırımcıları, insani ve çevresel meseleler konusunda, gönüllü veya mecburi olarak, daha
duyarlı olmaya, yeni yatırım kararları verirken bu hassasiyetleri her an göz önünde
bulundurmaya sevk etti.
Etki yatırımlarının artmasının ve yaygınlaşmasının ardında böyle büyük çağ gerçekleri var. Bu yeni çağ gerçeklerinin yeni nesiller tarafından daha fazla hissedilip içselleştirilmesi ile özellikle Y ve Z kuşaklarının sosyal ve çevresel meseleler konusunda
önceki kuşaklara göre çok daha yüksek bir duyarlılığa sahip olması, etki yatırımlarının gittikçe artacağı, hatta başat bir standarda dönüşeceği bir gelecek vaat ediyor.
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Etki yatırımları
özellikle son on
yılda yoğun bir
şekilde iş dünyasının
gündemine girmiş
olmakla birlikte, az
zamanda epey yol
alındı.

Etki yatırımının amacı nedir?
Etki yatırımları esasen, işin finansal sonuçları ile sosyal ve çevresel faydalarının
birbirinin alternatifi veya zıddı olmadığı,
bunların aynı anda ve birlikte de elde
edilebileceği ana fikrine dayanıyor. Bu
anlayışı esas alan bireysel ve özellikle
kurumsal yatırımcılar, sosyal ve çevresel
fayda yaratmayı bir yük veya kaçınılmaz
bir görev olarak görmenin ötesinde,
sosyal ve çevresel yatırım fırsatlarını
kaçırmamak için özel bir gayret sarf
ediyorlar, bu tür fırsatları yakalamak için
sürekli bir arayış içinde oluyorlar.
Bu amaç çerçevesinde, yapacakları işin
pozitif sosyal ve çevresel etkisini maksimum düzeye çıkarmak üzere, fayda
potansiyeli en yüksek sektörlere ağırlık
veriyorlar. Etki yatırımlarının en çok
sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji,

mikrofinans, makul fiyatlı konut, sağlık
ve eğitim gibi alanlarda karşımıza çıkması, bu anlayış ve arayışın bir sonucudur.
Etki yatırımını genellikle hangi şirketler kullanıyor?
Etki yatırımı yapan şirketlerin tipi ve
yaptıkları yatırımın cinsi, büyük bir
çeşitlilik arz ediyor. Basitçe ifade etmek
gerekirse, kurumsal sosyal sorumluluk
hedeflerini günümüzün yeni ihtiyaç ve
beklentileri çerçevesinde yenileyen, başka bir deyişle para kazanmaya çalışırken
topluma ve gezegene zarar vermemenin
ötesinde yarar da sağlamaya çalışan her
şirket, etki yatırımlarının kapsama alanına dahil olmuş sayılır.
Nitekim bugün, özellikle belirli bir
boyuta erişmiş birçok şirketin, sosyal ve
çevresel fayda sağlamak üzere sürekli

ve yoğun bir çaba içinde olduğunu,
‘Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri’
gibi global kriterleri esas alarak tüm
faaliyetlerini gözden geçirip dönüştürdüğünü, yarattıkları pozitif etkileri
ortaya koymak üzere düzenli raporlamalar yaptıklarını görebiliyoruz. Diğer
taraftan sosyal fayda gözeterek hareket
eden pek çok kurumsal yatırımcı da,
yeni yatırımlar yaparken, ilgilendikleri
şirketlerin finansal performansı yanında
fayda performansına da büyük bir dikkat gösteriyorlar.
Etki yatırımını hayırseverlikten ve
sosyal yardımdan ayıran noktalar
nelerdir?
Hayırseverliği, karşılıksız veya en azından doğrudan bir karşılık beklemeden
yürütülen faaliyetler olarak tanımlamak
mümkün. Sosyal yardımları da bu amaç
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çerçevesinde kullanılan araçlardan biri olarak
değerlendirebiliriz.
Oysa etki yatırımı, karşılıksız veya hiçbir finansal
yarar gözetilmeden yapılan bir şey değil, aksine
başlı başına yeni nesil bir iş modeli. Etki yatırımı
yapan bireysel veya kurumsal aktörler, finansal kazançtan vazgeçmiyorlar kesinlikle. Hatta
GIIN tarafından 2020 yılında yapılan araştırmaya
göre, etki yatırımı yapanların yüzde 88’i finansal
hedeflerine ulaştıklarını veya bu hedefleri aştıklarını ifade ediyorlar. Başka bir deyişle kâr ederken
dünyaya ve insanlığa fayda sağlamaktan da geri
durmuyorlar.
Bu açıdan değerlendirildiğinde etki yatırımlarının, ulvi amaçlar çerçevesinde yüce gönüllülükle
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yürütülen hayırseverlik faaliyetlerine veya bu faaliyetlerin bir fonksiyonu olarak sosyal yardımlara
kıyasla çok daha sürdürülebilir bir temele oturduğu söylenebilir. Bir yandan para kazanırken diğer
yandan dünyayı daha iyi bir yer yaptığını bilmek,
eşsiz bir yatırımcı motivasyonu olarak önümüzde
duruyor ne de olsa.
Etki yatırımının kullanım alanı şu an dünyada
ve Türkiye’de ne durumda?
GIIN’in yaptığı hesaplamalara göre, etki yatırımlarının global çapı 2019 yılı itibariyle 715 milyar
doları bulmuş durumda. Kimi uzmanlar, daha
etraflı bir değerlendirme yapıldığı takdirde bu
rakamın en azından üçe katlanabileceğini de iddia
ediyor.

RA DA R I N DA”
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Türkiye, global iş dünyasında yükselen bu trendi vakitlice fark edip harekete geçen ülkelerin başında
yer alıyor. Bunun bir yansıması olarak yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi liderliğinde
Etki Yatırımları Danışma Kurulu oluşturuldu ve bir eylem planı hazırlandı. Kurula, ilgili bakanlıklar
ve devlet kuruluşları, özel sektör birlik ve dernekleri, çeşitli finansal kuruluşlar, Kızılay gibi gönüllü
kuruluşlar, şirketler ve üniversitelerden oluşan 30 lider kurum da destek veriyor.
Kurul’un misyonunu “Etki yatırımını Türkiye'de ana akım bir yatırım modeli haline getirmek ve
Türkiye’nin bu alanda uluslararası işbirliklerine, modellere ve projelere imza atabilmesini sağlamak”
şeklinde belirlemiş olması, bu konuda doğru bir bakış açısıyla hareket edildiğini göstererek, gelecek
açısından güven telkin ediyor.
Etki yatırımının geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Etki yatırımları özellikle son on yılda yoğun bir şekilde iş dünyasının gündemine girmiş olmakla
birlikte, az zamanda epey yol alındı. Pandemi döneminde tüm insanlık olarak aynı anda yaşadığımız
tecrübe, hepimizi dünyanın geleceği konusunda çok daha ciddi bir şekilde endişelenmeye sevk etti.
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Etki yatırımları esasen, işin finansal sonuçları ile sosyal ve çevresel
faydalarının birbirinin alternatifi veya zıddı olmadığı, bunların aynı anda
ve birlikte de elde edilebileceği ana fikrine dayanıyor.

Bu küresel acil duruma hemen her gün bir yenisi ile karşılaştığımız çevresel ve insani felaketlerin eklenmesi, alarmın
şiddetini artırdı.
Bu son gelişmeleri dikkate alınca, pandeminin ve artan
çevresel felaketlerin etki yatırımlarının geleceği açısından bir
kırılma noktası oluşturduğunu söylemek mümkün. Üzerinde
iş yapacak bir gezegen kalmadıktan sonra iş yapmanın da imkansız olacağının gittikçe daha çok fark edilmesi, uzak değil
çok yakın gelecekte etki yatırımlarının ana akım bir tercih
olmasını neredeyse zorunlu kılıyor.

Diğer yandan, etki yatırımları şu anda dünyanın en büyük
yatırımcılarının radarında ve yakından takip ediliyor. Britanya’dan Commonwealth Development Corporation, Norveç’ten
Norfund gibi dev finans ve yatırım kuruluşları, portföylerinde etki yatırımlarına ciddi bir yer açmış durumda. Bunların
yanı sıra daha pek çok yatırım fonu, finans kuruluşu, banka,
emeklilik fonu, vakıf, sigorta şirketi, sivil toplum örgütü
ve dini kurum, iş ve faydayı bir araya getiren bu yeni nesil
yatırımlara büyük ilgi gösteriyor. Bireysel yatırımcıların da
etki yatırımlarına yönelik ilgisinin artması, yakın gelecekte
kurumsal yönelimi daha da güçlendirecek bir dinamik olarak
önümüzde duruyor.
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İnsani Yardım
Çalışmalarında
Sosyal Etki
SELMAN SALIM KESGIN
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İnsani yardım çalışmaları sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel
çevrelerle aktif ve çift taraflı ilişki halindedir.
Afet ve insani krizler sonrası
ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım
ve afetler öncesinde risk azaltma
çalışmaları olarak tanımlanan
insani yardım çalışmaları, insan
ızdırabını dindirmek ve insan
onurunu korumak için yürütülen
çok aktörlü, çok boyutlu süreçlerdir. Yararlanıcılara, bağışçılara,
kamuoyuna, topluma, kurumlara,
mevzuata bakan boyutları olan
bu çalışmaların planlanması
esnasında hedeflenen etkiler ve
bu çalışmalar yürütülürken ortaya
çıkan diğer etkilerin izlenmesi,
analiz edilmesi ve bu analizlerin
program tasarımlarında geri
bildirim olarak dikkate alınması
önem arz etmektedir. Bu süreçte
insan, zaman, finans, çevre gibi
kaynakların nasıl kullanıldığı ve
hedeflenen faaliyetlerle planlanan
değişimin ne ölçüde sağlanabildiği soruları da cevap aranan temel
sorulardır.
Sürekli öğrenme yaklaşımı
Bu sorulara cevap arayanların
üzerinde ittifak ettiği kavramlardan olan sosyal etki insani yardım
çalışmaları için oldukça önemlidir.
Zira insani yardım çalışmaları
sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel
çevrelere aktif ve çift taraflı ilişki
halindedir. Bu devinim yardım
çalışmalarının sürekli öğrenme
yaklaşımıyla dinamik süreçler
olarak tasarlanmasını gerekli

kılmaktadır. Ayrıca bu kurumların yasal yükümlülüklerinin yanı
sıra meşruiyetlerini ve itibarlarını
korumaları için bağışçılarına ve
partnerlerine karşı hesap verebilir
olmak gibi mükellefiyetleri de
vardır. İşte tam bu noktada sosyal
etki çalışmaları faydalı araçlar
sunmaktadır.
Yapılan bir aktivite sonucu ortaya
çıkan değişim veya bir program sonucunda farklı insanlar
üzerinde oluşan etkiler olarak
tanımlanan sosyal etki çeşitli
analiz yöntemleri ile ölçülmekte ve
değerlendirilmektedir.
Temel çalışma alanları
İnsani yardım kurumlarının temel
çalışma alanları afet, göç, sosyal
hizmet, gönüllülük, uluslararası
yardımlar sosyal etki analizi için
oldukça elverişli olan çalışma
alanlarıdır. Zira bu alanlardaki
yardım çalışmalarının yararlanıcılar ve yararlanıcıların etkileşim
halinde olduğu toplumsal yapılar
üzerinde planlanmış/planlanmamış, öngörülen/öngörülmeyen
etkileri vardır.
Bu kapsamda yürütülen sosyal
etki analizi çalışmaları kurumlar
için“öğrenmek” ve “hesap verebilir olmak”üzere iki temel fayda
sağlarlar. Bu çalışmalar ayrıca yardım programlarının tasarımında

ve uygulanmasında sezgisel değil
veri temelli politikalar geliştirmeyi
ve bu politikaları izleyip değerlendirmeyi kolaylaştırır.
Veri temelli kararlar
Sosyal etki analizini öğrenmek
için gerçekleştirmek“öğrenme”
sürecini insani yardım programlarının tasarımında merkezi bir konuma taşır. Zira bu sayede yardım
çalışmalarının kime, ne zaman ve
ne derece fayda/zarar sağladığını
öğrenmek mümkün olacaktır.
Öğrenmek için ölçme yaklaşımı ile
kararların veri temelli olarak verilmesi mümkün olacak ve gerekli
eylemler planlı bir şekilde hayata
geçirilecektir.
“Hesap verebilirlik” için sosyal etki ölçümü çalışmaları da
kaynakların ne için, nasıl ve ne
tür değişimlere yol açacak şekilde
kullanıldığını göstermek açısından fayda sağlar. Bu yönüyle ele
alındığında hesap verebilirlik
insani yardım kurumları için hayati öneme sahip bir konudur. Fon
kaynakları, gönüllüler, kurumsal
işbirliği geliştirilen aktörler ilgili
kuruma yaptıkları katkıları artırma, azaltma, sonlandırma kararını
yürütülen çalışmaların etkisine
göre belirleyecektir. Bu yönüyle
etkin bir sosyal etki ölçümü mekanizması, insani yardım kurumlarının partnerleri, gönüllüleri ve
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bağışçılar için motivasyon olduğu kadar kurumun
meşruiyet, itibar ve imajını da olumlu yönde etkileyecektir.

kılmak, kaynakları etkili bir şekilde kullanarak
toplumsal fayda üretmelerini temin etmek konusunda
sosyal etki analizi önemli imkanlar sunmaktadır.

2020 yılından itibaren içinde bulunduğumuz pandemi
süreci, tecrübe ettiğimiz deprem, sel, heyelan, çığ,
orman yangını afetleri, sosyal yardım ve sosyal içerme
konulu çalışmalar insani yardım alanındaki çalışmaların her birimizin hayatına doğrudan temas ettiğini
göstermektedir. Bu süreçte bireylerin ve toplumun
dirençliliğinin artırılması için yürütülen çalışmalar
yardım kurumlarının da dirençli olmasını gerektirmektedir. Bu kurumları öğrenen ve hesap verebilir

Toplumsal fayda üretmek
Sosyal etkinin ölçülmesi sistematik ve analitik temeller
üzerine inşa edilmelidir. İsabetli bir sosyal etki analizinin öncül şartı analizin değişim teorisinin kurgulanmasıdır. Ardından analiz için indikatörlerin belirlenmesi,
veri toplama planının yapılması ve uygulanması ve
toplanan verilerin analiz edilerek yorumlanması bu
süreçte izlenmesi gereken temel aşamalardır.
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“Hesap verebilirlik” için sosyal etki ölçümü çalışmaları da kaynakların ne için, nasıl ve ne tür değişimlere
yol açacak şekilde kullanıldığını göstermek açısından fayda sağlar.
Sosyal etki çalışmalarının istenen
sonuçlarını üretebilmesi insani yardım
kurumlarında teori ve pratiği birbirinin
mütemmim cüz’ü olarak konumlandırmaktan geçmektedir. Bu yönüyle sosyal
etki analizi kurumların faaliyetlerinin
pratik doğrulamasının (tahkik) yapılmasının bir aracı olarak da yorumlanabilir.
Söz konusu tahkik sürecinin isabetli bir
şekilde yürütülmesi araştırma kurumla-

rı ile sahada faaliyet gösteren kurumlar
arasında iş birliğinin güçlü olmasını
gerektirmektedir. Bunun için kurumsal
süreçlerini geliştirmek ve hesap verebilirliği sağlamak amacında olan birçok
kurum bünyesinde araştırma, izleme-değerlendirme birimleri kurmakta ve
faaliyetlerinin etkilerini ölçmeye yönelik
çalışmalar yürütmektedir. Türkiye
Kızılay Derneği’nin eğitim ve araştırma
birimi olan Kızılay Akademi de sos-

yal etki analizi konusunda yürüttüğü
çalışmalarla araştırma yoluyla toplumsal
fayda üretmeye devam etmektedir.
Kızılay Akademi örneğinde de görüldüğü
gibi, sosyal etki analizini toplumsal fayda
üretmenin bir yöntemi olarak konumlandırmak onu sadece bir analiz, araştırma
projesi ve bilimsel çalışma olmanın ötesinde bilim yoluyla iyilik üretmenin bir aracı
olarak değerlendirmemizi sağlamaktadır.
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Etki Girişimciliği
Nedir? Ne Değildir?
AKAN ABDULA
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Sosyal girişimciler
daha yenilikçi
kaynaklar ararlar;
aynı zamanda belirli
bir risk toleransı ve
çevreyi kontrol ve
değiştirmek için güçlü
istek gösteriyorlar.

Etki, girişimciliği son yılların
en önemli konularından. Aynı
zamanda toplumsal girişimcilik
olarak adlandırılan bu sosyal etki
girişimcilik olgusu, ülkemizde de
artan bir popülerlik kazanmaya
devam ediyor.

Hedef ne olmalı?
Dolayısıyla bu büyük sosyal meselelere, sürdürülebilir kâr güden
sistemlerle yaklaşmak, meseleyi
daha çözülebilir hale getiriyor.

Yani maksimumda kâr yaratmak
hedef olmamalı. Kâr sürdürülebilir olacak kadar üretilmeli.
Bu girişimlerin kârlarını da sınırlı
seviyede tutması gerekiyor. İşte
bu prensiplerden dolayı da hayırsever olarak görülüyorlar.

Nedir etki girişimciliği veya yatırımcılığı?

Özetle etki girişimciliği, sosyal
sorumluluğa biraz kapitalizm
sosu katmak anlamına geliyor.

Kendini fark yaratmaya adamış
girişimci bireylerin, kâr amacı
gütmeyen meselelerle, kâr amacı
güden iş modelleri kurgulaması
anlamına geliyor.

Etki yatırımcılığına adanmış bu
yeni nesil sosyal amaçlı ticari girişimler risk sermayesine aitler ama
yine de kendilerine hayırsever
türü gözüyle bakılıyor.

Sosyal girişimciler daha yenilikçi
kaynaklar ararlar; aynı zamanda
belirli bir risk toleransı ve çevreyi
kontrol ve değiştirmek için güçlü
istek gösteriyorlar.

Peki sebebi?

Neden kâr peşinde koşan bu
girişimcilik şekli hayırsever
grubunda görülüyor?

Bu trendin yükselişe geçmesi ile
birlikte, sadece kâr güden girişimciler bu konuya odaklanmadı
elbet.

Yani sosyal meseleler dünyada o
kadar devasa hale geldi ki, kâr
gütmeyen sistemler tarafından
çözülemez hale geldiler. Bunun
ana sebebi kâr gütmeyen kurumların bu kadar büyük ve derin
problemler karşısında finansal
olarak sürdürülebilir olmaktan
çıkmaları.

Sadece çözmeye çalıştıkları meselelerin doğasından dolayı değil
tabii ki.
Bu etik girişimciliğin neoliberalizmin kurallarından uzak durması da gerekiyor.

Yıkıcı inovasyon

Ayrıca sürdürülebilirlik kapitalizminden alınan derslerden yararlanarak kendilerini yeniden icat
eden; eskinin kâr amacı gütmeyen
kuruluşları da bu dönüşüme giriştiler. Kâr gütmeyen kısımlarının
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yanına, kâr güden kısımları da dahil ettiler. Bu kârlar sonra
da kâr etmeyen tarafa yönlendirildi.
Sosyal etki girişimciliğinin bir önemli özelliği de yıkıcı inovasyon (yenilikçilik) da içermesi zorunluluğu.
Birçok insan grubunu etkileyen önemli sosyal sorunlarla başa
çıkmak için yenilik ve statükoyu yıkıcı yeni teknolojiler de
şart. Bu girişimciler hiç beklenmeyen teknolojik yenilikleri,
hiç beklenmeyen alanlara getirmeye başladılar ve böylece
yepyeni bir enerjiyi serbest bırakarak, yeni kaynakları harekete geçirdiler.
Sosyal etki girişimciliğinde çoklu ilişkiler kurma ve yönetme
konusunda güçlü bir insan yeteneğine ihtiyaç vardır.
Bu ilişkileri kurma yeteneği, farklı paydaşlarla meşruiyet tesis
etmek için de kritik öneme sahiptir.
Sonuç olarak, güçlü köprüler kurma kapasitesinin, girişimlerinin başarısı ile doğrudan bağlantılı olduğu görülür.

Temel şartlar
Sosyal etki girişimcisi veya yatırımcısı olmanın diğer şartlarını da sayacak olursak,
• Toplumsal değer (sadece bireysel değeri değil) yaratma ve
sürdürme misyonunu benimsemek,
• Bu misyona hizmet etmek için yeni nesil fırsatları tanımak
ve durmaksızın takip etmek,
• Sürekli bir yenilik ve öğrenme sürecine dahil olmak,
• Ve cesurca hareket edebilmektir.
Etki yatırımcılığında her şey bu kadar pozitif mi? Değil tabii
ki. Bilim insanları konunun karanlık bir yanını da tartışmanın önemli olduğunu belirtiyorlar. Nedir o karanlık kısım?
Sosyal meseleler bu girişimcilere tümüyle bırakılmalı mı
konusudur, karanlık olan kısım.
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Sosyal etki girişimciliğinde çoklu ilişkiler
kurma ve yönetme konusunda güçlü bir insan
yeteneğine ihtiyaç vardır.

Hibrit yapılara doğru
Sosyal girişimcilere bu meseleler tümden terk edilirse, bilim insanlarının
bir kısmı bir zaman sonra bazı konulardan devrimsel düzeltmeler geleceğini ama bazılarında sadece mütevazı
iyileştirmeler söz konusu olacağını
söylüyor. Çünkü kâr hedefi, girişimcileri sadece belli başlı konulara
odaklanmaya itecektir. Yani girişimci
sosyal problemi yaşayan insan sayısına yani müşteri sayısında bakacak,
büyük hedef kitlelere eğilecek, küçük
grupları ise görmezden gelecektir.
Yani daha derin sosyal sorunlar
(yoksulluk, dışlanma, marjinalleşme,
çevresel bozulma) ele alınmayacak ve
girişimciler daha kapsayıcı ve bütünleştirici sistemik çözümler üretebilecek süreçlerden karsızlık sebebiyle de
kaçınacaklar.
İşte bu yüzden dünya artık hibrit
yapıların daha doğru sistem olduğunu söylüyor.

nen önde gelen alanların listesini de
paylaşmak isterim.
Başlıca konu başlıkları:
• Çocuklar ve gençlerle ilgili sorunlar
• Toplum ve ekonomik kalkınma
sorunları
• Kentleşme sorunları
• Afetler
• Eğitim ve araştırma sorunları
• İstihdam sorunları
• Çevre ve sürdürülebilir kalkınma
sorunları
• Sağlık sorunları
• Evsizlik sorunları
• Açlık ve yoksulluk yardımı sorunları

Yani ki farklı yapıyı (kâr amacı
gütmeyen ve güdeni aynı çatı altında
toplamak) tek bir yenilikçi ve hibrit
kuruluş altında bir araya getirerek,
sosyal değişimi yaratmanın veya sürdürmenin yenilikçi yollarını aramanın daha doğru olduğu söyleniyor.

• Rehabilitasyon sorunları

Önde gelen alanlar

Genç girişimcilerimizi sosyal etkiye
dayalı yatırımcılara hızlıca teşvik
etmemiz önemli. Bu hem onlar hem
de ülkemiz için büyük bir fırsat.

Yazının sonuna gelirken sosyal etki
girişimlerinin dönüştürmesi bekle-

Sosyal etki girişimciliği insan yaşamını hızla iyileştirme potansiyeli
nedeniyle hak ettiği ilgiyi dünyada
görmeye devam edecek gibi görünüyor.

NEDIR? NE

DEĞILDIR?
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Hikâyeler, Etkiler,
Girişimler
ECE CEREN DOĞAN
FOTOĞRAF AA / CEM GENCO

B I R L E Ş I K K R A L L I K D E V L E T B A K A N I W E N D Y M O R T O N ( O R TA D A ) , H ATAY ' D A K I T E M A S L A R I K A P S A M I N D A ,
R E Y H A N L I I L Ç E S I N D E K I AV R U PA B I R L I Ğ I ( A B ) T Ü R K I Y E ' D E K I S I Ğ I N M A C I L A R I Ç I N M A L I YA R D I M P R O G R A M I
( F R I T ) K A P S A M I N D A , T Ü R K K I Z I L AY H ATAY T O P L U M M E R K E Z I I Ş B I R L I Ğ I Y L E H AYATA G E Ç I R I L E N " TA R I M V E
H AY VA N C I L I K P R O J E U Y G U L A M A A L A N I " N D A I N C E L E M E L E R D E B U L U N D U .
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Etkinin sosyal olması ise onun anlık değil, daha uzun süreli
çıktılarının ele alınmasını gerekli kılar; çünkü değişimi (yer
yer de dönüşümü) içerir.
153 yıllık çınar derler Kızılayımız için. Bir çınar ki bu,
Nuh’un dahi diktiği çınar ağaçlarından ünlü gemisini yaptığı
söylenir; heybetli duruşu heykeli andırır, asaletiyle tarihe
tanıklık eder.
Türkiye Kızılay Derneği’nde 4. yılımı doldurduğum Kasım
ayında, çınar benzetmesinin çok değerli, ancak bir o kadar da
eksik olduğunu fark ediyorum. Eksik geliyor, çünkü çınarların insanları güvenle saran ve huzur veren yaprakları kışın
dökülür; bir orman ağacı olmayışı ve çevresinde başka ağaç
istememesiyle de yalnızdır aslında.
Kızılay ise insanlar hatta tüm canlılar için bir güvenli liman
olmayı hiçbir zaman bırakmaz, yapraklarını dökmez. Yalnızlığı ise hiçbir zaman istemez. Çünkü bilir ki iyilik bulaşıcıdır,
paylaşıldığında etkisi çok daha fazladır.
İşte bu yüzden, bizi anlatan ağaç çınar mıdır emin olamıyorum ancak Türk Kızılay’ın toplum merkezlerinin ilkesi
#birdokunusbinhayat’ta da bahsedildiği gibi, dokunulan her
yaşamın aslında bir değil binlerce hayata katkılar sağladığını
yakinen görebiliyorum.
Bu katkıların uzun soluklu olabilmesi için, hem düşüncelerde/anlayışlarda, hem de davranışlarda olumlu değişimlere yol
açabilmesi gerekiyor.
İşte yine bu yüzden sadece Kızılay içerisinde değil, sosyal gelişimi amaçlayan tüm yapılarda (sivil toplum örgütleri, hatta
kamu ve özel sektör dahi) çalışmaların sonuçlarının değişimi
ve gelişimi ne derece kucakladığını görebilmek önem arz
ediyor. Bu da “sosyal etki” kavramını derinden incelememizi,
öğrenmemizi ve uygulamamızı gerekli kılıyor.

Sosyal etki her şeyden önce sonuçları içermelidir. Sonuçları
içerir, çünkü gerçekleştirilen çalışmanın çıktılarının nihayetinde kişi/lere etkisi olmalıdır. Etkinin sosyal olması ise onun
anlık değil, daha uzun süreli çıktılarının ele alınmasını gerekli kılar; çünkü değişimi (yer yer de dönüşümü) içerir. Sosyal
olanla beraber ele alınan bir değişim ise sadece çevredeki
değil, davranıştaki değişiklikleri de kapsamasıdır.
Etkiler ve hikayeler
İnsani yardım ve kalkınma sektörü arasındaki süre ve mesafenin bu denli azaldığı, hatta iç içe geçtiği bir dönemde, acil
durumlarda verilen desteklerin takip edilmesinin ve farklı,
uzun soluklu çabalarla desteklenmesinin sosyal açıdan yaratacağı etkiyi de yönlendireceğini deneyimlemeye başladık.
Türkiye’de sayıları 22’yi bulacak Türk Kızılay toplum merkezlerinde hizmetler sunup ortak çalışmalar yürüttüğümüz
göçmenlere ve yerel topluluklara bilgilendirmeler, kitler gibi
daha acil ihtiyaç temelli destekler sunarken; bireylerin kendi
kendilerine yetebilirliklerini arttırmak için de uzun soluklu
farklı faaliyetler yürüttük. Çabaların sonucunda da merkezlerimize ilk gelişinde Türkçe dahi bilmeyen Ali’yi meslek sahibi
yaptık; duyduğu en ufak bir kapı sesiyle endişe duyan Fatma’nın aldığı psikososyal destekler, akabinde mesleki eğitim
ve girişimcilik destekleri sonrasında kendi işletmesini açmasına vesile olduk. İlk önce savaştan, akabinde eşi tarafından
uğradığı şiddetten kaçıp oğluyla bilmediği bir ülkede ve dille
hayata tutunmaya çalışan Elza’nın korunma ihtiyacını ilgili
diğer kurum ve kuruluşlarla sağladık, kendisine ve oğluna
psiko-sosyal destekte bulunduk, en büyük sıkıntılardan biri
olan dil bariyerinin önüne geçmeye çalıştık. Önce Elza’yı
geçim kaynakları destekleri ile kendisine daha güvenen bir
birey haline, ardından akran zorbalığı yaşayan oğlunu ise
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T Ü R K K I Z I L AY H ATAY T O P L U M M E R K E Z I V E D A N I M A R K A M Ü LT E C I KO N S E Y I I Ş B I R L I Ğ I Y L E
Y Ü R Ü T Ü L E N " TA R I M V E H AY VA N C I L I K P R O J E U Y G U L A M A A L A N I " P R O J E S I H ATAY ' D A YA Ş AYA N
SURIYELILER VE YEREL HALK IÇIN IŞ IMKANI SAĞLADI.
FOTOĞRAF AA / CEM GENCO

hem kendisiyle yapılan uzun görüşmeler, hem de okul
yönetimi ve ilgili kurumlarla iş birlikleri sayesinde
daha huzurlu ve umutlu bir birey haline getirmeye
çalıştık (Kişilerin isimleri değiştirilmiştir). Sağlanan
bu katkılar neticesinde annenin oğlunun derslerine
yardımcı olması, oğlunun diğer çocuklarla sosyalleşebilme olanağının artması, annenin hem göçmen hem
yerel topluluklardan olan ancak ortak noktası zarar
görebilir olan diğer pek çok kadınla arkadaşlık kurabilmesi etkinin ulaşabileceği geniş çevrenin ve boyutunun sadece birkaç örneği.
Örnekler çoğaltılabilir. Türkiye’nin en batısından en
doğusuna kadar ulaşmaya çalıştığımız ve bir doku-

nuşla binlerce hayatı değiştirebileceğimiz insanlar var.
Fakat değişim ve gelişim tek taraflı ve aktörlü değil.
Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programlarına bağlı
toplum merkezlerimiz bünyesinde başlattığımız bir
çalışmanın geliştirilmesinde hedef kitlemiz ne kadar
çok yer alırsa, inisiyatif kullanabilecek teknik bilgi
ve güvene ulaşarak bizlerin belirli bir süreden sonra
uzaktan destek sağlayan dostlar olmamıza ne kadar
olanak verirse, oluşacak sosyal etkinin boyutunu da o
kadar arttırmış oluruz. Benzer şekilde, yazımda pek
çok kez vurguladığım uzun soluklulukla da bağlantılı
olarak, oluşturulabilecek olumlu etkinin sürdürülebilirliğinin verilen çabalarda her zaman ana amaç olması
gerektiğini de unutmamak gerek.
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İnsani yardım ve kalkınma
sektörü arasındaki süre ve
mesafenin bu denli azaldığı, hatta
iç içe geçtiği bir dönemde, acil
durumlarda verilen desteklerin
takip edilmesinin ve farklı, uzun
soluklu çabalarla desteklenmesinin
sosyal açıdan yaratacağı etkiyi de
yönlendireceğini deneyimlemeye
başladık.

Deneyimle Geleceği Bir Araya Getirmek
Yukarıda kısımlarda bahsettiğim tüm örnekler hem
detaylı teknik incelemeleri, hedef kitlenin bakış açısını, kültürlerini doğru anlayabilmeyi ve saha deneyimini, hem de farklı sektörlerle iş birliklerini gerekli
kılıyor. Ne var ki, insani yardım/kalkınma odaklı
olsun olmasın, sosyal fayda gözeten birçok çalışmada
gereklilikler tam olarak yerine getirilemiyor. Emekler
verilmekle birlikte, bu bileşenlerle ilgili sektörlerin
doğru yönlendirilmeye,“zarar vermeme (do noharm)”
ilkesini benimseyerek nasıl ve hangi araçları kullanabileceklerine dair güvenip danışacakları bir yapıya
ihtiyaçları var.
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K I Z I L AY H ATAY T O P L U M M E R K E Z I TA R A F I N D A N S O SYA L U Y U M AT Ö LY E S I
K A P S A M I N D A , A M I G U R U M I T E K N I Ğ I Y L E YA P I L A N O Y U N C A K L A R ,
H ATAY ' D A K I I H T I YA Ç S A H I B I Ç O C U K L A R A D A Ğ I T I L A C A K .

F O T O Ğ R A F A A / K I Z I L AY H ATAY T O P L U M

Kızılay markasının bir parçası olarak Ağustos 2020 tarihinde
kurulan Kızılay Sosyal Danışmanlık sosyal girişiminin doğuşu
da bu ihtiyaçlara cevap vermek üzerine kurulu.
Hem kendi tasarlayıp uygulayacağı projelerle sosyal etki
yaratmak veya farklı paydaşların sosyal fayda odaklı proje süreçlerinde danışmanlık vermek, hem de sektörde hali hazırda
yer alan uygulamaların sosyal etkilerini izlemek/değerlendirmek amacıyla oluşturulmuş bu girişim küresel insani yardım
ve kalkınma alanlarında hizmet üreten, kar amacı gitmeyen,
yenilikçi, insani, çevik ve lider bir şirket olma vizyonuyla
çalışmalarını sürdürüyor.

MERKEZI

Kızılay markası altında şirketin kendisinin de sosyal inovasyon temelinde kurulması, yıllardır edinilen teorik ve pratik
deneyimlerle birleşince sektörde çok daha güvenilir bir yapı
olmasına olanak sağlıyor. Hedef kitle olarak da hem zarar görebilir grupları hem de kurumsal yapıları içermesinden dolayı
geniş yelpazede hizmet ağı sağlayabiliyor. Bir taraftan belirli
teknik beceriye sahip zarar görebilir bireylerin sosyoekonomik hallerinin güçlenmesi için ürün satış kanalları özelinde
çalışmalar yürütüyor, bir taraftan da sivil toplum sektöründeki çeşitli aktörlerin projelerinin farklı aşamalarına dâhil olarak
sosyal etkinin sağlanması ve ölçümü için katkılar sunuyor.
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T Ü R K K I Z I L AY T O P L U M M E R K E Z L E R I TA R A F I N D A N , Y E N I T I P KO R O N AV Ü R I S ( KO V I D - 1 9 )
M Ü C A D E L E K A P S A M I N D A 1 M I LY O N U N Ü Z E R I N D E M A S K E Ü R E T I L D I .

ILE

Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar
ulaşmaya çalıştığımız ve bir dokunuşla binlerce hayatı
değiştirebileceğimiz insanlar var.
Yalnızca sivil toplum değil, kamunun
ve özellikle özel sektörün sosyal etki
konusunu Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)
doğrultusunda benimseyip projeler ürettiği de pekâlâ görülüyor. Bu sebepledir
ki Kızılay Sosyal Danışmanlık, 2022 ve

sonrasında insan odaklı filantropinin
yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası arenada çalışmalar sürdürmeyi
amaçlıyor.
Bir dokunuşla bin hayatın güzelleştirilebileceği inancıyla başlayan, idealist ama

sektördeki boşluklara cevap verici olmasıyla da bir o kadar gerçekçi bu sosyal
girişim yolculuğuyla ilgili daha detaylı
bilgi için internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz: http://kizilaysosyaldanismanlik.
com.tr/
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Erken Bir Etki Yatırımcılığı Örneği

Hilâl-i Ahmer Sanat Evi
S E Ç İ L KA RA L A KG Ü N - M U RAT U LU Ğ T E K İ N

Hanımlar Merkezi’nin çatısı altında kurulan Sanat Evi, savaş uzadıkça yükü artan ve kasası aşırı
zorlanan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin bu yeni sorun karşısında üzerine düşen görevi elverdiğince
eksiksiz yerine getirmek için çabalarken göçmenlerin çoğunluğunu oluşturan kadınların ve çocukların
yeme-içme-giyinme-barınma sorununa köklü çözüm arayışının ürünüydü.
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Hilâl-i Ahmer Kadınlar Merkezi Sanat Evi’nin (Darü’s-sınaa), Balkan Savaşları sırasında kuruldu. Balkan toprakları
işgal edilince bir anda evsiz yurtsuz kalan ve taşıyabildikleri
birkaç parçanın dışında bütün mal varlıklarını arkalarında
bırakarak kaçan binlerce Müslüman Türk, günler süren çok
zahmetli yürüyüş sonunda anavatana ulaşmışlardı. Bu, onlar
için bir kurtuluş sayılsa da “Hanımlar Takvimi”nde yer alan
aşağıdaki satırlar, göçmenlerin içler acısı durumunu ve Sanat
Evi’nin neden kurulduğunu en açık şekilde yansıtıyordu:
“Rumeli’nden kaçan biçare insanlar ölümden, ateşten ve bin
türlü tehlikeden henüz kurtulmuş fakat gördükleri fecayiin,
çektikleri müşkülün dehşetiyle aç sefil ve perişan halde İstanbul sokaklarına dökülmüşlerdi. İçlerinde on yedi gün karlar
çamurlar içinde durmaksızın yol yürümüş genç kızlar, ufak
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çocuklar, yetmiş, seksen yaşında ihtiyar kadınlar da vardı.
Hepsinin gözleri kederle ağlıyor, hepsinin vücudu soğuktan
titiyor, hepsi boynunu bükmüş, bir timsal-i acz ve matem gibi
sakin ve sukût gösterilen yere doğru gidiyor. Ancak bitap
kalınca çamurlar, topraklar üzerine çöküyor, düşüyordu.
Binlerce insanın yeis ve kederinden, sefalet ve mihnetinden
müteşekkil böyle elim bir manzara karşısında Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti derhal kendine terettüb eden ‘can kurtamak’ vazifesine şitabân oldu; ekseri kadın, ihtiyar ve çocuktan mürekkeb
seksen bin nüfusu tahtı himayesine aldı. Bunların iskanı
ve iaşesine aylarca sarfı himmet ve gayret eyledi. İçlerinde
hasta olanları tedavi ettirdi. Çıplak kalanlara elbise giydirdi.
Hamile kadınlara her türlü muavenetde bulundu. Hatta yeni
doğan çocuklara kundak, süt, emzik bile tedarik etti. Fakat
aylar geçiyor, ihtiyar edilen masraf eksilmiyor, artıyordu.”
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Köklü bir çözüm arayışı
Yukarıda anlatıldığı gibi, yanlarına alabildiklerini de
yollarda kaybedince üzerlerindekinden başka hiçbir
şeyleri kalmamış olarak Türkiye’ye sığınan göçmenlerin sefaleti ve çok kabarık sayısı büyük bir sorun oluşturunca onlara yardım eli uzatmak üzere yurt çapında
hızlı bir örgütlenme başladı. Hanımlar Merkezi’nin
çatısı altında kurulan Sanat Evi, savaş uzadıkça yükü
artan ve kasası aşırı zorlanan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin bu yeni sorun karşısında üzerine düşen görevi
elverdiğince eksiksiz yerine getirmek için çabalarken
göçmenlerin çoğunluğunu oluşturan kadınların ve çocukların yeme-içme-giyinme-barınma sorununa köklü
çözüm arayışının ürünüydü. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ve
Kadınlar Merkezi’nin bu arayışı sürerken İngiliz Dışişleri Bakanlığı ile hükümetinin 29 Ekim 1912’de isteyenlerin Balkan göçmenlerine yardım edebileceklerini

kağıda dökmeleri üzerine Londra’da Emir Ali’nin girişimiyle Bursa’ya gelen bazı İngilizler, göçmen kadınların dokumalar yapıp satabilmeleri için bir sanat evi
açmışlardı. Birçok Batı ülkesinde benzerleri olan sanat
evlerinin yararını bildiklerinden de geri dönerlerken bu
yeri Vali Abbas Halim Paşa’nın eşinin başkanlığında
Bursa’da kurulan Bursa Hilâl-i Ahmer Kadınlar Merkezi’ne devretmişlerdi. Bu uygulama geride bıraktıkları
yaşamlarında fakir-fukara olmayan göçmen kadınları
bağışlara bağımlı yaşamaktan kurtarmak için aranan
çözüme esin kaynağı oldu: Kadınlar Merkezi İstanbul’da bir sanat evi kurarak göçmen kadınlara burda
ürettikleri el işlerinin satışından elde ettikleri gelirle
zorunlu harcamalarını karşılayıp onların onurlu bir
şekilde yaşayamalarına olanak sağlamayı tasarladığını
bir yazıyla Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkezi’ne bildirdi.
12 Haziran 1913 tarihinde gönderilen bu yazıda Sanat
Evi’nin kurulma gerekçesi şöyle anlatılmıştı:
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Genel Merkez’in Cağaloğlu Mahmudiye Caddesindeki binasının orta katındaki birkaç
odada çalışmaya başlayan Sanat Evi ile hedeflenen, Kadınlar Merkezi’nin kiraladığı
evlerde göçmen kadınlara çocuklarıyla birlikte kalma ve el sanatları üretip bunları
pazarlayarak geçimlerini kazanma olanağı sağlamaktı.
“Ahvâl-i hâzıra sebebiyle Rum ilinden Pâyıtaht-ı Osmâniyye’ye iltica eden muhâcirînden bîkes ve bîçâre kalan
kadınlara ve şühedâ evlâdlarına sanat öğretmek ve bu
vecîhle felâketzedelerin maîşetlerini temîn eylemek niyeti
ile Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi 29 Mayıs 1329 (11
Haziran 1913) celsesinde Azâ-yı Merkeziyyesinden bir
heyet teşkîl ve müstakilen idare etmek üzere bir Dâr-üssanâ’a tesîsini münâsip görmüş ve insâniyyetperverâne
zan eylediği bu maksadın Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkezi
Umûmiyyesince tasvîb kılınacağı ümidinde bulunmuş
olduğundan derhal işe başlamak üzere 500 lira talebine ve
meblağın Hanımlar Heyeti Merkezîyyesi emrine tahsîsine
karar verdiğini arz ile takdîm-i ihtirâmât eyleriz. Efendim.”
Önemli bir girişim
Kadınlar Merkezi’nin yazısı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkez Yönetim Kurulu’nun 20 Haziran 1913 günü yapılan
toplantısında görüşülüp olumlu bulundu ve Genel Merkez’in sadece bir kez 500 liralık katkı yapmayı da kabul
etmesi üzerine Sanat Evi, 7 Ağustos 1913’te kuruldu.

Genel Merkez’in Cağaloğlu Mahmudiye Caddesindeki
binasının orta katındaki birkaç odada çalışmaya başlayan
Sanat Evi ile hedeflenen, Kadınlar Merkezi’nin kiraladığı
evlerde göçmen kadınlara çocuklarıyla birlikte kalma ve el
sanatları üretip bunları pazarlayarak geçimlerini kazanma
olanağı sağlamaktı. Kadınlar Merkezi’nin çok önemli bir
girişimi olarak kurulan ve benzer kurumlar arasında özel
önem taşıyan Sanat Evi’nin kuruluşu, Cemiyet’in ilk icraat
raporunda şu satırlarla anlatılmıştı:
“Balkan Harbi neticesinde Rumeli’nden hicret eden muhacirin arasında yetim ve tam manasıyla muhtac-ı himaye
kız çocuklarını taht-ı himaye (himaye altına) ve terbiyesine
alan Hanımlar Merkezi 329 (1913) senesinde darü’s-sınaa
tesisine karar vermiş ve merkez-i umumiden bu hususta
vaki olan istifsarları (soruları) kemal-i takdir ile şayan-ı
kabul görülerek Hanımlar Merkezi’nin müstakilen taht-ı
himayesinde bulunan bu teşebbüs-i hayırperverinin mazhar-ı muvaffakiyet olması için ibtidai sermaye olmak üzere
elli bin kuruşun tahsis ve itasını da takarrür ettirmiştir.”
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Sanat Evi’nin hızla
gelişmesinde devlet ileri
gelenleriyle basının
Osmanlı Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti ve Hanımlar
Merkezi’ne verdikleri
desteği bu yeni oluşumdan
esirgememelerinin payı da
vardı.

Hem öğreten hem eğiten bir yer
Sanat Evi’ni yönetme görevi Hanımlar
Merkezi üyelerinden Sadiye Haluk, Leyla Vahit, Nezihe Veli ve Macide Besim
Hanımlara verildi. Yönetim Kurulu’nun
ilk toplantısında göçmen kadınların en
yardıma muhtaç olanlarının seçilerek
kiralanan evlere yerleştirmesi, aralarından Merkez’in seçeceği yeteneklilerin
Sanat Evi’nde çalıştırılması, yeni şubeler
açıldıkça aynı yöntemle başka göçmenlerin sorunlarını da çözümlenmesi
kararlaştırıldı. Sanat Evi’nin yaptırımlarında bağımsız çalışması, hesaplarının
da ayda bir kere Hanımlar Merkezi’nin
görevlendireceği dört üye tarafından
denetlenmesi toplantıda alınan kararlardandı. Böylece hiç olmazsa birkaç
kadına konut ve iş olanağı sağlanacak,
seçilenler ürettikleriyle geçinirken geri
kalanlar el sanatı öğrenecek, bir yandan

da Hilâl-i Ahmer’in askerlere kullanılmak üzere gerekli gördüğü malzemeleri üreterek ülke ekonomisine katkılı
olacaklardı.

sanatlar alanında yükselmesine hem de
bu işlerin üretim ve satışıyla ekonomisine başlıbaşına katkı yapan bir birim
niteliğini kazandı.

Bu tasarılar doğrultusunda Sanat Evi’nde çalışmalar askerin gereksinimi olan
giyim eşyalarının yanı sıra, Bursa’daki
deneyimden de yararlanılarak çeşitli
kadın giysileri, eşarp, mendil veya
sehpa-masa örtüleri gibi süs eşyalarını
da içeren piyasa istekleri göz önünde
tutularak geliştirdi. Bunlar “Hanımlar
Takvimi”yle de kamuoyuna aktarılırken
sadece 13 işçiyle çalışmaya başlayan
ilk Sanat Evi çok hızlı gelişti. Kısa bir
sürede 123 işçisiyle hem öğreten hem
eğiten hem de besleyen mekan oldu.
Besim Ömer Paşa’nın belirttiği gibi, zamanla unutulmuş veya gözardı edilmiş
ağır nakışları ve ince el işlerini öğretip
tekrar öne çıkartarak hem ülkenin güzel

Sanat Evi’nin getirileri
Sanat Evi, işlevselliği ile hemen dikkat
çekip destek görmeye başladı. Kadınlar
Merkezi’nin yaptığı çağrıya koşan halivakti ve iş gücü uygun olan esnafın yardımıyla işçilerine öğle yemekleri de verebildi. Her gün sabahtan akşama kadar
çalışan işçi sayısı çarçabuk 150’ye ulaştı.
Ancak, iş yapan kadınlar bu kadar değildi. Kendi evlerinde çamaşır vs. diken
ve her hafta Sanat Evi’ne gelip işler alan
300 kadar asker ailesi de vardı. Böylece
Hanımlar Merkezi’nin gözetimi ve sıkı
denetimi altında çalışan Sanat Evi, kısa
zamanda 1.500 kadar muhtaç kadın ve
çocuğa geçim kapısı oldu. Üstelik dü-
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OKUMA ÖNERISI
Prof. Dr. Seçil Karal Akgün-E. Öğ.
Gör. Murat Uluğtekin, Yeni Belgelerin

Işığında Hilâl-i Ahmer’den Kızılay’a, 1-2,
Ankara, 2020.

zenli yönetildiğinden göçmen kadınlara
sadece iş ve aş sağlamakla kalmadı,
çocukların ve hiç okula gitmemiş olan
kadınların eğitimleriyle, kent yaşamına
alışkın olmayan genç kızların ortama
alışmalarıyla de yakından ilgilendi.
Yaşlı kadınların bile okuma yazma
öğrendiği dersler başlatıldığında ilkin
o sıra Sanat Evi’nde çalışan 110 işçiden
sade 14’ü katıldıysa da kısa zamanda
bu sayı arttı; nerdeyse bütün çalışanlar
derslere katıldılar ve okur-yazar oldular.
Sanat Evi yönetimi burada çalışanların
sağlığıyla da ilgileniyor, hastalananlar
olduğunda bakılmalarını sağlıyordu.
Özellikle nakışla uğraşanların akciğerleri, gözleri zarar görebildiğinden sık
sık sağlık kontrolleri yapılıyor, tedavi
edilmesi gerekenler iyileşene kadar
çalıştırılmıyordu. Hasta olan işçilerin
hastalıkları süresince gündelikleri de
kesilmiyordu. Hatta çalışanlara bir tür
sosyal güvence olmak üzere kimlik belgesi (hüviyet varakası) veriliyordu.

Sanat Evi’nin hızla gelişmesinde devlet
ileri gelenleriyle basının Osmanlı
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ve Hanımlar
Merkezi’ne verdikleri desteği bu yeni
oluşumdan esirgememelerinin payı
da vardı. Örneğin, kadınların el işleri
satılmaya başlayınca Yusuf İzzettin
Efendi’nin Sanat Evi’ni ziyaret edip
türlü ürünler satın alması, veliahtın
ziyareti dolayısıyla olduğu gibi sonra da
mekanda düzenlenen sergilere, yapılan
satışlara gazetelerde sık sık yer verilmesi kamuoyunda Sanat Evi’nin önemini
arttıran etkenlerdendi. İstanbul’daki
Sanat Evi’nde çalışanların sayısı çoğalırken bir süre sonra Edirne’de açılan
ikinci Sanat Evi’ne taşrada kurulan
şubeler de eklendi. Kadınlar Merkezi
de dalga dalga gelen göçmen kadınları
değerlendirip durumlarına ve yeteneklerine göre ayırarak kendi ayakları
üzerinde durana kadar kalmak üzere
çocuklarıyla birlikte şubelere gönderdi.
Göçmen kadınlar gönderildikleri yerler-

de el uğraşıları öğrenir veya bildiklerini
geliştirirken İstanbul’dakilerle birlikte
cephede ve cephe gerisindeki askerlere giysi, hastanelere yatak malzemesi
diktiler. Gayretli çabalarla örneğin,
cephede lekeli humma başgösterdiğinde bakımları ve hastalığın yaygınlaşmasını önlemek üzere Selimiye Kışlası’na
nakledilen askerler için İstanbul Sanat
Evi’nde yüzlerce çamaşır, çorap, yatak
çarşafı ve yastık yüzü dikildi. Çarçabuk
çoğalan şubelerin her birinde el becerisi
olmayan kadınlara kısa sürede elde
veya tezgahta örücülük öğretilen kurslar da düzenlendi. Şubelerde çalışan
300 kadın bir yandan kendi geçimlerini sağlarken bir yandan dokudukları
battaniyeler, ördükleri hırka, çorap,
eldiven gibi giysilerle askerlerin gereksinimini karşıladılar.
Şubelerinin çoğalıp hizmetlerinin
yaygınlaşması, Sanat Evi’ni Kadınlar
Merkezi’nden ayırmadı. Hatta Dünya
Savaşı başladığında Millî Müdafaa
Vekaleti’nin Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne
başvurusu üzerine özellikle kışlık giyim
hazırlamaktaki başarılı deneyimleri bilinen Sanat Evi, Kadınlar Merkezi’nin
gözetiminde ordunun kışlık giysilerinin
çoğunu hazırlayarak ülke ekonomisine
de yararlı oldu.
Tıpkı Hanımlar Merkezi gibi Sanat Evi
de Birinci Dünya Savaşı boyunca işlevselliğini korudu. Sanat Evi tıpkı varlığını sağlayan Kadınlar Merkezi gibi Türk
kadınlarının eşit ve özgüvenli bireylere
dönüşmelerine esin kaynağı olarak çok
önemli bir görev yaptığı gibi yurt dışında da başarılı bir tanıtıcı oldu.
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K I Z I L AY A K A D E M I K
D Ü N YAYA D A
K AT K I S A Ğ L AYA C A K
Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşu olan Türk Kızılay, 153 yıllık tecrübesiyle insani
faaliyetlerinin yanı sıra bilgiye duyulan ihtiyacı karşılamak için de akademik faaliyetlerini
sürdürüyor. Bu kapsamda 2020 yılında kurulan Kızılay Akademi Lansman Toplantısı
İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Programa Katılan Türk Kızılay Genel Başkanı
Dr. Kerem Kınık Kızılay’ın tüm birimleri ve sahadaki görev alanlarıyla beraber akademiyi
bir laboratuvar olarak açtıklarını belirti. Kınık, “İlgi duyan akademisyenlerimizi
araştırmacılarımızı bu bahsetmiş olduğumuz insani yardım, afet ve toplum sağlığı gibi 3
ana görev alanı ile araştırma yapmaya davet ediyoruz” dedi.
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Kızılay Akademi Lansman Toplantısı İstanbul Üniversitesi
Kampüsünde gerçekleşti. Toplantıya Kızılay Başkanı Kerem
Kınık, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kızılay Akademi Başkanı Alpaslan Durmuş, İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Ak, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Atilla Arkan ve Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Açılış Konuşmasında Kızılay Akademi’nin önemine vurgu
yapan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine dikkat çekti. Yaşanan doğal afetlerde en
ön safta Kızılay’ın profesyonel ekipleriyle mücadele ettiğini
hatırlatan Kınık, Kızılay akademi ekiplerinin yaşanan bu acı
tecrübelerle bilimsel çalışmalar yaparak olayların neden ve
nasıl yaşandığını, ne gibi müdahale çeşitlerinin uygulanabileceğini bu çalışmalar sonucunda tespit edildiğini belirtti.
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Akademinin desteğine ihtiyacımız var
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık Kızılay’ın kendi bütçesinden Ar-Ge ve inovasyon ve akademik çalışmalar için önemli
derecede bütçe kullandığını ve üretilen bilgiyi toplumun tüm
kesimleriyle paylaştığını belirtirken bu konuda tüm Türkiye’deki akademi camiasına seslendi. Kınık, “akademi ve
Kızılay bir araya geldiğinde oluşturabileceği daha çerçeveli
daha olgun projeler kendi kaynağını da bulacaktır. Biz burayı cazibe alanı haline getirmeye gayret ediyoruz. Bu konuda
akademinin desteğine de ihtiyacımız var” dedi.
Programda konuşan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan
Kızılay Akademinin çalışmalarının önemine vurgu yaptı.
Altan, afetlere yönelik tedbirler almak, zarar azaltıcı önlem-
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ler geliştirmek, toplumsal kalkınma
ve dirençli şehirler oluşturmak, gıda
güvenliği ve güvencesi sağlamak gibi
konuların ele alınması ve aksayan
yönlerinin saptanması için Akademik
çalışmalara ihtiyaç duyulduğunun
gereklilik olduğunu vurguladı.
Kızılay Akademi Başkanı Alpaslan
Durmuş, Kızılay Akademi’nin, ulusla-

rarası akademik yayınlarına ilişkin bir
müjde verdi. Durmuş, “Türk Kızılay
İnsani Çalışmalar (TRC Journal of
Humanitarian Action)” ve “Türk
Kızılay Tıp Dergisi (TRC Journal Of
Medicine)” adı altında iki uluslararası
akademik dergi yayınının ocak ayında
başlanacağını duyurdu. Kızılay Akademi Başkanı Durmuş, “dergiler yılda
4 sayı çıkacak ve akademik çalışmalar

İngilizce olarak yayımlanacak” dedi.
Üniversitelerle işbirliği
Araştırma-geliştirme ve hak savunuculuğu yapan Kızılay Akademi; afet, halk
sağlığı ve insani yardım alanlarında
bilgi üretiyor, ürettiği bilgiyi toplumla
paylaşıyor. Eğitim direktörlüğü ve 6
farklı müdürlükten oluşan akademi,
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insani yardım çalışan ve gönüllülerine rehber olacak kılavuzlar oluşturuyor, toplumun afetlere hazırlıklı olması için
kolay erişilebilir bilgilendirici materyaller hazırlıyor. Akademi, sahadan ve akademik çalışmalarından elde ettiği veriyi
tüm insani yardım kurum ve kuruluşlarıyla paylaşıyor.
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D E R G İ / K I Z I L AY A K A D E M I K D Ü N YAYA D A K AT K I S A Ğ L AYA C A K

Kızılay Akademi işbirliği protokollerine İstanbul Üniversitesini de ekledi. Kızılay Akademi işbirliği imzaladığı
üniversitelere referans kaynağı sağlayacak, akademik ve yarı
akademik çalışmalar 2022 yılından itibaren yayınlanarak
yükseköğrenimde eğitim veren ve alan bireylerin kullanımına sunulacak.
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Bağdat'ın köhne sokakları gönüllü
gençlerin renkli çizimleriyle
canlanıyor. Irak’ın başkenti
Bağdat’ta bir grup gönüllü genç,
şiddet yorgunu kadim şehrin
bakıma muhtaç sokaklarıyla
evlerin duvarlarına yaptıkları
renkli çizimlerle halka umut
vermeye çalışıyor. Gönüllü genç
ressamlar, çizimlerinde Bağdat’ın
folkloru ve tarihine yer veriyor.
Başkent sokaklarını ayrıca yeni
tip koronavirüsle mücadele temalı
çizimlerle de süsleyen "Kelebek İzi
Takımı" şu an 7 gönüllü gençten
oluşuyor.
F OTO Ğ R A F AA / M U RTA D H A A L-S U DA N I
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“KIZILAY GÖNÜLLÜLERINI
GÜN IŞIĞINA ÇIKARMAYI
BIR BORÇ BILDIM”
İlk Modern Osmanlı Sivil Toplum Örgütü: Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
adlı kitabıyla önemli bir araştırmaya imza atan ve Türk Kızılay’ın tarihine ışık tutan
Dr. Hüsnü Ada ile konuştuk.
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Kitabınızın çıkış noktasından başlayalım istiyorum. Nereden başladı ilginiz Kızılay tarihine?
Üniversite lisans yıllarım 90’ların sonu, 2000’lerin başına
denk gelir. O dönem Türkiye için hayli hareketli yıllardı, 28
Şubat süreci, 99 depremi ve AB üyeliği hedefi gibi süreçler,
Türkiye’de demokratikleşme ve sivil toplum konularına ilgiyi
artırmıştı. Ben de genç bir öğrenci lideri olarak Türkiye’de
sivil toplum tarafında gönüllü olarak çaba sarf etmekteydim.
Türkiye’nin Batılılaşma hikayesi ve Türkiye’de sivil toplumun (Avrupa’ya nazaran) zayıflığı entelektüel olarak da
ilgimi çekti. Sabancı Üniversitesi’nde tarih yüksek lisansı yaparken Osmanlı ve Türkiye’de sivil toplumun gelişimini incelemek istedim. Bu noktada Hilâl-i Ahmer ya da günümüzdeki
adıyla Kızılay Derneği, çok çekici geldi. Öncelikle cemiyet,
Osmanlı’da kurulmuş ve günümüz Türkiye’sinde de ayakta.
Bu dernek üzerinden Türkiye’de sivil toplumun gelişimini
incelemek mümkün. Ayrıca, bir uluslararası hareketin üyesi
ve dünyada kardeş birçok Kızılay-Kızılhaç dernekleri de
var. Türkiye’deki Kızılay deneyimini, diğer ülke Kızılay-Kızılhaç örnekleri ile karşılaştırma yapmaya da müsait. Son
olarak yapılan işler muazzam seviyede hayır ve fedakarlık
üzerine kurulu ki bu da ekstra bir motivasyon sağladı. Teze
başlayınca, tarihin derinliklerinde unutulmaya yüz tutmuş
fedakâr Kızılay gönüllülerini gün ışığına çıkarmayı bir borç
bildim kendimde. Kızılay Cemiyeti fikrini ilk öneren hocam
Dr. Yusuf Hakan Erdem’e de buradan şükranlarımı iletirim.
Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisans olarak 1911 sonrasını
inceledim, bilahare Marmara Üniversitesi’ndeki doktora çalışmamda bugüne kadar Kızılay tarihçilerinin araştırmaktan
çekindiği, oldukça zorlayıcı olan 1911 öncesi dönemi irdelemeye çalıştım ki bu eser o çalışmanın bir sonucudur.

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nasıl bir ihtiyaç halinde
kuruluyor?
Bildiğimiz üzere Kızılhaç hareketi 1864’de Cenevre Sözleşmesi ile savaşta yaralı askerlere tarafsız bir hizmet sağlanması
amacıyla başlamıştı. Şimdi Kızılay-Kızılhaçlar denilince aklımıza afet vb. yardımlar gelir. Ama esasında Birinci Dünya
Savaşı sonuna kadar Kızılay ve Kızılhaçlar sadece savaşta yaralı asker ile savaş esirlerine yardım ediyordu. 1868’de Macar
Miralay Dr. Abdullah Bey’in (Karl Eduard Hammerschmidt)
girişimleri ile 26 kurucu üye listesi Cenevre’deki Uluslararası
Kızılhaç Komitesine gönderiliyor. Günümüzde bu mektubun
tarihi (11 Haziran 1868) Kızılay’ın kuruluş tarihi olarak dernek tarafından kabul edilmektedir. Fakat bu kurucu 26 kişi
ve komite 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’ne kadar faaliyette
bulunmuyor. 93 Harbi diye de bilinen bu savaş sırasında
Avrupalı birçok Kızılhaç Derneği, Rus Kızılhaç’ına yardım
gönderiyor. Hatta her ne kadar dış ilişkilerde Osmanlı Devleti’ne bağlı olsalar da savaş durumunda olunduğu için Sırp,
Karadağ ve Romen Kızılhaçları da bir oldubitti ile bu emaretlerce teşekkül ediliyor ve bunlar da ciddi yardım alıyorlar.
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Kızılhaç hareketi 1864’de Cenevre Sözleşmesi ile savaşta yaralı askerlere tarafsız bir
hizmet sağlanması amacıyla başlamıştı.

Bu yardımları küçümsememek lazım. O
dönem Ordu Sıhhiyelerinin henüz çok
kuvvetli olmadığı dönemler. Yardımlar
birçok yabancı operatör cerrahın parasının Avrupalı Kızılhaç derneklerince
karşılanıp, Rus-Romen-Sırp yaralılarının tedavisinde o ülkelerin Kızılhaçları
altında istihdam edilmesi şeklinde
oluyor. Buradaki temel yaklaşım, gönderilen ilaç, çadır vb. tıbbi ekipman da
cabası. Osmanlı ordusu, bu yardımlardan mahrum kalıyor. Diplomatik süreç
sonucunda Cenevre’deki Uluslararası
Kızılhaç Komitesi, özetle siz de resmen
Kızılhaç Derneğinizi kurun, yardımları tarafsız şekilde size de gönderelim
diyor. Tabii bizimki Kızılay/Hilâl-i
Ahmer Derneği oluyor ve 14 Nisan 1877
itibarıyla resmen dernek kuruluyor. Bu
sayede Türk tarafı da Avrupalı derneklerden ciddi yardım almaya başlıyor.
Özetle kuruluşu biraz pragmatik bir
yaklaşımla, savaşın diğer tarafların
aldığı yardımdan masun kalınmaması
adına oluyor.

Batı’da Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin kuruluşu nasıl bir yankı
yaratıyor?
Gerçekten ümit verici ve olumlu bir yaklaşım var. İlk defa Müslüman bir devlet
ile Hıristiyan devletlere mensup sivil
toplum kuruluşlarının ortak bir şemsiye
altında çalışmaya başlaması ve bunun
dünyadaki ilk küresel çapta insancıl
yardım amaçlı bir hareket bünyesinde
olması sıklıkla dile getirilen bir olgu.
Dönemin Cenevre Uluslararası Kızılhaç Komitesi lideri (küresel Kızılhaç
hareketinin lideri gözüyle bakabiliriz)
Gustave Moynier, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Uluslararası Kızılhaç Hareketine katılması ile beraber tarihte ilk defa
İslam dünyası ile Hıristiyan dünyasının
ortak bir zeminde bir araya geldiklerini
ve bunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtmişti. Gerçekten de Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti, Hindistan, Mısır, İran,
Afganistan Hilâl-i Ahmer cemiyetleri
gibi birçok Hilâl-i Ahmer cemiyetinin

de öncüsü olmuştur. Batı’daki bu olumlu yaklaşımı Kızılay isim ve simgesinin
kullanılmasına verilen yeşil ışıktan da
anlamak mümkün. Her ne kadar hareketin adı ve simgesi Kızılhaç olsa da,
hareket Müslüman ülkeleri kazanmak
adına ve mütekabiliyet çerçevesinde Kızılay isim ve simgesinin muadili olarak
kullanılmasına 1877 yılında Osmanlı
Rus Harbi esnasında izin vermişti.
Kitabı hazırlarken sizi en çok etkileyen insan hikayelerinden birkaçını
bizimle paylaşır mısınız?
Bu kitap 1911’e kadarki süreci irdeliyor.
Önceki çalışmalarımda ise 1911-1925
arası süreci de incelemiştim. 1911-1925
döneminde birçok yerli kahramanlık
hikayesi ya da dram bulmak mümkün.
Mesela Hilâl-i Ahmer Genel sekreteri
Dr. Celal Muhtar (Özden) var. Kurduğu
sistem ile Hilâl-i Ahmer Birinci Dünya
Savaşı döneminde bırakın yaralı askerlere yardım sağlamayı, İstanbul’da göç-
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men ve fakirlere bedava aşevi üzerinden yemek
dağıtabilecek seviyeye geliyor. Benzer şekilde,
Balkan Harbi esnasında Hint Hilâl-i Ahmer heyetleri ile gelen Müslüman Hintli (Pakistan) doktorlar var ve bunlardan görev sırasında vefat edenler
de oluyor. Mesela, Hilâl-i Ahmer’in kiraladığı
Japon gemisi Sibirya’da serbest bırakılan Türk
savaş esirlerinin bir yılı aşkın süren bir yolculuk
sonucunda 1922’de Türkiye’ye (İzmir’e) getiriyor.
Kurtuluş Savaşı dönemi, Yunanlılar gemiye el
koyarak esaretten kurtulan askerlerimizi yeniden
esir almak istiyor. Geminin Japon kaptanı ölürüm
de size gemiye teslim etmem, Japonya ile savaşa
girmiş olursunuz diyor ve Türk askerleri teslim
etmiyor. Yunanlılar gemiyi teslim alamıyorlar ama
Türkiye’ye girişine de izin vermiyor. 6-7 aylık bir
süreç sonucunda İtalya’ya çekilen gemideki Türk
askerleri Büyük Zafer ertesinde Türkiye’ye geliyor
fakat bu esnada Japon kaptan hastalıktan dolayı
vefat etmiş oluyor.
1911 öncesi dönemde özellikle Osmanlı-Rus Harbi
sırasında benzer fedakârlıkları görmek mümkün.
O dönemde, sadece yaralı askerlere ve kısmen göçmenlere tıbbi yardım faaliyetleri ile sınırlı kalındığı ve yerli doktor açığı olduğu için, bu dönemdeki
fedakâr insan hikayeleri hep yabancı gönüllü
Hilâl-i Ahmer hekimlerinden çıkıyor. Mesela
Erzurum ve Kars’ın merkezini oluşturduğu Doğu
Cephesi’ndeki yaralı ve hasta askerlere yardım çok
müşkül, zira hem ulaşım sıkıntılı hem de sert kış
şartları var. Örneğin, Kars Ruslarca esir alındıktan sonra, Ruslar Cenevre Sözleşmesine aykırı
olarak 2000 Türk esiri soğukta serbest bırakıp
yalınayak Kars dışına gönderiyor. Bu askerleri-
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mizin çoğu Erzurum’a ulaşamadan (sadece 317
tanesi varabiliyor) yolda açlık, soğuk ve hastalıktan ölüyor. Bu sert koşullara rağmen bazı İngiliz gönüllü hekimler, ne pahasına olursa olsun,
Erzurum’a giderek yaralı ve hasta askerlerimize
yardım etmek istiyor. Gencecik insanlar bunlar,
hayatının baharında 25-30 yaşları civarındalar. 5
kişilik İngiliz doktor heyetinin hepsi hastalanıyor.
Dr. Guppy ve Dr. Pinkerton Erzurum’da vefat
ediyor, diğer üç doktor ise kılpayı ölümden dönüyorlar. Bu şekilde Hilâl-i Ahmer ve benzer yardım
cemiyetleri bünyesinde Osmanlı yaralı asker ve
göçmenlere yardım ederken toplam 10 tane yabancı hekim vefat etmiş, bunun iki katından fazlası
da ciddi ölüm tehlikesi atlatmıştır.
Bu İngiliz doktorlar, çoğunlukla, İngiltere’de sırf
Osmanlı askerlerine yardım etmek amacıyla kurulan Stafford House hareketine mensup doktorlar.
Stafford House komitesi, bir Kızılay kadar çalışma sergiliyor Kızılay ile işbirliği altında. İstanbul
ve cephelerde 20’den fazla hastane açıp, 30 binden
fazla asker ve göçmene hizmet sağlıyorlar.
Çalışmanızı hazırlarken yerli ve yabancı hangi
arşivlerde çalıştınız?
Bu çalışma oldukça hummalı bir arşiv ve dönemin
matbuatına yönelik birincil kaynak araştırması
sonucunda ortaya çıktı. Bu noktada, yakınçağ
Osmanlı arşivleri konusunda duayen olan tez
hocam sayın Prof. Dr. Ali Akyıldız’a teşekkürü bir
borç bilirim. Onun derin Osmanlı arşivi bilgisi ile
Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri bünyesinde
1000’den fazla Kızılay ile ilintili Osmanlı arşiv
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belgesini gün yüzüne çıkardık. Mesela
kitabımızın kapak resmi olan Osmanlıca
mühür, ilk defa gün yüzüne çıkan 1881
tarihli “Osmanlı Hilâl-i Ahmer İdaresi”
mührüdür.
Bu şekilde, 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi
döneminde, Hilâl-i Ahmer faaliyetlerinin
tafsilatlı olarak anlatıldığı 1879 tarihli üç
ciltlik Fransızca bir kaynağını da Türk
Tarih Kurumu kütüphanesinden gün
yüzüne çıkardık. Bu eser Fransızca olduğu
ve başlığı “Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” yerine
“Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım
Cemiyeti” olarak geçtiği için önceki Kızılay
çalışmalarında araştırmacıların gözünden
kaçmış. Bu eser sayesinde Hilâl-i Ahmer’in
savaş döneninde irili ufaklı 28 hastane açtığını 1000’e yakın personel istihdam ettiğini
ve 70 bine yakın da hasta, yaralı ve göçmene hizmet sağladığını tafsilatlı olarak ortaya
koyabildik. Aynı şekilde 1879 tarihli bir eser
olan Stafford House Komitesi’nin raporunu
da gün ışığına çıkarma şansımız oldu.
Bunlar dışında elbette Kızılay arşivleri ile
Genelkurmay ATASE arşivleri bünyesinde
çalışmalarımız oldu. Bu vesile ile Kızılay
arşivi eski çalışanı sayın Ataç AKÖZ’e ve
Kızılay arşivi çalışanlarına teşekkürlerimi
iletirim. Oldukça yapıcı bir şekilde Kızılay
arşivlerini inceleme imkânını bana bahşettiler. ATASE arşivlerinde ise özellikle
Osmanlı Rus harbi sırasında, Hilâl-i Ahmer’in Ruslar tarafından Kızılaç sembölüne
muadil kabul edilmesine yönelik, iki ordu
komutanları arasındaki yazışmalara ulaşma
şansımız oldu.
Son olarak, Cenevre’deki Uluslararası Kızılhaç Örgütü arşivinde, özellikle 1868-1877
dönemine ilişkin yazışmalara ışık tutacak
kaynaklara ulaştık. Cenevre’deki arşivde
araştırmalarda yardımcı olan sayın Atilla
Bastırmacı ve Burcu Menteşoğlu Tuncer’e
de teşekkürlerimi iletirim.
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Dr. Celal Muhtar Özden’in kurduğu sistem
ile Hilâl-i Ahmer Birinci Dünya Savaşı
döneminde bırakın yaralı askerlere yardım
sağlamayı, İstanbul’da göçmen ve fakirlere
bedava aşevi üzerinden yemek dağıtabilecek
seviyeye geliyor.
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Kitabın ilginç bölümlerinden biri Hilâl-i Ahmer alametinin ortaya çıkışı ve tarafsızlık sembolü oluşu. Bu süreci
kısaca anlatır mısınız?
Tez çalışması esnasında merakımı celbeden konulardan bir
tanesi buydu. Çünkü hiçbir yerde kesin olarak ne zaman ve
nasıl Hilâl-i Ahmer işaretinin resmen tarafsızlık sembolü
olarak kabul edildiğine ilişkin bir cevap bulamadım. Bu basit
görünen soruya cevap arayışı beni ekstra bir arşiv taraması ve
uluslararası hukuk metinlerine yönlendirdi ve kitapta bunu
ayrı bölüm olarak detaylı ele aldık. Özetleyecek olursak,
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi esnasında Hilâl-i Ahmer, geçici
olarak, Rus ordusu tarafından tarafsızlık sembolü olarak kabul edildi. Fakat “tarafsızlık sembolü” olarak Kızılhaç ve Kızılaylar, bir uluslararası hukuk sözleşmesi olan 1864 Cenevre
Sözleşmesi’nin bir parçasıydı. Esasen Cenevre Sözleşmesi
dünya çapında kabul edilen ilk uluslararası hukuk sözleşmesidir ve burada sadece Kızılhaç tarafsızlık sembolü olarak
yer almaktaydı. Bilahare uluslararası hukuk alanı gelişince
Cenevre’nin yanı sıra Hollanda’da Lahey’de uluslararası
hukuku kodifikasyonunda devreye girdi. 1899 ve 1907’de gerçekleştirilen iki barış konferansında dünya devletleri savaş
hukuku dahil birçok konuda müzakere ederek uluslararası
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hukuk metinleri oluşturdular. Cenevre Sözleşmesi daha önce
devreye girdiği için İsviçre’nin ısrarı ile bu sözleşme sadece
kara savaşlarında uygulanan bir sözleşmeye dönüşürken, deniz savaşları içinse 1899 ve 1907 Lahey’de 10 numaralı Deniz
Savaşları Konvansiyonu kabul edildi. 1864 tarihli Cenevre
Sözleşmesi de 1906’da tekrar tadil edildi. Yani 1907 yılı sonu
itibarıyla kara ve deniz savaşlarına ilişkin sözleşmelerin güncellendiğini görüyoruz. Bu süreçlerde, özellikle, Hilâl-i Ahmer azası, Dr. Besim Ömer (Akalın)’ın gayretleri ile Osmanlı
hariciyesinin ileri geri manevraları sonucu müzakerelerde
Hilâl-i Ahmer’in Kızılhaç’a muadil olarak bir tarafsızlık sembolü sayılacağını hukuken kayıt altına alınması sağlanmıştı.
Bunun kolay olmadığını belirtelim. Kitapta Türk tarafınca
dile getirilen argümanlar ve hangi ülkelerin itiraz ettiği ve
Türkiye’yi desteklediğini detaylarıyla toplantı tutanaklarından çıkarıp sunduk. İtalya ile Trablusgarb savaşı başladığında, ilk defa fiili olarak Hilâl-i Ahmerin tarafsızlığının
test edileceği bir durum ortaya çıktı ve Türk tarafının talebi
üzerine 1 Kasım 1911’de Cenevre’deki Uluslararası Kızılhaç
Komitesi, hukuken Hilâl-i Ahmer işaretinin Kızılhaç muadili
olarak tarafsızlık sembolü olarak kullanacağını resmen teyit
etmiş ve mesele hukuken kesin olarak çözüme kavuşmuştur.
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İçinde bulunduğumuz iklim krizinde dünyayı sevgi temelli bir çevrecilik
anlayışı kurtaracak ve her şey doğayı sevmekle başlayacak. İşte başka bir
seyahati mümkün kılan düşünceler, mekânlar…
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Tabiatın huzur dolu dinginliğini hissedince insan, ağaçların koyu gölgelerinin altına
serilmek, yaprak öbeklerinin üzerinde yuvarlanmak ve doğanın sesine kulak vermek
istiyor alabildiğine...
Son yıllarda yaşadığımız çevre felaketlerinin en
önemli sebebinin insan faktörü olduğu biliniyor. Bilinçsiz tüketim odaklı hayat tarzımızı gözden geçirmeden bu sorunu çözmemiz mümkün görünmüyor.
Ormanları, dereleri, nehirleri, gölleri ve denizleriyle
tabiat, canlı bir bütün. Onu korumak için başka bir
bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor. Tatil anlayışımız
da bunun önemli bir parçası. Tıpkı çevre felsefesi
Profesörü İbrahim Özdemir’in aktardığı bilgilerde
olduğu gibi: “Bizim tüketim tarzımızdan tabiatın
olumsuz etkilendiğini 1960’lı yıllardan bu yana
biliyoruz. Amerikalı bilim insanı Rachel Carson,
‘Sessiz Bahar’ isimli kitabıyla bizi daha o zamanlar
uyarmıştı. Bu kitap, dünyada çevreci hareketlerin
el kitabı oldu. Ancak suları, nehirleri, gölleri ve
denizleri kirletenler, bu uyarılara kulak tıkadı. Âdeta
Jose Saramago’nun en ünlü romanı ‘Körlük’teki
bir durumla karşı karşıya kaldık. Yeryüzünde olup
biten çevre katliamlarını görmezden geldik. Körlük,
salgın bir hastalık gibi dünyayı sardı. Şimdi değişim
ve doğadan aldığımızı geri verme zamanı…”

Doğanın kollarında
Neyse ki son yıllarda çevre bilinci hızla gelişiyor.
Artık yaygın bir kesim, her fırsatta doğa ile iç içe bir
yaşamı tercih ediyor. Tabiatın huzur dolu dinginliğini hissedince insan, ağaçların koyu gölgelerinin altına serilmek, yaprak öbeklerinin üzerinde
yuvarlanmak ve doğanın sesine kulak vermek istiyor
alabildiğinde... İnsan iyi hissetmek istiyor. Bunun
da en pratik yolu ise ekolojik tatillerden geçiyor.
Peki ekoturizm ne demek? En basit anlatımla doğada karbon ayak izlerinizi bırakmadan ya da en az
seviyede bırakarak tatil yapmak anlamına geliyor.
Ekoturizm, çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını
gözeten; doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahat
türü olarak ön plana çıkıyor. Turizm sektöründe
doğaya dayalı turizm olarak tarif edilen ekoturizm,
aynı zamanda sürdürülebilir bir kalkınma aracı.
Ekolojik seyahatlerin ülkemize katkısı büyük… Tatili derinliksiz bir eğlence ve tüketim aracı olmaktan
çıkarıp, doğamızı ve içinde barınan yerel kültürleri
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tanımamızı sağlıyor. Dahası, ülke turizmini sürdürülebilir kılarak mevsime bağımlı olmaktan da çıkarıyor. Turistlere tabiata büyük bir hürmet ve sevgiyle yaklaşmak
gerektiğini öğretiyor. Burası çok önemli, çünkü insan
sevdiği şeyleri korur. Ormanları, dereleri, denizleri,
okyanusları, muhteşem dağları, derin vadileri ve engin
ovaları ve içindeki binlerce tür bitki ve hayvan çeşitliliğini sevmeden çevreyi korumak mümkün mü? İşte tam da
bu yüzden, “sevgi temelli bir çevreciliğe ihtiyacımız var,”
diyoruz. Bu sevgi temelli doğa severliğin kalbine giden
yol da ekolojik seyahatlerden geçiyor.
Sürdürülebilir yaklaşım
Ne kadar şanslıyız ki Türkiye gerçek bir ekoturizm
ülkesi. Yükseklikleri 5 bin metreyi aşan zirvelerimiz,
uçsuz bucaksız altın kumsallarımız, doğal yaşlı ormanlarımız, bereketli ovalarımız, zümrüt göllerimiz ve de
fark yaratan hizmet kalitemiz var. Öte yandan bu tabiat
harikalarını taçlandıran binlerce yıllık kültürlerle yoğrulmuş geleneklerimiz ve eserlerimiz var. Bize düşense
çevre bilincini yaygınlaştırmak ve ülkemizin ekoturizm
zenginliklerini tanıtmak. Geçtiğimiz günlerde bu konuların gelişimine destek olmak amacıyla düzenlenen bir
konferansta sıfır karbonlu tatil, doğal yapı malzemeleri,
mimaride sağlığa etki eden gürültü, hava ve aydınlatma üçgeni konularına dikkat çekildi. Kamuoyunda ses
getiren etkinlikte, turizm, tasarım ve mimarlık sektörleri özelinde “sürdürülebilirlik” konusuna odaklanıldı.
Turizmde karbon salınımını engelleyecek bir vizyonun
geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, alınacak sektörel önlemler hakkında önemli bilgiler verdi.
Turistik tesislerin tasarım ve inşa süreçlerinin çevresel
etkilerinin azaltılması yönünde sonuçları kanıtlanmış
öneriler sunan katılımcılar, yaşam kalitesi yüksek bir
gelecek için rehber olarak kabul edilecek yol haritası
sundu. Yapı biyolojisi ve ekolojisi üzerine uluslararası
akademik çalışmalarını sürdüren mimar And Akman’ın
sağlıklı yaşam alanları tasarlamak için dikkat edilmesi
gerekenleri anlattığı konuşması, büyük beğeni topladı.
Etkinlikte dikkatimi çeken bir açıklamada şöyle denildi:
“Doktordan çok, doğaya ihtiyacımız var. Doktor hastalıkları iyileştirir, ancak doğa sağlıklı kalmamızı sağlar.”
Bu bağlamda ekolojik seyahatleri, şehir insanını doğayla
buluşturan önemli bir disiplin alanı olarak görebiliriz.
Özellikle de pandemi nedeniyle evlerde daha fazla vakit
geçirdiğimiz bu dönemde ekolojik tatile ilginin hızla
artması boşuna değil.
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İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Montreal’de gıda kıtlığı baş gösterince bir grup şehirli,
kent bahçeciliğine başlatmış. Bu organizasyon zaman içinde gelişip, gıda güvenliği ve şehir
içi eko-tarımcılığında uzmanlaşmış sivil bir harekete dönüşmüş.

Önce temiz toprak
Artık dünyada bir trend olan eko-tatil ve
eko-tesislerin Türkiye’de birçok örneği
bulunuyor: Çanakkale Dedetepe’den
Fethiye’nin Yanıklar köyüne, Kaş’ın Çukurbağ Yarımadası’ndan Kaz Dağı Milli
Parkı’na, Adrasan’ın Havasu köyünden
Kapadokya’nın Avanos bağlarına kadar
pek çok yerde eko-oteller, organik tarım
kampları ve eko-atölyeler hizmet veriyor.
Ayrıca farklı sivil toplum kuruluşlarının
organize ettiği ekolojik çiftlikler, gönüllüler arası tecrübe takası modeliyle faaliyet
gösteriyor. Çoğunluğu kâr amacı gütmeyen bu mekânlarda amaç, ekolojik tarımı
teşvik ederek doğanın diline aşina olmak.
Organik meyve - sebze ve hayvansal
gıda üretimiyle alternatif tatil konseptini
buluşturan bu eko-çiftliklerden birine,
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde
konuk olmuştum. Latin Amerika’dan
Uzak Doğu’ya beş kıtadan eko-turistleri
ağırlayan bu mekânda, ekoloji merkezinin düzenlediği eko-bahçecilik ve per-

makültür atölye çalışmalarına katıldım.
Atölyeyi İspanyol bir eko-insiyatif koordinatörü yönetiyordu. Çalışmaların bir
kısmı çiftliğin toplantı salonunda teorik
bilgiler eşliğinde, bir kısmı da ortaklaşma
bahçelerinde pratik olarak yapılıyordu.
Burada geçirdiğim günlerde toprağı kirletmemenin ne kadar önemli olduğunu
anladım. Ayrıca permakültürün sadece
bir tarım yapma tarzı değil, bütünü oluşturan bir yaşam felsefesi olduğunu idrak
ettim. Permakültür, ekolojik sisteme
uygun, çeşitliliğe ve uyuma dayalı, ayın
konumlarını izleyen bir tarımın yanı sıra;
enerji, barınak, mimari ve etik gibi pek
çok kavramı kapsıyor. Burada edindiğim
tecrübeleri, sonraki yıllarda Antalya Çıralı ve Kandıra Narköy’deki farklı ekolojik
tatil mekânlarında pekiştirdim. Siz de
tatilinizi Türkiye'nin yıldızı yükselen
ekolojik çiftliklerinden birinde geçirmek
istiyorsanız, internet üzerinden yapabileceğiniz basit bir araştırmayla farklı
seçeneklere ulaşabilirsiniz.

Gün boyu etkinlik
İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Montreal’de gıda kıtlığı baş gösterince bir grup
şehirli, kent bahçeciliğini başlatmış. Bu
organizasyon zaman içinde gelişip, gıda
güvenliği ve şehir içi eko-tarımcılığında
uzmanlaşmış sivil bir harekete dönüşmüş.
Bugün eko-tatillerin önemli kollarından
biri olan kent bahçeciliği, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça yaygın.
Hobi bahçesi, kent bostanı gibi isimlerle
de anılan bu tür yerlerde yapılan etkinlikler, tam anlamıyla bir ekip çalışmasıyla
yürütülüyor. Çalışmalar, genellikle bir iş
takvimi oluşturularak eşit paylaşımlarla
gerçekleştiriliyor: Toprak bakımı, kompost hazırlanması, gübreleme, bitkilerin
bakımı, zararlılarla mücadele, ürünlerin
zamanı geldiğinde toplanıp sepetlere
ayrılması ve dağıtım gibi... Butik eko-otel konseptinde ise durum biraz daha
farklı. Organik tarım çiftliklerinde 50-80
kişilik kapasitelere sıkça rastlanıyor. Bu
mekânlarda süit odaların da aralarında
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bulunduğu “ev”, “yurt” ve “konak” adı verilen özel ünitelerde konaklama
yapılıyor. Ayrıca ahşap restoranlar ile orman içinde inşa edilmiş açık ve
kapalı derslikler de hizmet veriyor. Yemekler, çiftlikte üretilmiş ürünler
kullanılarak günlük olarak pişiriliyor. Eko-otelleri farklı kılan diğer
özelliklere gelince... Ekolojik mimari, yaşam disiplini ve organik üretim
mantığının harmanlanması bunlardan sadece birkaçı… Sürdürülebilirlik
anlayışı da geri dönüştürülmüş mobilyalar ile hayata buluyor. Bu mekânlarda sergiler, sempozyumlar, akustik konserler; detoks, sağlıklı yaşam,
dua saatleri, meditasyon atölyeleri ile çocuk ve gençlik kamplarının
yanı sıra, günübirlik aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Orman yürüyüşleri,
mevsime göre ürün toplama, organik tarım aktiviteleri, çiftlik hayvanlarını ziyaret, at binme, süt sağma, dalga sörfü; kompost, ekmek - peynir ve
“kendi bahçeni yap” atölyeleri, gruplara yönelik doğada hayatta kalma,
doğa kültürüne yönelik eğitimler, bireylere yönelik kaygı ve stres yönetimi de düzenlenen aktiviteler arasında yer alıyor. Yeni nesil tatil anlayışını
gözler önüne seren bu mekânlarda gönüllü projesi kapsamında Work
and Travel ve Work Away gibi global buluşma noktaları aracılığıyla dünyanın dört yanından gelen konuklar misafir ediliyor. Yıl boyunca görev
alabilen gönüllüler, tarım, hayvancılık, mutfak ve marangozluk alanlarında çalışarak gözlem yapma ve bilgi alışverişinde bulunma şansı yakalıyor.
Oksijen odaklı mekânlar
Eko-tatil tesislerinin ideal mimarisi konusunda çok sayıda araştırma
mevcut. Bu tür yapılarda kontrollü gürültü, aydınlatma ve hava sirkülasyonu gibi temel konulara eğilmek, sadece seyahat kalitenizi arttırmakla
kalmıyor, hayat veriminizi de yükseltiyor. Uygun şekilde aydınlatılmış,
görece sessiz ve iyi havalandırılmış mekânlar oluşturmak, doğru tekniklerle hiç de zor değil. Özellikle teknoloji ve iyi tasarımla bunu sağlamak
mümkün. Doğal aydınlatma, biz farkında olmadan vücudumuzda ve psikolojimizde çok fazla etkiye sahip. Çünkü vücut saatimiz ve sirkadiyen
ritmimiz, gün ışığına göre ayarlı. Sirkadiyen ritmiminiz o kadar önemli ki
işin ucu yaşam süremiz, yani ömrümüze kadar uzanıyor. Yapılan araştırmalar, eko-otellerde kullanılan sirkadiyen aydınlatmaların, katılımcıların
yüzde 71’inin daha enerjik hissettiğini ortaya çıkarmış. Bir diğer hakiki
konfor alanını ise doğru havalandırılan ekolojik mekânlar oluşturuyor.
Çünkü bu mekânlar, uzun vadede kan basıncını ve nabzı doğrudan etkiliyor. Ayrıca iyi havalandırılmış iç mekânlarda daha enerjik hissediyoruz
ve yaptığımız işlere daha kolay odaklanıyoruz. Mimaride iyi havalandırma, aynı zamanda alerjenleri, mantarları, küfleri ve sağlığa zararlı diğer
etkenleri yok etmede etkin rol oynuyor. Bu noktada iç mekânda hava dolaşımını sağlayan mimari yaklaşımları benimsemek, özellikle de pandemi
döneminde sağlığımızı korumak adına son derece önemli. Yapılarda bir
bakla önemli mesele, gürültü kirliliği... Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, ses düzeyinin hem bilişsel performansı hem de psikolojik durumu
ciddi oranda etkilediğini gösteriyor. Doğru olansa iç mekân akustiğini
ve ses yalıtımını optimize ederek yaşam alanı donatılarını sağlıklı hale
getirmek. Konuklarına bütün bu özellikleri sunma potansiyeline sahip
olan eko-tatiller, işin içine sağlık girince daha da cazip hale geliyor. Ne
dersiniz, doğa ile içe içe bir seyahati siz de özlemiyor musunuz?

İLK AĞIZDAN
SIFIR KARBONLU

H AYAT

KAÇINILMAZ
EDWARD MAZRIA (YAZAR, MIMAR, YEŞIL EĞITIMCI)

“Dünyanın geleceği için sıfır karbonlu hayatlar inşa
etmek zorundayız. Bu noktada birinci adım planlama ve
tasarım, ikinci adım ise yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımı. Bu adımlar ile sıfır karbonlu ve enerji verimliliği sağlayan bir yaşam biçimi kurmak mümkün. Verimli
yapı malzemeleri, doğru elektrifikasyon ve yenilenebilir
enerji yaklaşımıyla daha güzel bir gelecek inşa edebilir,
dünyamızı kurtarabiliriz. Bugün gezegenimizin ortalama küresel sıcaklığı, sanayi öncesi seviyelere göre bir
santigrat derecenin biraz üzerinde arttı. Dünya, küresel
karbon emisyonlarının mevcut seviyelerini toplu olarak
2030 yılına kadar yüzde 50 ila yüzde 65 azaltmadıkça
2015 Paris Anlaşması tarafından belirlenen 1,5 santigrat
derecelik ısınma eşiğinin aşılması olası görünüyor. Bu
durumun ise iklim değişikliği, doğa ekosistemi ve haliyle
canlı sağlığı üzerinde yıkıcı etkileri olabilir. Bu noktada
insanlık olarak sıfır karbonlu hayatın kodlarını benimsemeliyiz. Seyahatlerimiz de buna dahil…”
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“DÜNYANIN NERESINDEN
BIR AH YÜKSELSE,
TÜRKIYE ORAYA INSANI
YARDIM TAŞIMIŞTIR”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Afrika
Seyahatlerim” adlı kitabının tanıtımında yaptığı konuşmada “Dünyanın
neresinden bir ah yükselse, Türkiye oraya insani yardım taşımıştır” dedi.
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ERDOĞAN

A F R I K A S E YA H AT L E R I M
T U R K U VA Z K I TA P
2021
1 8 4 S AY FA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan, Afrika'ya gerçekleştirdiği
seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme
aldığı “Afrika Seyahatlerim” adlı ilk kitabının
tanıtımını, 21 Eylül’de Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Kurulu öncesinde New York’taki
Türk Evi'nde ülke liderlerinin eşleri, BM ve
diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum
kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerinin katıldığı programla gerçekleştirdi.
Emine Erdoğan, tanıtımda yaptığı konuşmasına, Birleşmiş Milletler’in gündeminde
yer tutan barışın korunmasından, yoksullukla mücadeleye, insan haklarından, iklim
değişikliğine kadar birçok başlıktan Afrika
ülkelerinin orantısız biçimde etkilendiğini
belirterek başladı.
Emine Erdoğan, öte yandan Afrika’nın iki
binin üzerinde dil ve etnik topluluğa sahip, 1
milyarı aşkın nüfusu olan büyük bir zenginlik olduğuna vurgu yaparak, bu potansiyelin
Afrika’yı 21. yüzyılın parlayan yıldızı yapacağına canı gönülden inandığını dile getirdi.

2005’te başlayan açılım
Türkiye’nin 2005 yılında başlattığı Afrika
açılımının Afrika ile olan kadim dostluğun
perçinlenmesine vesile olduğunu ifade eden
Emine Erdoğan konuşmasının devamında
Afrika seyahatlerine atıf yaparak, “Bende
ayrı ayrı hatıraları olan her bir yolculukta,
endişenin, neşenin, gözyaşının, dünyanın
her yerinde aynı olduğuna yakından şahit
oldum. İnsanlığın bütün duygularının
evrensel olduğunu içselleştirdim. Anne
kalbinin evrensel ritmini işittim. Dünyanın
neresine dağılmış olursak olalım insanlık tek
ve bütün bir ailedir. Bu bakış açısına sahip
olmak, din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, kardeşçe kucaklaşmanın anahtarıdır. Birbirinden zengin kültürler barındıran eşsiz Afrika
coğrafyasını keşfetme heyecanı sırasında,
‘öteki’ni değil, yakınlıkları keşfettim. Yüzyıllar boyunca sömürüye, yoksulluğa konu
olmuş Afrika’nın, bambaşka bir yüzünü
gördüm” diye konuştu.
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Emine Erdoğan, öte yandan Afrika’nın iki binin üzerinde dil ve etnik
topluluğa sahip, 1 milyarı aşkın nüfusu olan büyük bir zenginlik olduğuna
vurgu yaparak, bu potansiyelin Afrika’yı 21. yüzyılın parlayan yıldızı
yapacağına canı gönülden inandığını dile getirdi.

F OTO Ğ R A F AA / M U STA FA KA M AC I

Bir yaşam kültürü
Afrika’ya yaptığı yolculukların insanlık
ailesine karşı olan sorumluluklarını derinden
hissettirdiğini dile getiren Emine Erdoğan,
sözlerine şöyle devam etti: “Türk milleti,
tarihi boyunca bu öğretiyi bir yaşam kültürü
hâline getirmiştir. Dünyanın neresinden bir
ah yükselse, Türkiye oraya insani yardım taşımıştır. Bu miras, hayatım boyunca manevi
pusulam oldu. Öte yandan, annem Hayriye
Hanım’ın, ismiyle müsemma hayırsever
kişiliğinin izdüşümü olan bu vicdan mirasını, ben de torunlarıma bırakmak istedim.
'Öteki' değil, 'biz' diyebilmenin güzelliğini
insanlara hediye edebilirsem ne mutlu bana.

Umarım, naçizane bir araya getirdiğim bu
satırlar, kalpten kalbe ulaşan bir sevgi köprüsü kurar.”
Emine Erdoğan, “Bu kitap Afrika seyahatlerim öncesinde yaptığımız çok yönlü hazırlıklara, bizleri hep güler yüzleriyle karşılayan
First Lady dostlarımın verdiği bilgilere,
büyükelçilerimiz ve eşlerinden öğrendiklerime ve sıcak Afrika insanlarının gözlerinden
okuduklarıma dayanıyor. Her birine, bana
öğrettikleri için, şükran borçluyum” diyerek
sözlerini tamamladı.
Emine Erdoğan’ın, "Afrika Seyahatlerim" adlı
kitabının tanıtımına; Bosna-Hersek Cumhur-
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başkanlığı Konseyi Başkanı’nın eşi ile
Brundi, Kuzey Makedonya, Litvanya,
Maldivler, Sierra Leone ve Komorlar
First Leydilerinin yanı sıra, Eritre
Daimi Temsilcisi Sophia Tesfamarian,
Rwanda Daimi Temsilcisi Valentine
Rugwabiza, Dışişleri, Milli Savunma
ve Ticaret Bakanlarının eşleri, milletvekilleri ve STK temsilcileri katıldı.
Tanıtımda Birleşmiş Milletler Genel
Sekreter Vekili Amina Mohammed de
bir konuşma yaptı.
Sürdürülebilir bir gelecek kurmak
Afrika’nın, halkları ve kültürlerinin,

yaşadığı zorlukların ve en çok da
gençlerinin, kadınlarının ve kızlarının
hayatını değiştirme fırsatlarını gözler
önüne seren bu etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter
Vekili Mohammed, “Bu kitabın Afrika
ile ilgili benzer girişimlere ilham
vermesini umuyorum ve bu umudumun buradaki birçok kişi tarafından
paylaşıldığını biliyorum” dedi.
Türkiye’nin 2005 yılında Afrika
girişiminin başlamasından bu yana
BM’nin Türkiye ve Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı’nın da (TİKA)
aralarında bulunduğu Türk kuruluş-

ları ile birlikte Afrika’da kalkınma
projelerine imza attığını vurgulayan
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter
Vekili Mohammed, Kovid-19 salgınının Afrika’daki kalkınma projeleri de
etkilediği bu dönemde, Türkiye’nin
ortak olduğu sürdürülebilir kalkınma
projelerinin her zamankinden daha
önemli olduğunu kaydetti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter
Vekili Mohammed, Emine Erdoğan’a,
“Bu kitaptaki çağrınız gelişmekte
olan ülkeleri insan merkezli olmaya ve
insana öncelik vermeye teşvik etmesi
bakımından olağanüstü bir örnek
sunuyor. Liderliğiniz ve dostluğunuz
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için ve kimsenin geride kalmayacağı
sürdürülebilir bir gelecek kurma çalışmalarımıza verdiğiniz destekten dolayı
teşekkür ederim” diye seslendi.
Geliri Afrikalı kadın ve çocuklara
Afrika Birliği BM nezdinde Daimi
Gözlemcisi Büyükelçi Fatima Kyari
Mohammed kitap hakkında şunları
kaydetti: “Bu çok güzel bir girişim, tüm

gelirlerinin ihtiyacı olan kadınlara ve
çocuklara gidecek olması da memnuniyet verici. Kitap, Afrika ile ilgili farklı
bir perspektif sunuyor. Afrika yalnızca
açlık, fakirlik ve hastalık değildir. Kaynaklarla dolu, muhteşem bir kıtadır. Bu
kitap Afrika ile ilgili anlatıyı değiştirmek için güzel bir fırsat.”
Emine Erdoğan, annesi Hayriye Hanım'a atfettiği "Afrika Seyahatlerim"

adlı ilk kitabında, 2014-2020 yıllarında;
Cezayir, Ekvator Ginesi, Etiyopya,
Cibuti, Somali, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya, Tanzanya,
Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad,
Tunus, Moritanya, Mali, Güney Afrika
Cumhuriyeti, Zambiya, Gambiya ve
Senegal olmak üzere 23 Afrika ülkesine
gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer verdi.
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Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça ile Afrika'da yaygın olarak kullanılan
Svahili dillerinde yayımlanacak "Afrika Seyahatlerim" kitabının Türkçesi,
Turkuvaz Yayınları tarafından yayınlandı.
Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça
ile Afrika'da yaygın olarak kullanılan
Svahili dillerinde yayımlanacak "Afrika
Seyahatlerim" kitabının Türkçesi, Turkuvaz Yayınları tarafından yayınlandı.
"Afrika Seyahatlerim" kitabının tüm
geliri, Afrika El Sanatları Pazarı ve
Kültür Evi’ne bağışlanarak, Afrikalı
kadın ve çocuklara, sağlık ve eğitim
yardımı olarak ulaştırılacak.

Kİ TAPTA N TA D I M LI K
“Afrika seyahatlerim, yeni satırlar eklenecek bir defter”
Hâlden anlamak için insanlığın hâllerine şahit olmak gerek. Yurt dışı yolculukları benim
için, insanlık tecrübelerine şahitlik edip sorumluluklarımızı yeniden hatırlamak demek.
Dünya üzerinde gidip gördüğüm her ülke, göz göze geldiğim her insan, bana aslında ‘öteki’yi değil, yakınlıkları anlattı. Yunus Emre’nin ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim
sevilelim, dünya kimseye kalmaz’ diyerek tüm dünyaya miras bıraktığı öğüdün mahiyetini
billurlaştırdı. Afrika seyahatlerim, benim için kapağı kapanmayacak, ömrüm vefa ettikçe
yeni satırlar eklenecek bir defter. Bu defterin temiz sayfalarına, Afrika’ya dair huzur ve
refah dolu satırların yazılmasını içtenlikle arzu ediyorum.
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2021 Nobel Edebiyat
Ödülü sahibi
Abdulrazak Gurnah,
1948'de Afrika
kıtasının doğusunda
Tanzanya'ya bağlı iki
adadan oluşan özerk
Zanzibar'da dünyaya
geldi.

Nobel edebiyat ödüllerinin en az yöneldiği kıta maalesef Afrika. 1901’den itibaren
ödülün ilk defa Afrikalı bir yazara verildiğinde takvimlerin 1986 yılını gösteriyor
olması bile bunu ispatlamaya yeter. Nijeryalı
yazar Akinwande Oluwole Soyinka, Nobel
Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Afrikalı olarak tarihe geçer. 1988 yılında Mısırlı yazar
Necib Mahfuz’a verilir. 1991'de ve 2003'te iki
Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı ödüle
hak kazanır. Nadine Gordimer ve J. M.
Coetzee. İki yazar da vatandaşı olduğu ırkçı
Apartheid rejimi eleştirirler. Gordimer'in
babası Rusya'dan, Coetzee'nin ailesi ise 17.
yüzyılda Hollanda'dan Güney Afrika'ya
göçmüştür. Bir anlamda Avrupa merkezlilik
başka bir kılığa bürünmüş gibidir. Gelelim
bu yıla. 2021 yılında ise Tanzanyalı Abdulrazak Gurnah kazanır. Gurnah’ın eserlerinde işlediği temel konunun mültecilik olması
ise çarpıcıdır. İki mülteci kökenli Avrupalı
Afrika’da yazdıklarıyla Nobel Edebiyat
Ödülü kazandıktan sonra adeta “ödülün” ve
“ilticanın” yönü değişmiştir. Bir başka ifade
ile “ilticanın” yönü değişince ister istemez
“ödülün” yönü de değişmiştir.

Uzun bir göç tecrübesi
Yüzyıllardır insanlar doğal, sosyal ve ekonomik sebeplerle ve bilhassa da savaş sebebiyle
doğup büyüdükleri topraklardan kopmak
ve göç etmek zorunda kalıyorlar. Ancak
modern zamanlarda bu göç mecburiyetini
yaşayanların sayısı ivme kazandı. Özellikle
içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl “mültecilerin” sorunlarının tavan yaptığı bir dönem
oldu ve görünen o ki önümüzdeki yıllarda
göçmenlik sorunu hem bir nicelik patlaması
yaşayacak hem de daha travmatik boyutlara
ulaşacak.
Gelelim Abdulrazak Gurnah’a… 1948'de
Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya'ya
bağlı iki adadan oluşan özerk Zanzibar'da
dünyaya gelen Gurnah’ın anadili Afrika’da
80 milyon kişinin konuştuğu Shavili dilidir.
Daha sonra Arapça da öğrenen Gurnah, İngiliz ilkokuluna gider. İlk mülteciliği 1960'ın
sonlarında başlayan ve İngiltere'ye iltica
eden Gurnah, 1963'te İngiliz sömürge yönetiminden ayrılan Tanzanya Cumhuriyeti'ne
geri dönse de bağımsızlık hareketi sonrasın-
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Gurnah’ın hayat tecrübesi ve akademik çalışmalarının edebi
metinleriyle bağlantıları çok güçlü.

da Arap kökenli vatandaşlara yönelik
baskının başlaması sebebiyle 18 yaşındayken ülkesini terk etmek zorunda
kaldı. Yükseköğrenimin Kent Üniversitesi’nde tamamlayan Gurnah, doktora
tezinde (1982) kolonyal söylemin Doğu
Afrika, Karayip ve Hindistan edebiyatındaki izdüşümlerini çalıştı ve İngiliz
edebiyatı profesörlüğüne dek yükseldi
ve Salman Rushdie, Anthony Burgess,
Joseph Conrad, Vidiadhar Surajprasad
Naipaul, Zoe Vicomb gibi yazarlar üstüne edebiyat eleştirileri kaleme aldı. Bu
göçü dolaysıyla Gurnah’ın 1984'e kadar
Zanzibar'a dönmesi mümkün olmadı.
Hayal gücü serbest
Ömrünün büyük bir bölümü yurdundan
uzakta geçen Gurnah, yaşadığı uzun soluklu göç tecrübesinin eserlerine etkisini
şu sözlerle özetler: “Evden uzağa seyahat
etmek insana mesafe ve perspektifin

yanı sıra üslup zenginliği ve özgürlük
de kazandırır. Aynı zamanda bir yazarın
hinterlandı olan hafızasını güçlendirir.
Mesafe sayesinde yazar kendi benliğiyle
sıkı sıkıya kenetlenir ve sonuçta hayal
gücü serbestçe dolaşabilir.”
Gurnah’ın hayat tecrübesi ve akademik çalışmalarının edebi metinleriyle
bağlantıları çok güçlü. Romanlarında
ve hikayelerinde post-kolonyal bakış
açısıyla mültecilerin hayatları edebi
bir dille anlatılır. İngiltere’ye yerleşen
mültecilerin, geçmişiyle hesaplaşması,
ne İngiliz ne de Tanzanyalı olamamanın
açmazlarını ve çıkmazlarını anlatan
Gurnah, 1994 yılında yayınlanan "Cennet" adlı romanında Kur’an-ı Kerim’deki Yusuf Kıssası’nı 1900-1914 arası Doğu
Afrika’ya uyarlar. Bir başka romanı olan
'Kumdan Yürek"te ise Shakespeare’in
"Kısasa Kısas"ından uyarlamadır. Ancak
Shakespeare’nin komedisi bu uyarla-

mada bir trajedi olarak karşımıza çıkar.
"Deniz Kenarında" romanının kahramanı Ömer Salih, aldığı Kur’an eğitimi ile
İngiliz eğitimi arasındaki farklılıkları ve
çelişkileri yaşar. "Son Hediye" ve "Sessizliğe Hayranlık", bir nehir romanın iki
cildidir. İsmi hiç anılmayan kahramanımız, Tanzaya’yı bir muhalif olarak terk
ederek İngiltere’ye göç eder ve bütün bu
tecrübelerini yazmaya teşebbüs edince,
yüzleşmesi gereken kişisel çelişkileri
ile karşılaşır. "Son Hediye"nin giriş
cümlelerini alıntılamakta fayda var. “Bir
gün, yaşanan sıkıntılardan çok evvel,
kimseye tek bir kelime etmeden sessizce
kaçıp gitti ve bir daha geri dönmedi. Ve
aradan kırk üç yıl geçtikten sonra bir
başka gün, küçük bir İngiliz kentindeki
evinde kapının hemen eşiğine yığılıverdi.” Esasen yalın ve akıcı bir dille
özetlenen bu ömrün açılımı koca bir
romana bedeldir.
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Romanlarında ve
hikayelerinde post-kolonyal
bakış açısıyla mültecilerin
hayatları edebi bir dille
anlatılır.

Türkçedeki kitapları
10 romana ve çok sayıda hikayeye imza
atan Gurnah’ın aldığı Nobel edebiyat ödülüyle ilgili İsveç Akademisi’nden yapılan
açıklamada, “kültürler ve kıtalar arasındaki uçurumda sömürgeciliğin etkilerine ve
mültecilerin kaderine kesin ve merhametli
şekilde nüfuz etmesi” nedeniyle ödüle
layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada,
Gurnah'nın gerçeğe olan bağlılığının ve
basitleştirmeden kaçınmasının dikkat
çekici olduğu aktarılarak, “Romanları,
basmakalıp betimlemelerden uzak ve
bize dünyanın diğer yerlerindeki pek çok
kişinin aşina olmadığı, kültürel olarak
çeşitlendirilmiş bir Doğu Afrika'ya açıyor.”
ifadesine yer verildi.
Bu Nobel edebiyat ödülünün önceki
yıllara göre bizim açımızdan bir artısı var.
Önceki yıllarda ödülü kazanan pek çok yazarın eserleri dilimize ödül ilan edildikten

sonra kazandırılmıştı. Gurnah'ın ise ödülden önce beş kitabı Türkçeye çevrilmişti.
Yani bu sefer hazırlıksız yakalanmadığımızı söyleyebiliriz. Elbette, bundan sonra
Gurnah, daha çok metniyle dilimizde yer
alacak. Ancak en azından Nobel kazanarak ismini ilk defa duyduğumuz, metinlerine dilimizde ulaşmaya başladığımız bir
yazar olmayacak Gurnah.
2021 yılı Nobel edebiyat ödülü, bütün
dünyada derinlemesine yaşanan bir soruna
odaklanan bir yazara layık görüldü. 120
yıldır verilen ödüllerin tarihinde çok az
uğradığı bir kıtanın, Afrika’nın yetiştirdiği
bir yazara verildi. Yarım asırdır Avrupa’da
yaşasa da Gurnah, duyarlık itibariyle
Afrika kıtasının evlatlarının çığlıklarını
duyurmaya çalıştı eserlerinde.
Umarız önümüzdeki yıllar Nobel edebiyat
ödülleri benzer bir hassasiyet içinde sahiplerini bulur.
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Kuralların Dışına
Çıkan Ötekilerin
Hikayesi
ARZU ŞAHİN

1868

DERGİ / KURALLARIN

DIŞINA ÇIKAN ÖTEKILERIN

Toplumun ve sistemin gözden çıkardığı ileri düzeyde otizmli
bireyleri, Paris’in gettolarından gelen gençlerle bir araya
getiren ve dezavantajlı bu iki grubun birlikteliğinden
ilham verici bir oluşum ortaya çıkaran Bruno ve Malik’in
hikayesi başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteriyor.
Çoğu zaman acımasız olan kuralların dışında iyiliğin ve
güzelliğin boy verdiği Kural Dışı, gerçek hayattan uyarlanan
bir film olduğu için de ayrıca umut verici.
Ben merkezli bir dünyada kendi dünyasını kurup hikayesini yeniden yazan bir grup insanı anlatan bir film Hors Normes. Gerçek
hayattan uyarlanan film, Türkçeye Kural Dışı olarak çevrildi.
Filmi Intouchables ile tanınan Éric Toledano ve Olivier Nakache’nin yazıp yönetti.
Dünya prömiyerini 72. Cannes Film Festivali’nin kapanış filmi
olarak yapan Kural Dışı, festivalde beğeniyle karşılanırken,
Fransa’nın Oscar ödülleri olarak bilinen 45. César Ödülleri’nde
de en çok adaylık alan filmlerden biri oldu. Kural Dışı 2019 Boğaziçi Film Festivali’nde Türk seyircisiyle buluştu. Filmin oyuncu kadrosunda Vincent Cassel ve Reda Kateb’e Hélène Vincent’a,
Bryan Mialoundama, Alban Ivanov, Benjamin Lesieur ve Aloïse
Sauvage eşlik ediyor.
Başka bir dünya mümkün
Vincent Cassel ve Reda Kateb‘in başrollerini üstlendiği film,
Bruno ve Malik’in yirmi yıldır ileri düzeyde otizmli çocuklar
ve gençlerin dünyasını değiştirme çabasını konu alıyor. Civciv Yuvası ve Sığınak isimli sivil toplum kuruluşlarını yöneten
iki arkadaş, gettolardan gelen gençleri, diğer tüm kurumların
ilgilenmeyi reddettiği olağanüstü hallerde bakıcılık yapacak
şekilde yetiştiriyor. Bu sıra dışı iki adamın, dışarıdan kolay kolay
anlaşılmayacak, istisnai ortaklığı bambaşka bir dünyanın da var
olduğunu gösteriyor.
Yahudi olan Bruno, Müslüman Malik ve alt kesimlerden gelen
her renk ve inanıştan gönüllü gençler. Bu insanların tek derdi
toplumun yok saydığı, dışladığı hatta görmeye tahammül ede-
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Vincent Cassel ve Reda Kateb‘in başrollerini üstlendiği film, Bruno
ve Malik’in yirmi yıldır ileri düzeyde otizmli çocuklar ve gençlerin
dünyasını değiştirme çabasını konu alıyor.

mediği şiddet eğilimi olan otizmli çocuk
ve yetişkinleri hapsedildikleri evlerinden
ve bakımevlerinden alarak iyileşmelerini
sağlamak. Elbette bunu yapmak hiç de
kolay değil. Çünkü Paris’teki bu oluşumun
başına film boyunca musallat olan Sağlık
Bakanlığı müfettişleri var. Sistemin dışına
atılan otizmlileri sistemim kontrol etmesini
isteyen müfettişler, ailelerle, gönüllülerle,
bakımevlerindeki doktorlarla film boyunca
konuşarak denetim mekanizmasının işletilmesi gerektiğini anlatıyor. Son olarak Bruno ile biraraya geldiklerinde ise acımasız
gerçekle yüzleşiyorlar. Bruno, müfettişlere
uzun süredir onları beklediğini söyleyerek

kimsenin istemediği bu çocukların bakımını alabileceklerini söylüyor ama ortada bu
çocuklara bakmak isteyen ya da sorumluluğunu alan kimse yok. Çünkü onlar
modern toplumun vebalıları!
Kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerin
önemi
Hayatında yaptığı işten başka hiçbir şeye
yer kalmayan Bruno’nun hikayesi insanın
hayatında dönüm noktalarının beklenmedik bir anda ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Ergen bir otizmli iken Josef’le tanışan
Bruno, eve hapsedilen, kimsenin kabul
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etmediği biri. Annesi işini bırakıp
hayatını ona adıyor ama baş edemiyor.
Bruno Josef’in annesiyle tanışıyor ve
onu iki haftalığına bir kampa götürüyor. Anne, Sağlık Bakanlığı müfettişlerine oğlunun o kamptan döndükten
sonra sakin ve başka biri olduğunu
söylüyor. Bruno bu deneyimden sonra
kendi sivil toplum oluşumunu kuruyor
ve benzer durumda olan otizmlilerle
çalışmaya başlıyor.
Kelimeleri olmadığı için şiddete
meyyal olan, içirilen ilaçlar nedeniyle
hayatları uyuşturulan bu çocuklar için
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sadece dışarı çıkmak, bir hayvanı sevmek, müzik yapmak, dans etmek ya da
paten yapmak şifa olabiliyor. Birinin
hayatına dokunarak fark yaratmanın
zannedildiği kadar zor olmadığını, iyi
niyet ve emeğin bütün zor durumları
çözmek için en önemli adımı oluşturduğunu, kalıcı çözümlerin geçici iyi
duygulardan daha önemli ve gerekli
olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz
bu filmle birlikte. Yardım etmek kadar
çözüm odaklı ve sürdürülebilir bir
durum oluşturmanın asıl mesele olduğunu görmek izleyici olarak sizin de
zihninizde yeni pencereler açıyor.
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Birbirine yurt olan ötekiler
Yalnızca otizmli bireyler değil Paris’in
gettolarından gelen gençler de toplumun
ötekileri aslında. Göçmen olarak geldikleri bu dünya şehrinde onlara ne iş ne de
eğitim verecek bir sistem mevcut. Birbirlerine derman olan bu iki grubu biraraya getiren Bruno ve Malik insanın insanı
yurdu olabileceğini gösteriyor aslında.
Dezavantajlı insanların hayatlarında
yeni ve önemli kapılar açan bu buluşma,
izleyicide dünyada hala umut olduğunu,
en kötü durumlarda bile bir çözüm yolunun bulunabileceğini fısıldıyor.
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Hayatında yaptığı işten
başka hiçbir şeye yer
kalmayan Bruno’nun
hikayesi insanın
hayatında dönüm
noktalarının beklenmedik
bir anda ortaya
çıkabileceğini gösteriyor.

Otizmlilere bakım sürecinin aşamalarını izlerken
toplum normallerinin acımasızlığı da ortaya çıkıyor.
Bu işi yapması gereken kurumların bile bu bireylere
gösteremedikleri sabır, Bruno ve Malik’in şefkatle
bezeli hayat anlayışları içinde başka bir boyuta
taşınıyor. Katıksız bir adanmışlık gerektiren bu işi
kendi imkanlarıyla oluşturan ve devam ettiren kahramanlarımız bize yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin
kurumayan bir pınar olduğunu hissettiriyor.

Bir şekilde halledenler
Din, dil, ırk üzerinden savaşları, işgalleri ve acımasızlığın tüm hallerini her gün iliklerine kadar
hissedenler olarak bizler, Kural Dışı’nda tüm bu
farkların bir illüzyondan ibaret olabileceğini anlıyoruz. Büyük makinenin çarkları arasından etrafa
saçılan ve zayi olduğu düşünülen insanların kendi
mekanizmalarını kurup hayatı güzelleştiren eylem-
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lerini izlemek aslında bizim de yaralı
yüreklerimize merhem oluyor. Genel
sistemi düşündüğünüzde ise şu soruyu
soruyorsunuz: Peki nasıl olacak bu işler? Bruno’nun film boyunca karşılaştığı her zor durumda dilinden düşmeyen
repliği bu soruya bir cevap niteliğinde;
Bir şekilde hallederim.

DERGİ / KURALLARIN

Bir şekilde halleden ve olması gereken
eylemleri hayata geçiren insanların
varlığını bilmek yüreklerimize sıcaklık, güven ve umut tohumlarını ekiyor.
İçimizdeki insani yön, filmin kahramanlarının adanmışlıklarıyla kendine
bir yol bulup uç veriyor. Hayatla ilgili
hemen her şeyden yakınmayı alışkanlık haline getiren, belirlenen ya da be-

DIŞINA ÇIKAN ÖTEKILERIN

H I K AY E S I

lirlediğimiz kurallara sıkı sıkıya bağlı
olan biz modern zaman insanlarını iki
saate yakın bir süre için tüm kuralların
dışına çıkaran film, yarattığı duygularla öne çıkıyor. Kural Dışı’nı izlediğinizde “Bir film izledim hayatım değişti” cümlesini kurar mısınız bilinmez
ama izlediklerinizin yarattığı etkiden
uzun süre kurtulamayacağınız kesin.
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Facebook’a Türkiye’de sosyal fayda sağlamaya
yönelik çalışmalarını sorduk. İşte 1868’e
verdikleri cevaplar…
Dünya genelinde çeşitli alanlarda pek
çok zorlukla baş edilen bir dönemden geçiliyor. Global bir teknoloji şirketi olarak
Facebook, sivil toplum kuruluşlarının bu
zorlukların bireyler, toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek
için gösterdikleri çabayı desteklemek
amacıyla farklı çözüm ve ürün destekleriyle sivil toplum kuruluşlarına yardımcı
olacak programlar hayata geçiriyor.
Günümüzde karşılaşılan en büyük sosyal
sorunlar sağlık ve refah; ekonomik fırsat
eşitliği; adalet ve kapsayıcı olma; krizlere
müdahale ve kurtarma çalışmaları; yerel
topluluklar; iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik olmak üzere 6 ana başlık altında değerlendirilebilir. Facebook Türkiye
ekibi, ülkemizde bu alanlarda faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşlarına
destek olmak amacıyla yeni bir programı hayata geçiriyor. Bu kapsamda, her
yıl bahsi geçen alanlarda en az bir sivil
toplum kuruluşunu belirleyecek olan
Facebook, bu kuruluşlara Facebook ve
Instagram üzerinden daha fazla insana
ulaşabilmeleri için ücretsiz reklam verme
imkanı sunacak.
2021 yılında ilk uygulaması devreye
alınan programda, Facebook Türkiye
ekibi 6 sivil toplum kuruluşuyla beraber
çalışıyor ve ücretsiz reklam verme imkanının yanı sıra, reklam kampanyalarının
en uygun şekilde tasarlanması, yürütülmesi ve etkilerinin ölçülmesi konusunda
da kuruluşlara gönüllü olarak destek
veriyor.

Sivil toplumun güçlenmesini hızlandıran
önemli etkenlerden birisinin internet ve
sosyal medya olduğu ortaya çıkıyor. Sivil
toplum kuruluşlarının dijital beceri ve
kampanya yetilerini geliştirmeyi hedefleyen Facebook, bu doğrultuda hayata
geçirilen Facebook Sivil Toplum Programı’nı Mayıs 2019’dan beri Kadir Has
Üniversitesi Yeni Medya Bölümü, Pikan
Ajans ve Elpek Sosyal Danışmanlık iş
ortaklığı ile yürütüyor. Bu hedef kapsamında, Facebook, STK’lar ile iletişim
aracılığıyla etkinliklerinin artması, destekçi tabanlarının genişlemesi ve çözüm
ortaklarına erişim sağlanması konularında yardımcı oluyor. Ayrıca, eğitimlerin sürekli hale gelmesi için programa
katılan STK’ları bilgilendirici yuvarlak
masa toplantılarına ve webinarlara davet
ediyor.
Pandemi öncesinde Facebook’un İstanbul’daki topluluk merkezi olan Facebook
İstasyon’da gerçekleştirilen ve iki gün
süren program kapsamında 146 STK’ya
eğitim verilmişti. Kovid-19 sürecinde
çevrimiçi ortama taşınan eğitimlerin
2020-2021 döneminde, Türkiye’de faaliyet gösteren 107 STK’ya çevrimiçi olarak
eğitim alma fırsatı sunuldu. Facebook
Sivil Toplum Programı sivil toplum
kuruluşlarının amaçlarını ve sundukları
değerleri sosyal medya ve interneti en
etkili şekilde kullanarak anlatmalarına
destek olmak amacıyla 2022 yılında da
devam edecek.

85

86

1868

DERGİ / BITLIS’TE

IYILIĞIN

ÜRETILEN

B I R Ü R Ü N Ü N A M E R I K A’ D A K I A L I C I YA U L A Ş M A S I N I S A Ğ L I Y O R U Z

MARKALARI

BITLIS’TE ÜRETILEN
BIR ÜRÜNÜN AMERIKA’DAKI
ALICIYA ULAŞMASINI
SAĞLIYORUZ.
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MNG Kargo’nun Türkiye’de ve dünyada nasıl bir dağıtım ağı var?
MNG Kargo, 850’den fazla şubesi, 7 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi
olmak üzere toplam 27 aktarma merkezi, 14 bölge müdürlüğü, 12.000’in
üzerinde çalışanı, 3.500’e yakın kara taşıma aracıyla hizmet veriyor. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220 farklı ülkede, günde 700
bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştırıyoruz.
Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz ve sektöre de bu anlamda liderlik
ettiğimiz girişimci kurye modelimizin önemli bir kilometre taşı olduğunu
belirtmek isterim. Şu an 700’ün üzerinde kendi aracıyla dağıtım yaparak
kazanç elde eden girişimci kuryemiz bulunuyor.
Yine geçtiğimiz yıl e-ticaret alıcılarına daha etkin hizmet vererek gönderilerin daha hızlı iletilmesi hedefiyle başlattığımız Mini Hub yatırımları
sektördeki önemli bir katma değerimiz. Türkiye genelinde hizmet veren 35
Mini hubımız özellikle konut yoğunluklu bölgelerde e-ticaret teslimatlarındaki performansa olumlu katkı sağlıyor.
Kurumsal olarak insanlara beklediklerini ulaştırmak nasıl bir sorumluluk oluşturuyor üzerinizde?
Biz her zaman “sadece kargolarınızı değil duygularınızı da taşıyoruz”
diyoruz. Örneğin çocuğuna bir kazak ören annenin emeğini, göz nurunu kendi çocuğuna ulaştırabilme imkanı ve o çocuğun sevincine vesile
olmak, bir hastaya bir ilacın erkenden ulaşması, bir fabrikaya bir parçanın
ulaşması gibi çok önemli işler yapıyoruz. Bunun yanı sıra Tokat’ta üretilen
bir el yazmasının Cizre’de alıcı bulabilmesini sağlıyoruz. Bitlis’te üretilen
bir ürünün Amerika’daki alıcıya ulaşmasını sağlıyoruz.
Bu açıdan baktığımızda da kargo sektörü gerek bireylerin, gerekse KOBİ
ve kurumların ürün ve hizmetlere erişimini sağlayarak ticari akışkanlık
yaratıyor.
Biz de kaliteli hizmet anlayışımız ve teknolojik yatırımlarımızla bizlere
teslim edilen ürünlerin alıcılarına zamanında ulaşması için var gücümüzle
çalışıyoruz.
Ülkemiz son dönemde yangından sele pek çok doğal afet yaşadı. Bu
süreçte MNG Kargo olarak neler yaptınız?
Kızılay ile uzun yıllara dayanan bir işbirliğimiz söz konusu. Son dönemde
yaşanan yangın ve sel olaylarında da afet bölgelerine destek ulaştırmak
noktasında ilk olarak Kızılay ile iletişime geçtik. Kızılay ile koordineli
bir şekilde bölgelerin ihtiyaç duyduğu ürünlerin ulaştırılmasında lojistik
destek sağladık.

MNG Kargo İcra Kurulu
Başkanı Salim Güneş ile
konuştuk.
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Geçen sene yaşadığımız İzmir ve Elazığ depremlerinde olduğu gibi geçmiş yıllarda yaşanan benzer afetlerde de, Kızılay
ile koordineli bir şekilde depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda deprem bölgesine yardım taşıdık.
Geçtiğimiz yıllarda Kızılay ve MEB’in birlikte yürüttüğü
Kolide Ne Var projesinin kargo destekçisi olarak 600’den
fazla okula ve 17 bin öğrenciye giyim, kırtasiye vb ihtiyaçlarına yönelik mutluluk kolisi ulaştırdık. Yine Kızılay ile birlikte
Minik Eller Üşümesin projesinde yer aldık ve 12 ildeki 12 bin
öğrenciye giysi, ayakkabı ve kırtasiye yardımı ulaştırdık.
Yer aldığınız diğer sosyal sorumluluk projelerinden bahsedebilir misiniz?
Her sektörün öncelikle kendi faaliyet alanında alınması gereken önlemlere ilişkin üzerine düşen görevi yerine getirmesi
gerekiyor. Hizmet sunduğumuz alan özelinde kargo poşetlerinin bilinçsizce kullanılıp atılması çevre kirliliğine, canlılara

ve doğaya zarar verdiği gibi milyonlarca dolarlık ekonomik
kayba neden oluyor. Bu konuda bilinç oluşturarak doğal
kaynakların etkili ve verimli biçimde kullanılmasına dikkat
çekmek istiyoruz. Kargo poşetlerimizi ve kolilerimizi doğa
dostu, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretiyoruz.
Sürdürülebilir kalkınma hedefiyle plastik kargo poşetlerinin
toplanarak geri dönüşümünün sağlanmasını ve bu konuda
bilinç geliştirmeyi amaçladığımız "Poşetler Kutuya, Çocuklar
Okula" projesini oluşturduk. 2008 yılında başlattığımız projemizde 100 binlere varan çevre dostu kurum ve kuruluşun
atık kargo poşetlerini biriktirerek geri dönüşüme kazandırılması sağladık. Projenin iki yönlü faydasının olması bizim
için önemliydi. Hem çevresel katkı olarak büyük oranda geri
dönüşüm gerçekleştirmiş olduk, hem de dönüşümden elde
edilen gelirle Bitlis ve Van’da çocuklarımızın eğitim ve öğretimine destek olmak amacıyla birer ilk ve orta öğretim okulu
yaptırdık. Şubelerimizde ve çalıştığımız kurumlarda yer alan
geri dönüşüm kutularımızda poşetleri toplamayı ve geri dö-
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Son dönemde yaşanan yangın ve sel
olaylarında da afet bölgelerine destek
ulaştırmak noktasında ilk olarak Kızılay ile
iletişime geçtik.

nüşüme kazandırmayı sürdürürken MNG Kargo ilk ve orta
öğretim okullarıyla yakından ilgilenmeye devam ediyoruz.
Okullarımızda müzik odaları kurduk. ÖRAV işbirliği ile
okullarımızda görevli öğretmenlerimizin kişisel gelişimlerine
yönelik eğitimler gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıllarda Bitlis
Merkez MNG Kargo İlköğretim Okulu’nun en başarılı 15 öğrencisini İstanbul’da misafir ederek hem eğitici programlara
katılmalarını sağladık hem de İstanbul’un tarihi ve kültürel
yerlerini gezdirdik.
Uzun süreli çevresel bir etki yaratmak adına yürüttüğümüz
bir diğer projemiz ise ağaçlandırma projesi. Bu anlamda Ege
Orman Vakfı işbirliği ile İzmit – Taşköprü bölgesinde 10.000
fidan dikimi ile MNG Kargo Ormanı oluşturmaya başladık.
Sokakta yaşayan hayvan dostlarımız yine duyarlı olduğumuz

konulardan biri. Tüm şubelerimize yönlendirdiğimiz mama
kaplarıyla sokakta yaşayan hayvanlara kapılarımızı açıyoruz.
Hayvan barınaklarına düzenli olarak mama bağışında bulunuyor, gönüllü çalışanlarımızla barınak ziyaretleri gerçekleştiriyoruz.
Şirket koşu takımız her yıl İstanbul Maratonu ve İstanbul
Yarı Maratonu’nda İyilik Koşusu gerçekleştirerek çeşitli
STK’lara kaynak yaratmak adına destek sağlıyor. Geçtiğimiz
yıl KAÇUV’un Umudum Eğitim Projesi yararına koşarak
topladığımız bağışla KAÇUV için koşan kurumsal takımlar
arasında ikinci olduk ve onlarca çocuğa burs desteği sağladık. KAÇUV ile olan işbirliğimizi bu yıl kanser tedavisi
devam eden çocukların ailelerine “Umutlu Kutular”ın ulaştırılmasını sağlayarak sürdürüyoruz.
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KÜLTÜR VE SANATIN KALBI

BURADA ATACAK
Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıldı.
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Yaklaşık 13 yıl aranın ardından son teknoloji kullanılarak yapılan yeni AKM, açılış etkinlikleri kapsamında çok sayıda opera,
tiyatro ve konserlere ev sahipliği yapacak.
Opera binası olarak 1946'da temeli atılan AKM, 1969'da
tamamlandı. O zamanki adı İstanbul Kültür Sarayı olan yapı,
1970'te çıkan yangında hasar gördü. Tadilatın ardından yapı bu
kez Atatürk Kültür Merkezi adıyla 1978'de yeniden açıldı.
Uzun yıllar İstanbul'un en önemli sanat merkezi olarak faaliyet
gösteren ancak restorasyon ihtiyacı iyiden iyiye hissedilen
yeni AKM'nin temeli, 2019'da atıldı. AKM'nin ikonik yapısı
ve karakteristik özellikleri korunurken, eski AKM'de bulunan
seramik sanatçısı Sadi Diren'in duvarı birebir yeniden yapıldı.
Opera fuayesindeki döner merdiven de aslına sadık kalınarak
yeniden inşa edildi. Yenilenen AKM'nin girişindeki çelik kons-

trüksiyonlu dev kürenin içinde opera salonu yer alıyor. Kürenin
yapımında 15 bin özel seramik parça kullanıldı.
2 bin 40 kişilik izleyici, 118 kişilik de orkestra kapasitesine sahip
opera salonunda sahne mekaniği ve sistemlerinde son teknoloji
kullanıldı. AKM’nin içerisindeki salonlar aynı zamanda akustik
konser salonu olarak da tasarlandı. İkinci bölümde bulunan
805 kişilik tiyatro salonunun yanı sıra AKM'de, 4 bin 500
metrekare fuaye alanı, modern dizayn edilmiş prova salonları,
çalışma atölyeleri ve ofisler de yer alıyor.
Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı
Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla açılan AKM'nin de içinde yer aldığı "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında, ise
Beyoğlu’nda bulunan 64 farklı noktada binden fazla sanatçı, 15
gün boyunca performanslarını sergileyecek.
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20. yüzyılın büyük Türk hattatı Mustafa Halim Özyazıcı, vefatının 57. yılında
Kazlıçeşme Sanat’ta düzenlenen bir sergiyle anılıyor. Küratörlüğünü Halûk Perk’in
yaptığı “Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı Sergisi” 31 Aralık 2021
tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Hat sanatının büyük üstatlarından Mustafa Halim
Özyazıcı, Kazlıçeşme Sanat’ta düzenlenen bir sergi
ile anılıyor. Vefatının 57’nci yılı nedeniyle düzenlenen “Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Hayatı ve
Sanatı” adlı sergide, Hattat Özyazıcı’nın kişisel
eşyalarının yanı sıra hat çalışmaları; sülüs yazıları,
celî sülüs cami kalıp çalışmaları, cami kubbe yazı
kalıpları, taslak çalışmaları, sülüs ve nesih, ta’lik,
dîvânî, rik’a, kûfî ve tuğra yazıları, mezar taşı çalışmaları yer alıyor. Sergide ayrıca sanatçının grafik
çalışmaları; kaligrafi, tabela, afiş, reklam, plak zarfı, etiket, vinyeti tayyare piyangosu, hisse senedi ve
poliçe, diploma, harita, kitap, logo, isim istifi ve
mühür çalışmalarından örneklere de yer veriliyor.

Büyük bir sanatçı
20. yüzyılın büyük Türk hattatı Mustafa Halim Özyazıcı 14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğar. Aksaray
Husûsî Gülşen-i Maârif Rüşdiyesinde hat muallimi
Hâmit Aytaç’tan rik‘a, sülüs, nesih ve divanî yazılarını başlangıç seviyelerinde meşk eder. Sanâyi-i
Nefîse Mektebinde hâk ile resim şubelerinde eğitim alır. Bâbıâli’de açılan Medresetü’l-hattâtîn’de
(1915) eğitimine devam eden Halim Efendi, Hasan
Rızâ Efendi ve Kâmil Efendi’den (Akdik) sülüs,
nesih ve rik‘a, Mehmet Hulûsi Efendi’den (Yazgan) ta‘lik, tuğrakeş İsmail Hakkı Bey’den (Altunbezer) celî sülüs ve tuğra, Ferid Bey’den divanî ve
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BELEDIYESI

celî divanî, Said Bey’den rik‘a yazılarını meşk eder. Yeniköylü
Nûri Bey ve Bahâeddin Efendi’den (Tokatlıoğlu) tezyinî motifler üzerine ders alır. Halim Efendi yazılarını meşk ederken
küçük yazdıktan sonra büyüterek yazma metodunu değil,
daha yazıya başlarken provasız doğrudan celî kalemle ve çok
süratle meşk eder. Bu kabiliyet daha evvel Durmuşzâde Ahmed ve Yesârîzâde Mustafa İzzet efendilerle Mehmed Şefik
Bey gibi kıymetli hattatlarda da görülür. Fakat Halim Efendi
bu noktada daha başarılı kabul edilir. 30 Eylül 1964’te vefat
eden Halim Efendi, Kozlu mezarlığına defnedilir.

“Kalemi kendine esir etmiş”
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise sergiyle ilgili
şunları söylüyor.
“Osmanlı döneminde başladığı hat sanatını Cumhuriyet
döneminin yeni imkânlarıyla sürdüren ve geride geniş çeşitlilikte eserler bırakan hattat Mustafa Halim Özyazıcı sanatımızın zirve isimlerindendir. Bu usta sanatkârımız, kamışıyla
kalemiyle mürekkebiyle var ettiği harflerden, istiflerden öyle
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bir miras bırakmıştır ki, sanatımız o
anılmadan mutlaka eksik kalacaktır.
Hattat Halim Özyazıcı, soyadının da
işaret ettiği gibi, sanki dünyaya yazı
yazmak için gelmişti. Sülüs, nesih,
muhakkak, reyhani, tevki, rikâ, ta’lik,
divânî, rik’a gibi her türlü yazıyı hızlı
biçimde ve neredeyse düzeltmesiz yazabiliyor, gubari inceliğinde veya celî
kalınlığında her yazıyı müsvedde yapmadan, verilen ölçüye göre istif edebiliyordu. Bu yüzden ‘serîü’l-kalem’ diye
anılıyordu. Necmeddin Okyay’ın ifadesiyle ‘yazıyı yenmiş, kalemi kendine
esir etmiş’ kudretli bir hattattı. Süheyl
Ünver’e göre ‘onun yazdığını yazacak
kimse yoktu’. Onun hattıyla tamama
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ermiş eserler arasında camiler başta
gelmektedir. Hattat Halim Üstadımız
Harf İnkılâbını takiben, 30 yaşında
Zeytinburnu’nun Tepebağ (Cevizlibağ) semtinde, içinde iki katlı bağ evi
olan 20 dönümlük araziyi satın almış,
orada 30 çeşit üzüm yetiştirmiştir. Bu
yüzden bazı evrakın altına “sabıkan
hattat bağban Mustafa Halim” diye
imza atmıştır. Hattat Halim Özyazıcı,
Cumhuriyet döneminde yeni harflerle
ve grafik çalışmalarıyla da hünerini
göstermiş, sanatını ulaşılması zor bir
seviyeye çıkarmıştır. Hat sanatının
yeni nesillere intikaline verdiği önemle, mimarlık öğrencilerine ‘Sizin eliniz
çizime yatkındır, gelin hat öğrenin.’
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BELEDIYESI

Sergide sanatçının grafik
çalışmaları; kaligrafi, tabela, afiş,
reklam, plak zarfı, etiket, vinyeti
tayyare piyangosu, hisse senedi ve
poliçe, diploma, harita, kitap, logo,
isim istifi ve mühür çalışmalarından
örneklere de yer veriliyor.

diye telkinde bulunmuştur. Yetiştirdiği öğrenciler arasında meşhur hattatlar vardır. 66 yaşında bir akşam bağ evinden çıktığında araba çarpması
sonucu ağır yaralanmış, on gün sonra vefat etmiş ve Kozlu Merkezefendi
Mezarlığı’na defnedilmiştir. O şimdi Zeytinburnu’muzun ebedi sakinidir.
Hattat Halim Özyazıcı’nın sanat mirasının heba olmaması için otuz yıldır
çaba gösteren koleksiyoner Sayın Halûk Perk, bu önemli koleksiyonun
önemli bir kısmını Kazlıçeşme Sanat’ta sanatseverlere ve kültür dünyasına
açıyor. Sanatkâra ait yeni bilgileri ve bilinmeyen birçok eseri içeren sergi
ve kataloğun ilk bölümünde hattat Halim’in yazı malzemeleri, not defter-
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SÜHEYL ÜNVER’IN
KALEMINDEN…
Süheyl Ünver 28 Temmuz 1964 Salı
günü bağ evinde Halim Hoca’yı ziyareti
esnasında tuttuğu notlara şu tespitleri
yazmıştır:
“Hattat Halim’in bağına geldik. Yazı
odasını süpürüyordu. Gittiğimize memnun oldu. Hayatımız boyunca böyle
hep birbirimizi aradık. Birbirimizden
hiç incinmedik. Vaktiyle Suriçi’ndeki
İstanbul’un yegâne sayfiye yerlerinden
biri olan bu Tepebağ’da Halim’in bağı
on beş dönümlük bir yerdi. Yeni Londra
Asfaltı üstünde ve hemen de yanında.
Köşkü harap ve bakımsızdı, kendisi de
yalnızdı ve üzgündü. Bahçesinde otuz
çeşit üzüm vardı. Onlarla meşguldü.
Duvarlarını yıkmışlar. Üzüm zamanı
çapullanmaktan kurtaramıyordu. Sakin,

leri, mektupları, fotoğrafları, öğrencilik yıllarına ait desenler, özel
hayatına dair malzemeler; ikinci bölümünde cami hat kalıpları, levhaları, ön çalışmaları, karalamaları; üçüncü bölümünde ise sipariş
üzerine hazırlanmış grafik çalışmaları, kitap başlıkları, mühürler ve
kartvizitler bulunuyor.”
8 Ekim 2021 Cuma günü açılan ve kuratörlüğünü Halûk Perk’in
yaptığı “Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı Sergisi”,
31 Aralık 2021 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

havlamayan cinsten bir köpeği vardı.
Bahçesinde meyve ağaçları da çoktu.
Tanıdıklarının ölümlerinden pek müteessirdi, “yalnız kaldım” diyordu. İkinci
hanımı da ölünce, önceki gibi üçüncüden de bahtiyar olamamıştı. Velhasıl
bir şikâyetler kompleksi içinde idi. Dert
yandı. Yazı odası perişandı. Ufak bir
iskemleye oturup yazı malzemesini dizinin üstüne koyup yazıyordu. Lâkin kalemi müthiş kuvvetli idi. Onun yazdığını
yazacak kimse yoktu. Boş vakit bulursa
yazıyla meşguldü. Yaz kış buradaydı.
Odunları kendisi hazırlardı. Issız bir
ortamda korkmadan yaşıyordu.”
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HAYDI SEN DE
ŞIMDI GÖNÜLLÜ OL
29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası kutlu olsun!

Türk Kızılay yürütülen faaliyetlerin,
gönüllüler aracılığı ile gerçekleştirilmesine önem veriyor.
Gönüllüleri ile uyum ve güven ortamında çalışan Kızılay, ulusal ve uluslararası düzeyde gönüllü faaliyetlere
uygun ortamı sağlamak ve gönüllülüğü teşvik etmek için ilgili kurum
ve kuruluşlarla birlikte çalışıyor.
Gönüllü hizmetin önemine dair
toplumsal bilinçlendirme çalışmaları
yürüterek, her bir gönüllünün ilgi,
beceri ve çalışma alanına uygun
proje ve faaliyetlerde görevlendirme
yapıyor.
Gönüllülerin gönüllü görevlerine
katılımını teşvik etmek, üstlendikleri
görev ve sorumluluklarını daha iyi
icra etmeleri, becerilerini geliştirmeleri amacıyla gerekli programları
düzenleyerek destekliyor. Eğitimler
verip gönüllü hizmetin sürdürülebilirliğini sağlıyor.
Ayrıntılı bilgiler için gonulluol.org
adresini ziyaret edin.
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