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İdealist bir grup hekim tarafından 1868
yılında kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün
152 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın 1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
Founded by an idealist group of doctors in 1868, Hilal-i Ahmer (Turkish Red Crescent) still
continues its operations as a monument of compassion. This sycamore of benefaction’s extant
maxim is: “Love for the homeland, aid for the wounded”.
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İyiliğin Mimarisi
“O zaman biz beyti insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir
güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrâhim’in makamından kendinize namaz kılacak bir yer
edinin. İbrâhim ve İsmâil’e de, “Tavaf edecekler için, ibadete kapanacaklar, rükû ve
secde edecekler için evimi temiz tutun” diye tâlimat verdik.”
Bakara Suresi 125. Ayet.

Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı

Hacca, Allah’ın evini ziyarete
gideriz. Bu bizim mekanla
kurduğumuz en anlamlı ilişkidir.
Mimari ve mekanlar hayata
bakışımızı tanımlar. Barınma
ihtiyaçlarımızı gidermenin
ötesinde dünyayı algılayışımıza
yön verir. Sığınacak limandır
evlerimiz, ibadethanelerimiz.
Kuşlar için bile evler tasarlayan
bir geleneğin temsilcileriyiz.
İsteriz ki kimse açıkta kalmasın.
Sadece ev değildir inşa ettiğimiz,
şehirler ve iyiliği de inşa ederiz.
Sadaka taşları vardır mimari bir
tasarım olarak. Şehrin içinde
iyiliği hatırlatır.
İyiliğin mekanları vardır.
Mekanlar nesiller yetiştirir,
iyiliği yaygınlaştırır, kötülükten
alıkoyar. Gönüllü Merkezlerimiz
de bu amaçla iyiliğin mimarisini
şekillendiriyor. Geçen ay
açtığımız Türk Kızılay Cizre
Gönüllü Merkezi bu alandaki
sembol mimarilerden biri
olmaya aday. Eğer iyiliği bir
çatı altında toplamaya devam
edersek, gençlerimiz yollarını
kaybetmeyecek geleceğe giden
yolda adreslerini bileceklerdir.
Her duygunun düşüncenin adresi
vardır iyiliğin adresi de Kızılay
kurumlarıydı ve bu ilave edilen
yeni merkezlerle güçleniyor.
Mimari denince mülteciler de
geliyor aklımıza. Evlerinden
uzakta yeni ev arayan insanlar.
Onarın dertlerine merhem
olmaya çalışıyoruz. İnsanlığın
ortak çabası bu yönde. Daha

fazla kafa yormamız, elimizdeki
imkanlarla, kapasitelerle
toplumların hafızasını yok
eden bu beşer kaynaklı afeti
durdurmak için yeni çözümler
geliştirmemiz gerekiyor. Her
canlının güvenli bir şekilde
barınma hakkını savunmak
insan olma sorumluluğumuzun
ayrılmaz bir parçasıdır.
1868’in bu sayısında mimariyi
sadece binaların inşa süreci
olarak ele almıyoruz.
Ruhlarımızı inşa etmeye çalışan
ve gönüllerimizi sükunetli
limanlar haline getirmeye çalışan
kıymetli bir büyüğümüzü
Doğan Cüceloğlu’nun hayat
yolculuğunun ardından
uğurladığımız gerçek yurduna
anlamaya çalışan bir yazıyla
uğurluyoruz.
Mekanlar ve insanlar bize
hayatımızı, sorumluluklarımızı
ve var oluş gayemizi hatırlatır.
Hilâl-i Ahmer Mecmuası ile
başlayan iyiliği anlatarak inşa
etme serüvenimiz 1868’in
seyrüseferi ile devam ediyor.
Mekanınız iyilik olsun.
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Ekranda Ne İzlesek?
Cumhurbaşkanlığı Mart başından itibaren Türkiye’nin kademeli bir normalleşme sürecine
gireceğini duyurdu. Umutla tamamlanmasını beklediğimiz aşılama işlemleri de devam
ediyor. Mart ayında bizi tam olarak nelerin beklediğini bilmesek de online kültür ve sanat
etkinliklerinin mesafeye ve trafiğe takılmadan devam edeceğini söyleyelim. İşte Mart ayı için
birkaç öneri.

4 AY, 4 K İ T A P,
4 D Ü N YA
Pandemi sürecinin ilk dönemlerinde seminer panel ve konferans gibi etkinlikler durma noktasına gelse de
teknoloji imdada yetişti. Nerede yapılırsa yapılsın istediğimiz atölye veya konferans katılabiliyoruz. İhsan
Fazlıoğlu 5 Mart 2021 tarihinde Kendini Bulmak kitabı üzerine kendisine yöneltilen soruları cevaplamak
amacıyla Malatya Ortaöğretim Eğitimcileri Kitap Tahlilleri programına katılacak. Moderatörlüğünü Ayşe
Ilkım’ın yapacağı toplantı Hanımeli Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize ediliyor. Bu
keyifli kitap sohbeti zoom üzerinden herkese açık.

MODERN
S A N AT V E
E D E B İ YA T
Sanat Kritik Atölyeleri farklı konu ve formatlarda devam ediyor. Bunlardan biri de Osman Erden’in
gözetiminde Lord Byron, Charles Baudelaire, Emile Zola, Guillane Apollinaire, T.F. Marifetti, Tristan
Tzara, Andre Breton gibi yazarların eserlerinden hareketle işlenecek olan Modern Sanat ve Edebiyat
Atölyesi. 4 hafta sürecek toplam 8 saat dersten oluşan atölye online yapılacak. 11 Mart 2021 tarihinde
başlayacak atölye için kontenjan sınırlaması bulunmuyor. Dersler saatleri perşembe günleri 19:00-21:00
olarak belirlenen atölye hakkında bilgi almak isteyenler atolye@sanatkritik.com adresine başvurabilirler.

S İ N E M A DA RO M A N
KAHRAMANLARI
Sinema - Psikiyatri Seminerleri kapsamında düzenlenen “Sinemada Roman Kahramanları” başlıklı film
gösterimi ve söyleşi dizisi Akbank Sanat Youtube kanalında devam ediyor. 22 Şubat’ta başlayan söyleşiler
Mart sonuna kadar farklı konu ve konuklarla devam edecek. Doç. Dr. Hakan Atalay, Prof. Dr. Nezih
Erdoğan ve yönetmen Yüksel Aksu’nun konuk olduğu ilk programda köy edebiyatı ve Susuz Yaz filmi
üzerine konuşuldu. Söyleşiyi Akbank Sanat Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

PİCASSO:
G Ö S T E R İ S A N AT I
Şimdi de sizleri online bir sergiden haberdar edelim. Arkas Sanat Merkezi, 2011’den bu yana
sanatseverlerle buluşturduğu 20 sergiyi 3D olarak internet sitesinde ziyarete açtı. Son olarak
sanatseverlerin izlenimine sunulan “Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi”nin de arasında bulunduğu farklı
sanat dallarına ait birbirinden ilginç sergiler arkassanatmerkesi.com adresinden gezilebilir.
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KU B B EY İ Y E R E KOY M A M A K
Bilge mimar Turgut Cansever, artık alanında bir başvuru eseri olan bu kitabında mimari ile inancın,
değer yargılarının nasıl iç içe geçtiğini ortaya koyar. Bugün yaşanan sıkıntılar veya İstanbul siluetindeki
çarpıklıklar yanlış şehir planlamaları, mimar ve mühendislik hataları gibi yüzeysel nedenlerle açıklanamaz.
Bu çirkinlik çok daha derinlerdeki bir problemin yüzeye nüksetmiş halidir. Bu çirkinlik bozulan
kimliğimizin, buharlaşan aidiyetimizin velhasılı medeniyet krizinin tezahürüdür. Zira Cansever’e göre
estetik, “inancımızdan ayrı bir şey değil; eğer biz onu doğru bir şekilden kuramıyorsak iki sebebi vardır: Ya
inancımız çok yanlıştır; yahut inancımızla onun arasındaki bütünlüğü hissetmiyoruz demektir.”
Turg ut Ca n s eve r / T imaş / 40 0 sayfa

BEKİR SIDKI SEZGİN:
M Û S İ K İ Y E VA K F E D İ L M İ Ş B İ R Ö M Ü R
1996 yılında kaybettiğimiz Bekir Sıdkı Sezgin, 20. yüzyılda yaşayan büyük bir icrâcı, kudretli bir
bestekâr ve sanatkârdı. Bir ömür devam eden mûsiki yolculuğu “bir besmele ve sübhaneke” ile başlayıp
hâfızlık, mevlidhanlık, hânendelik, sâzendelik, hocalık, bestekârlıkla devam etmiş.Vefatının 20. sene-i
devriyesinde hazırlıkları başlayan kitap hem ilk defa yayınlanan belge ve fotoğraflar, hem de onlarca
ismi bir araya getirmesi açısından takdire şayan bir çalışma olmuş. Ailesinin ve dostlarının kaleme
aldığı yazılar, hatıralar, anekdotlar, söyleşiler ve farklı konular üzerine merhumun kaleminden dökülen
yazılar bir araya getirilmiş. Ayrıca kitabın sonunda yayımlanmamış bestelerinin bulunduğu nota
örnekleri de mevcut.
Hü seyin Kudsi Sezg in & Ahmet Sad ı k Hıd ı r & Ya si n E ker / Ketebe Yayı nla rı

BİR FOTOĞRAF FELSEFESİNE DOĞRU
Dil, tasarım ve medya üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Vilém Flusser 1983’te yayınlanan bu
kitabında sanayi devrimi sonrası toplumlarındaki kültürel değişimi ve kırılmayı fotoğraf üzerinden
analiz ediyor. Fotoğraf makinesinin icadını milat kabul eden kitaba göre fotoğrafın günlük hayatın
bir parçası haline gelmesiyle birlikte insanlık metin temelli bir kültürden görüntü kültürüne geçiş
yapmıştır. Alt katmanlarında ciddi bir ilerleme eleştirisi de barındıran bu felsefi yaklaşım, ayrıca
teknolojik aygıtların insanın özgürlük alanını kısıtladığını da ileri sürüyor. Yazara göre otomatik
eşyalar ve programlanmış cihazların egemen olduğu bu evrende insan günden güne daha edilgen hale
gelmektedir.
Vile m F lu s s e r / Es pas Ku ram Sanat Yayınları / 124 sayfa

M A R M A R A’ N I N M İ M A R I S İ N A N
Osmanlı mimarisinin en görkemli yapılarını 16. yüzyılın ortalarında Sinan inşa etmiştir. Ortadoğu ve
Balkanlar başta olmak üzere tüm Osmanlı coğrafyasına yayılmakla birlikte Sinan’ın eserlerinin büyük
bir kısmı İstanbul ve Marmara bölgesinde yer almaktadır. Yaptığı cami, medrese, imaret, hamam,
kervansaray ve köprülerle İstanbul’un imarında ve siluetinde hatırı sayılır bir katkıya sahiptir. Ardında
güçlü bir mimarî gelenek bırakan Sinan, sadece bir sanatçı değil aynı zamanda bu alanda özgün
bir ekölün/okulun da kurucusudur. Ayrıca kubbe mimarisinde gösterdiği başarıyla dünya mimarlık
tarihine adını yazdırmıştır. Prof. Dr. Suphi Saatçi bu kitapta Koca Sinan’ın Marmara bölgesindeki
eserlerine mercek tutuyor.
Su phi Saat ç i / Marma ra Belediyeler Bi rliği Kültür Yayı nla rı / 493 s ayfa
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A B D Ü L H A K H Â M İ T TA R H A N :
MAKALELER-BELGELER
İnci Enginün modern Türk edebiyatının önemli kalemlerinin çalışmalarını derleyip toplamaya ya da
onların eserleri üzerine incelemeler ve değerlendirmeler kaleme almaya devam ediyor. Ocak ayında bunlara
Abdülhak Hâmit Tarhan’ın makaleler ve belgelerini bir araya getiren çalışması eklendi. Kitabın neredeyse
yarısını Enginün’ün kırk yıllık akademik hayatı boyunca Abdülhak Hâmit Tarhan üzerine kaleme aldığı
makaleler ve Hâmit’in eserlerine yazdığı ayrıntılı önsözler oluşturuyor. Diğer kısmında ise Hâmit’in
gazete yazıları, röportajları ve kendisine yazılan mektupları verilmiş. Bu yanıyla kitabın, Hâmit külliyatını
tamamlayan eserlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Edebi hayatına Tanzimat sonrasında başlayan
Abdülhak Hâmit Tarhan daha hayattayken “şair-i azam” unvanıyla anılmıştır.
İ nc i E ng i nü n / D e rg âh Yayınları / 510 sayfa

1 87 1 PA R İ S KO M Ü N Ü G Ü N L E R İ
Fransız edebiyatının ünlü yazarı Victor Hugo (1802-1885) ülkesinin içinde bulunduğu çalkantılı sürece
paralel olarak oldukça hareketli bir hayat geçirmiştir. Defalarca sürgün edilen Hugo 1852 ile 1870
yılları Kraliçe Victoria’yı eleştirdiği için Fransa’nın dışında yaşamıştır. Cumhuriyetin ilanı üzerine 1870
yılında ülkesine döner ve Paris’e yerleşir. Ancak Fransa, Prusya ile savaş halindedir. Düşman ordusu
Paris’e yaklaşmış, şehrin kenar mahallerinde top sesleri duyulur olmuştur. 1871 yılı Fransa için önemli
olayların yaşandığı bir tarihtir. Savaş taraflar arasındaki bir anlaşmayla son bulur, ancak ülke iç savaşa
sürüklenmektedir. Kıtlık, açlık, top seslerinin Paris’e hükmettiği bu günlerde Hugo, yaşadıklarını
günlüğüne not eder. Bu kitap tutulan o notlardan meydana gelmiştir.
Vic t or Hug o / Kırmı z ı Kedi Yayı nla rı / 4 08 sayfa

BİR OSMANLI MÜFTÜSÜNÜN
G Ö Z Ü N D E N AT İ N A TA R İ H İ
Târih-i Medînetü’l-Hukemâ keşfedilmesi oldukça geç tarihlerde mümkün olmuş bir kaynak. 16881715 arasında Atina’da yaşayan Osmanlı müftüsü Mahmud Efendi’nin kaleme aldığı eserde Atina
tarihi antik dönemden Osmanlı entelektüel çevresine, filozoflardan Spartalılara ve Perslere kapsayıcı
ve doyurucu bir çerçevede anlatılıyor. 1730’lu yıllarda yazılan ve “ilk Osmanlıca Atina” tarihi olarak
bilinen kitaptan ilk defa Cengiz Orhonlu bahis açmış. Daha sonra Gülçin Tunalı’nın doktora
tezine konu olmuş. Bir Osmanlı Müftüsünün Gözünden Atina Tarihi de Ruhr Üniversitesi’ndeki
bu hummalı doktora çalışmasının meyvesi. Atina’nın tarihî serüvenini antik Yunan’dan başlayarak
işleyen eserinde Mahmud Efendi sosyo-ekonomik ayrıntılara ve farklı dinlerden insanların bir arada
yaşama tecrübesine de ışık tutar.
G ülç i n Tu nal ı / Va kıfB ank Kült ü r Yayınları / 40 8 sayfa

RA F FA E L LO - 5 0 0 G Ö R S E L E Ş L İ Ğ İ N D E
YA Ş A M I V E E S E R L E R İ
Rönesans dönemine damgasını vuran isimlerden biri olan İtalyan ressam ve mimar Raffaello Sanzio da
Urbino Atina Okulu, Meryem’in Evliliği, La Donna Velata, Disputa gibi eserleriyle şöhret kazanmıştır.
Bu kitap “klasik görkem ve ahengin vücut bulmuş hali” olarak nitelenen Raffaello’nun eserlerinden
yapılan 500 seçkiden hareketle, hem sanatçının biyografisini sunuyor bizlere, hem de eserlerindeki
değişimleri gözler önüne seriyor. Eserlerindeki renk, ışık, çizgilerden hareketle sanatçının hayal
dünyasına ve zihnine girmeye imkân veren kitap, Raffaello hem tekniği hem de çalışma yöntemi
hususunda okurunu ayrıntılı bir şekilde bilgilendiriyor. Eserlerindeki çizgi ve renk arasındaki dengeyi,
renk ve ışık geçişlerini, fırça hareketlerini büyük bir hayranlıkla inceleyen Susie Hodge, sanatçıyı
aşılmaz yapan niteliklerine dikkat çekiyor.
Su sie Hodg e / İş B a nka sı Kültür Yayı nla rı / 2 6 0 sayfa
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FILMLERI

SINEMANIN MIMARISI
Sinema bir hikaye, bir görüntü ama belki de en çok bir tasarım işidir. Kadrajın içindeki
her bir hareketin gerçekleşmesi için tasarlanan binalar, odalar, sahneler... En basit
anlamıyla sahnenin bile neredeyse bir mimar titizliğiyle hazırlandığı filmlerden mimari
bir felsefeyi bütün filme oturtup yeniden bir şehir, yaşam biçimi ya da dünya yaratan
filmler. Mimariyle sinema o kadar içiçe ki... Bu sayıda mimariye farklı bakışla bakabilen
filmleri seçtik.

GÖL EVI (2006) THE LAKE HOUSE
Hayatında bir değişiklik yapma vaktinin geldiğini hisseden Dr. Kate Forster stajını tamamladığı yerel Illinois hastanesinden
ayrılarak hasta trafiğinin yoğun olduğu Chicago’da bir hastanede çalışmayı kabul eder. Geride bırakmaktan üzüntü duyduğu
tek şey kiralamış olduğu güzel evdir. Kate şehre doğru yola çıkmadan önce evin bir sonraki sakini için posta kutusuna bir
not bırakır. Bu notta kendisine gelen mektuplar için yeni adresini bırakır ve kapının üzerindeki gizemli pati izlerinin kendisi
taşınırken de orada olduğunu açıklar. Evin yeni kiracısı Alex eve geldiğinde ise hiçbir yerde pati izinden eser yoktur.
Yöne t me n: Ale jandro Ag rest i

H AYAT I N K AY N A Ğ I ( 1 9 4 9 ) T H E F O U N TA I N H E A D
Ayn Rand’ın aynı adı taşıyan romanından uyarlamadır. Meslektaşlarından çok farklı bir dünya görüşüne ve kariyer
anlayışına sahip olan yetenekli ve yaratıcı mimar Howard Roark’un hikayesi konu edilir. Howard Roark, mesleğinde
farklı düşünceleri sebebiyle dışlanır, yaratıcılığı meslektaşlarını kıskandırır, giderek iş yapamaz hale gelir. Tüm bu
zorluklara rağmen Roark, dünya görüşünden taviz vermezden ayakta durabilecek midir? Film, Ayn Rand’ın kurucusu
ve savunucusu olduğu ‘objektivist felsefenin’ Howard Roark karakteri üzerinden bir anlatısıdır.
Yöne t me n: King Vidor

KESIŞME (1994) INTERSECTION
Ödüllü ve başarılı mimar Vincent Eastman özel hayatında dalgalanmalar yaşamaktadır. Güzel ama soğuk karısından
ayrı olan Vincent, tutkulu ve hayat dolu bir yazarla yeni bir başlangıç olarak gördüğü bir ilişki yaşamaktadır. Ancak
Vincent kendisini gelecekteki mutluluğu ve 13 yaşındaki kızı, geçmişi arasında duygusal olarak bölünmüş olarak bulur.
İlişkide problemler görülmeye başlar ve Vincent kaderini belirleyecek kararı vermek, gerçek duygularıyla yüzleşmek,
çizginin hangi tarafında duracağına karar vermek zorundadır.
Yöne t me n: Mark Ryde ll

METROPOLIS (1927)
Bu başyapıt bir mimar filmi olmasa da inşa ettiği şehirle mimar filmlerine taş çıkarır. Fritz Lang’in öncü hayal gücüyle
bugün bile yeri doldurulamayan film, sıra dışı bir mimarinin izleriyle doludur.
Yöne t me n: Frit z Lang
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EV
K AY I T L A R I
Müzikal eserler genellikle çeşitli tınılardan
oluşan katmanların üst üste eklenmesiyle,
mimari bir yapıya benzer bir mantık ve
matematikle inşa ediliyor. Çoğu zaman her
katmanı bir enstrüman ve müzisyen temsil
ederken bazı parçalarda tüm katmanlar tek
bir müzisyen tarafından üretilip bir araya
getirilerek anlamlı bir esere dönüşüyor.
Kayıt teknolojilerinin gelişip evlerimize
girmesiyle bu teknikle müzik üretimi
yapanların sayısı arttı, pandemi ise birçok
sanatçıyı evde müzik üretimine mecbur
bıraktı. Bu ayki listemizde sizlerle ev ve
ev tipi stüdyolarda kayıt altına alınan
parçaları paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Fkj&Masego - Tadow
https://youtu.be/hC8CH0Z3L54 (08:06)
Oceanvs Orientalis & İsmail Tunçbilek - Across
https://youtu.be/YG59TMGfxSg (29:25)
Adele - Someone Like You
https://youtu.be/NAc83CF8Ejk (06:28)
Of Monsters and Men - Little Talks
https://youtu.be/8Dw8qdmT_aY (04:22)
İlter Kurcala - Akşam Güneşi
https://youtu.be/Z7H5HRlmcrs (03:59)
Tash Sultana - Jungle
https://youtu.be/Vn8phH0k5HI (07:54)
John Butler - Ocean
https://youtu.be/jdYJf_ybyVo (12:04)
Ben Harper - Winter is for Lovers
https://youtu.be/o-4yRmtIHbs (29:24)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin

MÜZİKLERİ
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TEKNOLOJI

BARINMA VE
TEKNOLOJI
KADİR EMRE AKCİ

Modern mimari, bir asra yaklaşan serüveninde insanoğluna başını sokabileceği bir çatı, dış
etkenlerden korunabileceği duvarlar veya geceyi geçirebileceği bir köşe gibi klasik mimarinin
sunduklarından çok daha fazlasını vaat etti. Temel insani ihtiyaçlardan olan “barınma”
imkanını doğaya karşı, doğaya rağmen sağlamaya çalışan klasik mimari anlayış varlığını
sürdürmeye devam etse de artık başka sorular için de cevap arayışımız var. Bugün insanlık için
hâlâ gerçek bir sorun olan barınmanın yanında çevreyle uyumumuzu anlatırken kullandığımız
geçinme anlamına gelen “barınma” sorunumuz da var. Artık sadece kendimizden değil,
aynı gökyüzü altında yer bulduğumuz insanlardan ve doğadan her zamankinden daha çok
sorumluyuz. Mimarinin teknolojiyle güç birliği yaptığı günümüzde bu sorumluluğu öncelik
olarak görüp tasarlayan insanların eserlerini ele alacağız.

Yeşil Binalar
Basitçe tanımlarsak, belirli standartlara uyarak
tasarlandığı ve yapıldığı için yaşayanlara ve
çevreye standart binaların verdiği zarardan daha
az zarar veren tasarım ve inşaat pratiğine yeşil
bina denilmektedir. Bu binalar uluslararası bir
standarda tabi olarak değerlendiriliyor olsa da
biz burada bir puanlama yapmayacağımız için
değerlendirme kriterlerine yüzeysel değinelim.
Yeşil binalarda olması beklenen başlıca
unsurlar şöyle; araziye uygun, geri dönüşebilen,
yenilenebilir enerji kaynağıyla işleyen, gün
ışığından maksimum şekilde faydalanan, fosil
yakıtları olabildiğince az tüketen, iç hava kalitesini
olabildiğince denetleyen, katı atık yönetimini
teşvik eden, yağmur suyu toplama ve arıtımına
önem veren, çatı, duvar ve pencere yalıtımını en
üst düzeyde tutan yapılara yeşil bina diyebiliriz.
Planlamadan tasarıma, inşaat, işletme, bakım,
yenileme ve yıkıma kadar çevresel etki dikkate
alınır.
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Akıllı Evler
IOT yani nesnelerin interneti artık bir gelecek gelecek
ön görüsü olmaktan çıkıp doğrudan hayatımızın içinde
kendisine yer buldu. Öncelikle giyilebilir teknolojilerle
hayatımızda yer bulan bu kavram artık evlerimizde kullanılan
cihazlarda da karşımıza çıkıyor. Öncelikle bir ağa bağlı
olarak kontrol edebileceğimiz ev eşyalarını aklımıza getirse
de artık eşyalardan da bağımsız şekilde bir evin neredeyse
tamamında görebiliriz. Özetle Akıllı Ev Sistemleri’nin kurulu
olduğu ve bu sistemler sayesinde bize zaman, güven, hız ve
konfor kazandıran evler ve yaşam alanlarından bahsediyoruz.
En önemli faydaları ise şöyle özetlenebilir: güvenlik,
otomasyonlar sayesinde kazandırdığı zaman, kontrol ve
planlama mekanizmasıyla paradan tasarruf ettirmesi ve bir
evden alabileceğiniz verime konforu da ekleyerek maksimum
seviyeye çıkartması. Akıllı evler başlarda kulağa biraz lüks
bir tercih gibi gelse de bize sunduğu bu çok temel imkanlar
sebebiyle yakın zamanda lüks değil bir gereklilik olduğu
konusunda hemfikir olacağız gibi görünüyor.

Modüler Yaşam Alanları
Kızılay Sistem Yapı tarafından sunulan, barınma
ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanmasını sağlayan, hızlı
üretilebilen ve uygulanabilen ön üretimli yaşam alanı
çözümleridir.Şantiye binası, sosyal tesis, hastane, okul,
ofis, yemekhane, yatakhane ve afet barınma konutları
gibi kurumsal veya kamusal çeşitli ihtiyaçlarda en
uygun çözüm olabilmektedir. Bu yapılar, demonte
edilerek tekrar kurulabilir; farklı izolasyon özellikleri
uygulanabilmesiyle değişik coğrafi koşul ve iklim
şartlarına göre üretilebilir veya uyumlandırılabilir.
Her geçen gün daha fazla kişi, pratik özellikleri, uygun
maliyetleri ve hızlı çözüm olmasıyla ön üretimli yaşam
alanlarını tercih etmektedir. Kızılay Sistem Yapı,
özel ölçülere göre yapı üretebilir; tek katlı veya yatay
mimariye uygun katlı bina çözümleri sunabilir.Hafif
çelik yapı sistemi ile; yapı elemanları galvaniz hafif çelik
taşıyıcı profillerden oluşan, bağlantı ve birleşimleri
civatalı sistemle yapılan oldukça güvenli ve kullanışlı
binalar sunulmaktadır.Galvaniz, kaynaksız olarak
birleştirildiği için paslanmanın önüne geçilir ve daha
güvenli yapılar elde edilir.
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Doğan Cüceloğlu’ndan
Öğrendiklerimiz

FOTOĞRAF AA / ESRA BILGIN
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Doğan Cüceloğlu vefat ettikten sonra çeşitli mecralarda onun
ardından yazılanlara baktım ve insanların birbirinden habersiz
bir şekilde tek bir ağızdan aynı cümleyi yazdıklarını gördüm:
“Sanki ailemden birini kaybettim.”
Dünyanın üç günlük bir misafirhane olduğunu biliyor fakat o üç gün dolduğunda kalkıp bu dünyadan
ayrılanları gördükçe derin bir üzüntü ve şaşkınlıkla
etrafımıza bakıyoruz. Varoluştaki en net ve kesin
olgulardan biri olan ölümü, her seferinde ilk kez
görmüş gibi anlamlandırmaya ve kendimizi bu ölüme ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü ölüm düşüncesi
ve ölümün kesinliği insanın ruhsal bütünlüğünü
temelden sarsar, günlük hayatını, sosyal yaşantısını ve fiziksel sağlığını tehdit eder. İnsan beyni
bu tehditle başa çıkabilmek için yüz yıllardan beri
kullandığı savunma mekanizmasını devreye sokar
ve ölüm düşüncesini bilincin ötesine yani bilinçdışına taşır, bastırır. Aksi halde her gün, her dakika
kendisinin ve sevdiklerinin ölümünü düşünen kişi
hayata adapte olamaz ve deliliğin tehlikeli sularında yüzmeye başlar.
Ölüm karşısındaki şaşkınlığımız da işte bu sebeptendir. İnsanın varoluşunu tehdit eden ve ortadan
kaldıran ölümün yükü ve korkusu o kadar ağırdır
ki, insan bu korkuyla baş edebilmek için onu zihninin en derinliklerine, tüm gücüyle iter ve böyle
bir şey hiç yokmuş gibi davranır. Fakat ölüm her
seferinde o karanlık dehlizden çıkar ve karşımıza
dikilip bizi şaşırtmaya, gerçekliğini hatırlatmaya
ve dayatmaya devam eder. Son şaşkınlığımız ve
üzgünlüğümüz Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun aramızdan ayrılışı ile oldu. Ölüm bir kez daha gelip bu
dünyanın yadsınamaz ve bastırılamaz bir gerçekliği
olduğunu hepimize hatırlattı.

İstanbul Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünü
bitiren, ardından Amerika’ya gidip Illinois Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapan,
Türkiye’de ve dünyada çeşitli üniversitelerde görev
yapıp hem yazdıklarıyla hem de anlattıklarıyla yüz
binlerce insanın gönlüne dokunmuş bir şahsiyetti
Doğan Hoca. Peki nasıl oldu da Doğan Hoca bu
kadar çok sevildi ve bizler ondan neler öğrendik?
Ne mutlu biz diyebiline!
Doğan Hoca vefat ettikten sonra çeşitli mecralarda
onun ardından yazılanlara baktım ve insanların
birbirinden habersiz bir şekilde tek bir ağızdan
aynı cümleyi yazdıklarını gördüm: “Sanki ailemden
birini kaybettim.” Evet, Doğan Hoca insanların
ailesinden biri gibi olmuştu çünkü ailemizdeki o
sevecen ve babacan figürlere çok benziyordu, ona
baktığımız zaman gördüğümüz şey her zaman
samimiyet, sevecenlik, güler yüz ve nezaketti. Ailelerinde böyle bir figür yoksa bile bu boşluğu onunla
doldurmak istedi insanlar. Çünkü Doğan Hoca
bağırmaz, çağırmaz, yargılamaz, küçük görmez ve
suçlu hissettirmezdi.
Türkiye’de her kesimin sevebileceği bir insan olmak
oldukça zordur fakat Doğan Hoca bunu başarmıştı. Bahsettiğim şey kesinlikle bir ortayolculuk
değil, sadece insanın temel ve evrensel değerlerini
bünyesinde barındırmak, bu değerleri yaşamak ve
anlatmakla elde edilecek bir mertebe bu. Dünyaya
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Doğan Hoca dünyadaki son gününe kadar çalıştı. Batı literatürünü bu toprakların özü ile
okuyup kitaplarına, seminerlerine, televizyon programlarına yansıttı çünkü bu toprakların
ve dünyanın daha anlaşılır, daha mutlu ve daha yaşanılır bir yer olması için mücadele etti.
F O T O Ğ R A F A A / A IŞ E

ne için geldiğini, hayatı anlamlı kılan şeyin ne olduğunu, insanın neyin
peşinden gitmesi gerektiğini anlamış
bir isimdi o. Twitter’daki bio kısmında şöyle yazıyor Doğan Hoca’nın:
“Ne mutlu biz diyebilene! İnsanlar,
hayvanlar, ağaçlar, böcekler, taş,
toprak, hepimiz 'BİZ'in bir parçasıyız.” Canlı ve cansız tüm yaratılmışları biz’in bir parçası olarak kabul
eden ve kabulle beraber hepsine ayrı
ayrı saygı duyan, sevgi besleyen bir
insan olması sebebiyle toplumun her
kesiminden insanın gönlünde ayrı
bir yer edindi.

İçimizdeki cevheri keşfetmek
Gelip geçici siyasi, ekonomik, tarihsel tartışmalara girmedi, popülist bir
yapısı yoktu Doğan Hoca’nın; daha
çok tanınmak, okunmak ve görünmek için çeşitli yollara hiç başvurmadı. Onun derdi daha çok ün ya da
reyting kazanmak değil sadece insanın ve insan ilişkilerinin normalleşmesi ve hepimizin içimizdeki cevheri
keşfederek, eşref-i mahlûkat olduğumuz bilinciyle insanca yaşamamızı sağlamaktı. Psikoloji alanında
çalışan biri olarak Doğan Hoca’nın
bu isteğini ve hayalini fazlasıyla

H Ü M E Y R A B U L O V A L I

yerine getirdiğini düşünüyorum.
Türkiye’de kuşaklar onun anlattığı
olaylar, yazdığı yazılar ile psikolojiyi,
psikolojinin günlük hayattaki yerini
öğrendiler ve öğrendiklerine göre
yaşamaya çalıştılar. Bu açıdan çok
kişinin üzerinde, hayatında emeği
vardır Doğan Hoca’nın.
Cemal Süreya, Orhan Veli için “şiire
kasket giydirdi, şiiri sivilleştirdi”
der, bana göre Doğan Cüceloğlu da
psikoloji bilimine kasket giydirmiş
ve psikolojiyi sivilleştirmiş, halkla
tanıştırmıştır. Bunu yaparken de
elitist bir tavırla, üstten bakan bir
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yaklaşımla değil ailemizin bir büyüğü gibi, bizim anlayacağımız dilde ve tonda anlatarak yapmıştır. Bu ‘bizden’ hali
Doğan Hoca’nın sevilmesinde büyük rol oynamıştır çünkü o
sahiden de bizden biridir. 11 kardeşin en küçüğü olan Doğan
Hoca, 10 yaşında annesini kaybeder, okumak için memleketi
Mersin’den Ankara Atatürk Lisesi’ne gider ve çatalı ilk kez
Ankara’da gördüğünü söyler. Türk insanının ve kültürünün
her yönünü yaşayarak tecrübe eden Doğan Cüceloğlu’nun
en önemli özelliği uluslararası bilim dünyasında tanınması
değil, bu kimliğiyle Anadolu ruhunu ve insanını hiç unutmayıp her daim kendisiyle beraber yaşatmasıdır. İşte bu sayede
halktan kopmadan, ulaşılabilir bir konumda olup halkla
beraber yaşamıştır.
Son gününe kadar çalıştı
20 Ekim 1954 tarihinde, yani henüz 16 yaşındayken günlüğüne şöyle yazıyor: “Kendimden uzaklaşmamalıyım. Düşünen
ve yapan bir insan olmalıyım. O zaman bu milletin sevgisine
layık olabilirim.” Sahiden de Doğan Hoca kendinden ve
milletinden hiç kopmadı. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden
yaklaşık bir buçuk ay sonra kendisiyle görüştüğümüzde o
gece yazdıkları ve tutumu için kendisine teşekkür etmiştim.
Meslek büyüğümüz olarak kendisine her daim hayranlık
beslerdim lakin o gün anlattıklarından sonra sadece mesleki
olarak değil vatansever bir ağabey olarak da hürmet göstermeye başladım.
Doğan Hoca dünyadaki son gününe kadar çalıştı. Batı literatürünü bu toprakların özü ile okuyup kitaplarına, seminerlerine, televizyon programlarına yansıttı çünkü bu toprakların
ve dünyanın daha anlaşılır, daha mutlu ve daha yaşanılır bir
yer olması için mücadele etti. Ölmeden saatler evvel Facebook hesabında akşam katılacağı bir yayının afişini, twitter
hesabında ise katılmış olduğu bir podcast yayının linkini
paylaşmıştı. Son ana kadar çalışmak, değer üretmek işte tam
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olarak bu. Vefatının ardından evlatları Ayşen, Elif, Timur ve
Joshua’nın ortak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler vardı:
“Babamız ülkesini çok severdi; toprağını, müziğini en önemlisi insanını çok severdi. Kadın, erkek, çocuk her bir bireyinin içindeki potansiyele inanırdı. Tüm hayatını bu potansiyeli geliştirmeye adadı. Daha yazmak istediği kitaplar vardı,
bunu hep söylerdi. Onlar olmadı ama şu ana kadar yazdıkları, söyledikleri ve fikirleri hepimiz için çok değerli bir kaynak. Bu kaynak, Türkiye'de çocukların ve ailelerin mutlu bir
yaşam sürebilmesi için güçlü bir temel oluşturacak.” İşte bu
tavrın ve duruşun hepimizin çalışmalarına rehberlik etmesi
son derece mühim bir meseledir.
Elinden gelenin en iyisini yapmak
Doğan Hoca bize hep umudu aşıladı, kötülükten dert yanmayı değil, kötülüğe rağmen iyilik yapmayı, güzeli aramayı
öğütledi. Hepimizin içini yakan o röportajındaki “annen yok,
kimsen yok” sözüyle ve duygusuyla nasıl baş edebileceğimizi
anlattı. İnsanı kusursuz olarak görmedi, hatanın, yanlışın,
günahın bize ait olduğunu fakat bunlarda ısrar etmemenin,
doğruyu seçmenin ve doğru yaşamanın ne kadar mukaddes
olduğunu öğretti. Hayatta başarısızlıkların, çaresizliklerin ve
yoksunlukların olabileceğini, önemli olanın elimizden gelenin en iyisini yapmak olduğunu ve yaparken de şevkli, istekli
olarak yapmamız gerektiğini öğütledi. Sonucun sadece bize
bağlı olmadığını, hayatta kontrol edemeyeceğimiz şeylerin
de olduğunu her fırsatta tekrarladı.
Doğan Cüceloğlu bu coğrafyanın aydınlık yüzlerinden,
temiz kalplerinden biriydi. Çok insanın hayatını değiştirdi,
çok kişiye şifa buldu, çok kişinin evini, yuvasını, geleceğini
kurtardı. Ne mutlu bize ki önümüzde örnek alacağımız böyle
bir değeri tanıdık, okuduk, izledik. Sonunda anneciğinle
buluştun Doğan Ağabey, mekânın cennet olsun.

Doğan Hoca bize hep umudu
aşıladı, kötülükten dert
yanmayı değil, kötülüğe
rağmen iyilik yapmayı, güzeli
aramayı öğütledi. Hepimizin
içini yakan o röportajındaki
“annen yok, kimsen yok”
sözüyle ve duygusuyla nasıl baş
edebileceğimizi anlattı.

F O T O Ğ R A F A A / İ S L A M Y A K U T
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Va r m ı s ı n ?
Doğan Cüceloğlu
Söyleşi: Deniz Bayramoğlu
K ro n i k Ya y ı n l a r ı
2021
320 sayfa

Gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun
Doğan Cüceloğlu ile biraraya gelip uzun
saatler boyunca sorduğu sorulara aldığı
cevaplardan oluşan kitapta 83 yıllık birikim,
okuyucuya sunuluyor. Cüceloğlu, bizleri de
“kendimizi” keşfetmeye ve evreni olduğu
gibi anlamaya, rolümüzü kavramaya davet
ediyor.
Şubat ayında beklenmedik bir haber tüm Türkiye’yi üzüntüye boğdu. Türkiye hem değerli bir biliminsanını hem de
ailesinden saydığı bir ismi Doğan Cüceloğlu’nu kaybetti.
83 yaşında hayata gözlerini yuman psikolog Cüceloğlu,
doğduğu toprakları ve içinden geçerek kendisini oluşturan şartları hiç unutmadı. Yayınladığı eserlerde, katıldığı
davetlerde ve gerçekleştirdiği tv programlarında bizden,
aileden biri olduğunu her mimik ve kelimesiyle gösterdi.
Buna ilişkin arkasında yüklü bir külliyat bıraktı. Bu külliyatın son halkası, vefatından kısa süre önce, nehir söyleşi
formatında yayınlanan “Var mısın? (Kendini keşfetmeye,
zorluklarla başa çıkmaya)” adlı eser oldu. Gazeteci Deniz
Bayramoğlu’nun Doğan Cüceloğlu ile biraraya gelip uzun
saatler boyunca sorduğu sorulara aldığı cevaplardan oluşan kitapta 83 yıllık birikim, okuyucuya sunuluyor. Cüceloğlu, bizleri de “kendimizi” keşfetmeye ve evreni olduğu
gibi anlamaya, rolümüzü kavramaya davet ediyor.
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Biz’i anlamlandırmak için…
“Şüphesiz her insan gibi halen bitmeyen bir keşfin içindeyim.”
diyor “Var mısın?”ın sayfaları arasında Doğan Cüceloğlu ve
hem kendi dünyasını, çocukluğundan itibaren bize açıyor hem
de bize kendi değerimizi hatırlatıyor. “Ben”in ancak biz dediğinde anlam kazanacağını belirtiyor. Biz’i anlamlandırmak
için kişinin önce kendi içindeki potansiyeli keşfetmesinin, sonra ise bunu sorumluluk bilinciyle harmanlaması gerektiğinin
altını çiziyor Cüceloğlu. Bireyin, hayatın “şu anda” ve “burada” yaşadığını farketmesi gerektiğine işaret eden Cüceloğlu,
“Yaşam ekip içinde yaşanır.” sözüyle toplum olmanın özüne
dikkati çekmekte. O nedenle, sağlıklı bir bireyin sağlıklı bir
toplumun hem şartı hem de sonucu olduğunu kitabın satır
aralarında sürekli vurgulandığını görmekteyiz.
Bu noktada Cüceloğlu, “çocuğu” merkeze yerleştiriyor. Bir
toplumun çocuklarına yönelik davranış ve yetiştirme şeklinin,
o toplumun geleceği hakkında bizlere fikir verebileceğini
öğreniyoruz. Aile, okul vb. sosyal çevrelerde, çocuğun potansiyelini çıkaracak, gözlemleyen bilincini ayakta tutacak hatta
geliştirecek iç tanıklığa ait bir kültürü mü yoksa dış tanıklığı

(korku kültürü) öne çıkartan bir yapıya sahip olup olmadığının, çocukların gelişimi ve bir birey olarak topluma kazandırılmasında önemli olduğunu görüyoruz. Elbette, iç tanıklığa
önem veren bir kültürün çocuklarının varlığının bir toplumun
gelişiminde önemli rol oynadığını bu noktada söylemeliyiz.
Kitapta dört tür insanın varlığından bahsediliyor. Bunlar sırasıyla, “sıradan insanlar”, “avcılar”, “savaşçılar” ve “arif insan”.
Hayatın bir keşif yolculuğu olduğundan harektle, savaşçı da
aslında kendi niyetini keşfeden insandır. Savaşçı, evrenin bütüncül yapısında, kendisini ayrı bir yere koymaz. Bilakis evreni
oluşturan tüm varlıklar içinde kendi biricik rolünü keşfetmesiyle gerçek “savaşçı” olur. Bu savaşçıya ulaşmak için Cüceloğlu bize “korkudan sevgiye dönüşüm” çağrısında bulunuyor.
İnsanın, hayatın gerçek anlamına ulaşaması için paylaşamayı
bilmesi gerektiğinin altı da kitabın tüm satırlarında kalın
çizgilerle çizilmekte. Bir kozmosun içinde sahne alan ve her
birinin rolü farklı olan canlıların oluşturduğu “biz” içerinde
“ben” olmamızın önemi aktarılıyor. Bu sebeple “içimizdeki
çocuğu” tanımamız ve onunla yüzleşmemiz gerektiği belirtiliyor. Çocukluğunu bir korku dairesi içinde geçiren bireyin,
olgunlaşmasının ve kendi içindeki potansiyeli keşfetmesinin
zorlaştığını anlıyoruz satırlardan. Kendine karşı dürüst olma-
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Cüceloğlu, “çocuğu” merkeze yerleştiriyor. Bir toplumun çocuklarına yönelik davranış ve
yetiştirme şeklinin, o toplumun geleceği hakkında bizlere fikir verebileceğini öğreniyoruz.
yan, saygısı olmayan bir bireyin, toplum
için de faydası olmayacağı da kitabın
sayfalarında sıklıkla tekrarlanıyor.
Cüceloğlu bunu dışarıdan gözlemleyen
ve bize aktaran biri değil. Aslında bize
kendi hayatını, yaşadığı deneyimleri ve
çıkardığı sonuçları aktardığını görüyoruz. Kendi çocukluk deneyiminden,
akademik hayattaki gelişimine ve “kendi
özününü keşfettiği” yolculuğuna dair
anlattıklarıyla bize örnek oluyor. Kitap
bir nevi Cüceloğlu’nun kendi kendisiyle
hasbihal etmesi olarak da okunabilir.
Bir savaşçı olarak kendi portresini çiziyor kelimelerle Cüceloğlu. Her bireyin
kendi etki alanına sahip olduğunu ve
sorumluluklarıın buradan başladığını
belirten Cüceloğlu, “evde akan bir mus-

luğu zamanında tamir edilmesini” kelebek etkisinin farkına varılmasını istiyor.
Sorumluluklarını bilen bir toplumun
boş tartışmalarla vakit kaybetmeyeceğini ve belirlediği hedefe emin adımlarla
yüreyeceği anlatılıyor, rahat yürünebilecek bir kaldırım planlamasıyla, onurlu
bir vatandaş olma arasındaki bağlantıyı
kurmamız gerektiğini belirtiliyor.
Değerler manzumesi
İnsanın en önemli tanıklığının kendisi
olduğu ilerleyen satırlarda bize hatırlatılıyor. Ne olursa olsun insan kendisini
kandıramaz. Kendi gözüyle var olamayacak ve kendi gözünde varolamamış
bir insan olarak sahip olduğumuz hiçbir

şeyin anlamının kalmayacağının farkına
varmamız isteniyor. Bu çerçevede aile,
bütüne oluşan yolda önemli bir fonksiyona sahip Cüceloğlu için. Bireyin
ailesiyle ilişkisi, sadece kendisi için değil
toplumun geleceği için de belirleyici
faktör. Cüceloğlu, bunu kendi çocukluğundan yola çıkarak sayfalar arasında
anlatıyor. Cüceli Sami’nin en küçük
oğlu olarak, aile içinde kendisine verilen
sorumluluğun ki, bu noktada kendi deneyiminden yola çıkarak anlattığı “eşeği
sulama” hikayesi, 7’den 70’e her bireye
mesaj niteliğinde. Kitabın bir noktasında Cüceloğlu, adeta kısa bir özet olan
şu cümleleri kullanıyor: “Bireyin potansiyeline ve tekliğine gerçekten inanır;
kendisini, duygularını ve değerlerini
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keşfetmesini teşvik eder; birysel farklılıklarının “biz”e katkı sağlayacağını kavrarsak, bu farklılıklarla toplum olarak daha
anlamlı bir “biz” olacağımıza inanıyorum.” Bir toplumu diğerlerinden ayıran
ve yaşamasını sağlayanın, değerlerine
sahip çıkması olduğunu belirten Cüceloğlu, Yılmaz Özakpınar’a yaptığı atıfla,
uygarlığın da bir bilgi meselesinden çok
değerler manzumesi olduğunun altını
çiziyor. Bu toplumsal değerler ne kadar
evrensel olanla özdeşleşirse, insanlığa

sölyecek sözünün gücünün de artacağı
belirtilmekte. Bireyin gelişiminin önünü
açacak değerlere sahip bir toplumun
güçleneceğini belirtildiği kitapta, “Gelişerek değişen bireyler aileleri, kurumları,
yöntemleri ve sonuçta toplumu değişime
götürür” değerlendirmesi yapılıyor. İnsanın sürekli bir arayış içinde olduğu belirtilen satırlarda bu arayışın içindeki ve
dışındaki evrenin algoritmalarına ilişkin
olduğu belirtiliyor. İnsanın sürekli potansiyelini zorlayan bir varlık olduğuna

işaret ediliyor. Covid-19 salgınıyla karşı
karşıya olduğumuz sürecin de insan
için yeni bir sınama olduğunun farkına
varmamız gerektiğini belirtiyor.
Biricik konuma sahip
Söyleşiyi gerçekleştiren Deniz Bayramoğlu, yazdığı önsözde, Oğuz Atay’ın “Türkiye’nin Ruhu” adlı yapıtını tamamlamaya ömrünün vefa etmediğini hatırlatan
bir cümleyle Doğan Cüceloğlu ile hayata
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Bir toplumun ruhunu anlayabilmek için “başta kendi
kültürümüz olmak üzere her kültür grubundan en temel,
en azından beş yapabilirseniz on klasiği okuyun” diyor.

geçirdiği projenin önemine vurgu yapıyor.
Bugünden bakınca değeri biraz daha anlaşılan
bir atıf bu. Çünkü “Var mısın?”ın bir noktasında Cüceloğlu, Bayramoğlu’na, “önemli
gördüğüm ve yazmak istediğim birkaç kitap
var” deyip, şu açıklamayı yapıyor, “En anlamlı
ve üretken zamanımdayım aslında. Resolution (Çözünürlük) diyorlar ya hani, benim de
düşünce ve farkındalıklarımda çözünürlük
artıkça resim de netlik kazanmaya başlıyor.
İşte o netlik dönemine girdiğimi hissediyorum.” O halde bu kitap aslında, “Savaşçı”
Cüceloğlu’nun bireye, topluma, hayata bakışını netleştirdiği,niyetini zihninde damıttığı
cümlelerden oluşmasıyla şimdiden biricik bir

konuma sahip. Cüceloğlu, biz kitap severlere
de bir miras, bir tavsiye bırakıyor. Bir toplumun ruhunu anlayabilmek için “başta kendi
kültürümüz olmak üzere her kültür grubundan en temel, en azından beş yapabilirseniz on
klasiği okuyun” diyor. Edebiyat dünyasının insanı anlamak için müthiş fırsatlar sunduğunu
ve “bu deryadan kişinin ne anlam çıkaracağı
tamamen kendi bilincinin gelişmişlik düzeyine
bağlı olduğunu” belirtiyor. Cüceloğlu bizi
korkularımzıdan sıyrılarak ruhumuzu keşfetmeye çağırıyor. Çünkü ötekinin varlığına
ihtiyaç duymadan “biz” diyebilen bir toplum
gerçek manasında evrene değer üreten, liderlik
üreten bir ruha ulaşır.

23

24

1868

DERGİ / İYILIĞIN

MIMARISINI

INŞA EDEN

MIMAR

1868

DERGİ / İYILIĞIN

MIMARISINI

INŞA EDEN

MIMAR

İyiliğin Mimarisini
İnşa Eden Mimar
SEDA ÖZEN
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İyiliğin tanımlarından biri merhametini ve tecrübesini karşılıksız paylaşmak imiş.
İyiliğin mimarisi denildiğinde ise ilk olarak mimari tecrübesini halkıyla karşılıksız paylaşan mimarlar aklıma geliyor.
Mimar, mesleğini çoğunlukla kendine gelen talep
üzerine icra eder. Ancak Guangming’de 2014
yılında yaşanan deprem sonrası, Prof. Edward NG,
kendisine herhangi bir görev verilmesini beklemeden bölgeye koşmuş.
Ben Prof. Edward NG ile World Architecture
Festival – Dünya Mimarlık Festivali’nde “Deprem

Sonrası Guangming’in Yeniden İnşası” çalışmalarıyla, yılın binası ve yenileme dallarında aldığı
birincilik ödülleri sonrasında tanıştım. Mimar
Fatih Kesgün’ün büyük çabasıyla ülkemize geldi,
İstanbul ve Diyarbakır’da verdiği konferanslar ile
çağdaş doğal yapıların inşası konusunda bizlere
ilham oldu.
Prof. Edward NG, İstanbul’daki konferansında
sözlerine, Çin’de 15 milyon insanın kanyonlarda
yaşadığını anlatarak başladı. İnsanların en doğal
ihtiyaçları olan suya, nehre ulaşımlarının dahi ne
kadar çileli olduğunu gösterdi. Toprak oyularak
yapılan yerleşimlerden bahsetti.
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Dünya Mimarlık Festivali’nde “Deprem Sonrası Guangming’in
Yeniden İnşası” çalışmalarıyla yılın binası ve yenileme dallarında
aldığı birincilik ödülleri alan Prof. Edward NG ve ilham veren
yapılarını Mimar Seda Özen 1868 için yazdı.

İlk önce, o yıl iki uluslararası ödül aldığı proje yerine duymadığımız bir başka
önemli projesini anlattı.
Kendini halkına adadı
Prof. Edward NG’ın toplumuna duyarlı,
halkına kendini adamış bir mimar olduğunu anlamak için bu projeden haberdar olmak yeterli sanıyorum.
Çin’de bir okulda sobadan sızan karbon monoksit gazından dolayı 11 çocuk
hayatını kaybetmiş. Edward NG Hoca
ve öğrencileri, bu çocukların hayatını
düzeltmek için yeni bir okul tasarlamış. Hoca, o insanların ihtiyaçlarını
anlamak için onlarla konuştuklarını
anlattı. Yeni okul; duvar kalınlıklarının getirdiği ısı yalıtımı ve güneye
konumlanmasıyla kömür yakılmasına
gerek kalmadan ısınıyormuş. Köylülere
günlerce yapı eğitimi verip, onlarla bu
okulu inşa etmişler. “Çocukların 30-40
dakika kendilerini rahat ferah ve sıcak
hissedecekleri, iyi hava ve ışık alacakla-

rı bir ortam sağlamaya çalıştık. Binanın
maliyetini arttırdığınızda performansı
artmıyor” diye ekledi Prof. Edward
Yang.
Düşük maliyetler dayanıklı yapılar
Sıra, günümüze gelinceye kadar Prof.
Edward Yang ve ekibinin birçok önemli
ödül aldığı, deprem sonrası halkla
birlikte halk için inşa edilmiş sağlıklı,
çağdaş sıkıştırılmış toprak konutlardaydı.
2014 yılında Çin’in Guangming bölgesinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrası 200.000 in üzerinde ev ağır hasar görmüş. Bu evlerin
%80 i kerpiçten ancak yanlış tekniklerle
inşa edilmiş ve bakımı yapılmamış
binalar imiş.
Ağustos ayındaki deprem sonrası
Çin’den Hong Kong Üniversitesi, Kunming Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve
Cambridge Üniversitesi’nden bir ekip
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İyiliğin mimarisi denildiğinde ise ilk olarak mimari tecrübesini
halkıyla karşılıksız paylaşan mimarlar aklıma geliyor.

deprem bölgesini ziyaret eder. Ayrıntılı
bir araştırma sonrası ekip, Ekim ayında
kapsamlı bir köy yeniden inşa programı
uygulamaya karar verirler. Depreme
karşı dayanıklı ilk çağdaş toprak yapıyı
3 ay içerisinde inşa etmeyi hedeflerler.
Temel çalışmaları Kasım ayında başlar
ve yapı Şubat ayında tamamlanır.
Deprem sonrası inşaat malzemelerinin
fiyatları da çok fazla arttığı için Guangming sakinleri, çok düşük bir maliyete
inşa edilen sıkıştırılmış toprak yapılara
rağbet gösterir.

Elbirliğiyle inşa etmek
Depremden sonra inşa edilen ikinci ev;
80 yaşındaki Yang çiftine aitti. Bir ince
bez çadırda hayatlarını sürdürmeye
çalışan Yang çifti, çocuklarının tuğla
evlerine taşınmak istememişti. Tekrar
eski evlerinin yerinde bir ev inşa etmek
istiyorlardı.
Prof. Edward NG, bu yaşlı ve yardıma
ihtiyacı olan yaşlı çiftin hayatlarını güzelleştirmiş olmaktan gurur duyuyordu.

Hong Kong Üniversitesi’nden Edward
NG Hoca’nın çalışmalarını görebileceğimiz, “bir üniversite bir köy” adlı
sitede, http://www.1u1v.org/ tüm fotoğraflarda aynı seyri görebilirsiniz, köy
halkı ile konuşan akademisyen ve öğrencileri, el birliği ile inşa edilen yapılar ve
yeni evlerinde, okullarında mutlu olan
yoksul halk.
İyi bir mimar olan ve iyiliğin mimarisini dokuyan Prof. Edward NG’nin
bize gururla aktardığı son uygulaması;
dünyanın en hızlı uzayan bitkisi bambu
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ile yapılan köprüydü. Oldukça kolay imal edilen bu bambu köprüleri Hoca,Guangming Köyü’nde 2014 yılındaki
depremden sonra uygulamış. Bambu bitkisi günde 90 cm
uzuyormuş. Edward NG Hoca, 15 metre açıklık geçen bu
köprünün yapılması için de öncülük etmiş. Elbette bu uygulamaların arkasında, çok uzun yıllar boyunca üniversitelerde malzeme bilimi üzerine yaptıkları çalışmalar var.
İyi bir mimarın yetişmesi için, birçok teknik meslek gibi
usta-çırak ilişkisi gerekir. Edward NG Hoca, öğrencileriyle
okulda yakından ilgilendiği gibi onlarla sahaya giderek,
erken yaşta deneyim kazanmalarını sağlıyor. Her sabah
öğrencileri ve köylülerle birlikte sahada bedensel olarak
çalışan Prof. NG, akşam da öğrencileri ve köylülerle bilgi
alışverişi ve günün değerlendirmesini yaparak, uyguladıkları mimarinin anlaşılmasını pekiştiriyor.
İlham veren bu çalışmalar için Sayın Edward NG’ye minnettarım.
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İyi bir mimarın yetişmesi için, birçok teknik
meslek gibi usta-çırak ilişkisi gerekir. Edward NG
Hoca, öğrencileriyle okulda yakından ilgilendiği
gibi onlarla sahaya giderek, erken yaşta deneyim
kazanmalarını sağlıyor.
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Evler Arası İyilik
İyilikler Arası Ev
YA S E M İ N D A R B A Z K A R A C A

Çocukken aidiyetle ilgili bilincimiz o
kadar kusursuz bir saflık içerir ki, hayatla
ilgili en büyük iddialarımız; oyuncaklarımıza, kapımızın önünden ayrılmayan
kediye, izlediğimiz çizgi filmin en cesur
kahramanına sahip olmakla ilgilidir.
Çocuklar kendilerinin olan ya da kendilerinin olmasını istedikleri şeylerle ilgili
dünyanın en cömert varlıklarıdır bu
yüzden. Fakat bu his büyüdükçe çevresiyle daha çok ilişkilenen, derinleşen bir
ilişkiye dönüşür ve çocuk artık hayatında
sınırları ve alan tanımlarını keşfeder.
Önce legolarından kendi çevresine bir
hudut çizer; burası benim, der. O çizgiye
saygı duyar, içselleştirir ve herkesin de
saygı duymasını bekler; burası senin.

Sonra kenarlarına iki sandalye koyar,
artık duvarlar yükselmiştir. Zamanla üzerine bir battaniye atar. Içine oyuncaklarını yerleştirir, yemeğimi burada yiyeceğim
der. İzin alarak içine girebileceğiniz bir
mekanı vardır artık.
Modern dünyada ilk evin inşası bence
bu yaşlarda ve bu enstrümanlarla başlar.
Bir mekanı bizim için kıymetli yapan
şey, oranın bize ait bir alan olması, ‘ev’e
dönüşmesidir; günlük hayatın hengameleri ve çalışma temposunun bir çok
alanda insan olduğumuzu unutturan
vakit tanımlamaları yüzünden neredeyse
öğlen güneşini içinde hiç göremediğimiz
evlere...

Fakat bundan neredeyse bir yıl önce, ancak filmlerde rastlayacağımız türden bir
şey oldu ve bir anda evlerimiz hayatımızın yegane mekansal unsuru haline geldi.
Çocukken saatlerimizi geçirdiğimiz o
ışıksız, neredeyse havasız ama bizim olan
çadır-evler sanki ölçek değiştirdi ve bizi
omuzlarımızdan sarsarak bu oyunu oynamaya mecbur kıldı. Burası senin evin ve
artık kimse buraya giremez.
Sabah güneşini, öğlen güneşini, akşam
güneşini, ayrı ayrı ve her gün, her ay yeniden deneyimleyerek, evin bize ait olan
ve olmayan kısımları üzerine düşünerek,
o en ilkel bilincimize döndüğümüz anlar
yaşadık ve bir bilinç akışı zihnimizden
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Evlerimizle yeniden kurduğumuz ilişkinin güçlü bir dostluk ilişkisine dönüştüğü bugünleri
Mimar Yasemin Darbaz Karaca 1868 için yazdı.
geçmeye başladı: burası benimse ben bunun neresindeyim? Bu
duvarın renginde, bu hiç oturmadığım misafir salonunda, bir kez
bile dönüp bakmadığım duvardaki resimde, her seferinde köşesine
ayağımı çarptığım orta sehpada ben var mıyım?
Belki de ilk kez ev üzerine bu kadar düşünme fırsatımız oldu. Bazı
eşyaların yerlerini değiştirdik, bazı duvarları boyadık. İstiflediğimiz eşyalarımızın bir çoğunun bizim için olduğu yerde duran ama
başka bir evi yuvaya çevirebilecek eşyalar olduğunu farkettik. Bu
kez evler arasında bir döngü başladı; artık evde kalmak zorunda
olduğu için çalışamayan, içinde bulunduğu mekanın duvarlarını
boyamak şöyle dursun, onu ısıtamayan, bizim duvarlarımızın
dışındaki hayata döndük, onları da bizim evimiz saydık. Hastalık
yayıldıkça bazı evlerin ışıkları temelli söndü, bazı evler buz gibi
oldu. Pencerelerimizi açıp dua ettik, o evlerin de pencerelerinden
girsin, yeniden aynı büyük evin sıcacık odaları olalım diye uğraştık.
Bu esnada şöyle olağanüstü bir varlık olup bulutlara doğru yükselebilsek ve kente biraz yukarıdan bakabilsek, herhalde insanların
dışarıda pek az göründüğü ama evlerdeki akışın, rengin, yanıp

sönen ışıkların hiç bitmediği manzara bize pek çok şey anlatırdı.
Ancak evlerimizde kalarak birbirimize iyilik edebildiğimiz, burası
senin, burası benim demenin bencilliğin çok ötesinde bir özveriye
dönüştüğü son derece nadir bir zaman parçasına tanıklık ettiğimizi hayretle farkederdik.
Balkonlarımızı daha çok sevdiğimiz, perdelerimizi daha çok
açtığımız, temiz havayı iştahla içimize çektiğimiz ve yeniden özgür
olmayı dilediğimiz bu dönemin neredeyse sonuna geldik. Artık
evlerimizi yeniden terk edeceğimiz, sabahın erken saatlerinden itibaren kentin yaşayan bir organizma gibi hareket halinde olduğu o
karmaşaya kendimizi atabileceğimiz, ama yanısıra çiçek açmış bir
mimoza ağacının, çocuk parklarındaki cıvıltının, deniz kenarında
bir arkadaşla içilen kahvenin de o burnumuzda tüten keyfine varacağımız günlerin gelmesi çok yakın. Bu bir yılın sonunda geriye
dönüp baktığımızda hemen hepimizin kalbinde kaybettiklerimizin
yokluğu ve biz nasıl bir şey yaşadık hissinin devasa hayreti var.
Öte yandan evlerimizle yeniden kurduğumuz ilişkinin çoğumuz
için güçlü bir dostluk ilişkisine dönüştüğü aşikar.
Çocukların her zaman iyi bir bildiği var.
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Bir medeniyetin güzellik, sevgi, merhamet ve iyilik anlayışının, o
medeniyetin tüm dinamikleriyle birlikte mimari yaklaşımlarına da
damga vurması kaçınılmazdır. Bu tarz bir etkileşimin çok sayıdaki farklı
tezahürlerini mimari eserlerde görmek mümkün.

Tarih, insanı diğer varlıklardan ayırt eden niteliklerin neler
olduğu üzerine düşünce ifade eden pek çok felsefecinin varlığına tanıklık etmiştir. Hiç kuşkusuz, insan gibi son derece
donanımlı bir canlıyı diğerleri arasında öne çıkaran sayısız
özellikten bahsedilebilir. Sıklıkla düşünmek, konuşmak, alet
kullanmak, iki ayağı üzerinde yürümek vb fiziksel ve işlevsel
yetenekleri üzerinde durulsa da, bunlar kadar, belki daha
da önemli bir başka niteliği insanın “inşa yeteneğidir”. Bu
yetenek içe ve dışa doğru yönelimler gösterir ve insanın iç
dünyası ile birlikte çevresini oluşturan dış mekanı da düzenleyici özelliğine karşılık gelir.
Dış dünyanın düzenlenmesi, ilerlemeci tarihsel bakış açısından ele alındığında tamamen gereksinimlerin karşılanması,
barınma ve korunma gibi temel kavramlar etrafında anlaşılsa
da, insanın çevreyi inşa çabasına hep bir estetik kaygının
eşlik ettiğini ve oluşan medeniyetlerin bir diğerinden farklılaşmasında büyük rol oynadığı görülür. Bir başka deyişle
insanın hiçbir üretimi, varlığını şekillendiren soyut niteliklerin elle tutulur dünyaya etkisinden vareste kalamamıştır.
Ruh maddeye ne söyler?
Ahşap, kerpiç veya taş, hammaddesi ne olursa olsun, somut
olana bir ruh katma işi insanı diğer tüm varlıkların ötesine
geçirir. Peki bu ruhu oluşturan malzemeler nelerdir? En başta varlığının doğal bir eğilimi olarak güzele olan düşkünlük.
Güzel olanı aramak, ortaya çıkarmak, kendine özgü bir ifade
biçimine büründürerek son ürüne dönüştürmek. İnsana,
doğaya ve aşkın olana duyulan sevgi bir diğer malzemesidir
ruhun, üzerine işlendiği her eserin, seslendirilmeye ya da tercüme edilmeye gerek kalmadan anlaşılabilen ortak dili olarak sevgi. Önemli bir diğer kavram ise merhamettir. Acıma
duygusundan farklı olarak varlığa bir bütün olarak yönelir
ve son derece kuşatıcıdır. Bu güçlü duygunun şekillendirdiği
bir dış çevre, varlığın kendisinden hiçbir biçimde incinmeyeceği bir kurguda inşa edilir. Böylece, kimi medeniyetleri
yansıttıkları içerik yoğunluğu nedeniyle “sevgi medeniyeti”
ya da “merhamet medeniyeti” olarak nitelendirmek bile
mümkündür.
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Bu coğrafya üzerindeki medeniyet
tecrübemiz asıl motivasyonunu
“iyilik” kavramından almaktadır.
Manevi yapımızı şekillendiren
temel inançlar bize dünya hayatı
için “iyi insan” olma ödevi
belirlemiştir.

Sonsuz iyilik arzusu
Bu coğrafya üzerindeki medeniyet
tecrübemiz ise asıl motivasyonunu “iyilik” kavramından almaktadır. Manevi
yapımızı şekillendiren temel inançlar
bize dünya hayatı için “iyi insan” olma
ödevi belirlemiştir. “İyilik” ya da sahip
olduğumuz inanç terminolojisi ile ifade
edecek olursak “hayır” kavramı, insanın
yapıp etmelerine yön veren temel unsur
olarak görülmüştür hep. Nitekim “insanların en hayırlısı, insanlara faydalı
olandır” düsturu ile yol alan pek çok
iyilik hareketine rastlanır.

İnsanımızın, yine inancının bir tezahürü olarak yapageldiği iyiliklerin kendi
ömrü ile sınırlı olmasına da rıza göstermeyip, ölümünden sonra da devam
etmesini arzuladığını görüyoruz. Kişinin amel defterini açık tutan iyilikler
anlamında “sadaka-i cariye”, insanın
dünya hayatını tamamlamasından sonra
da kendisinden yararlanılmaya devam
edilen hizmetleri tanımlıyor. Böylece
yapılan iyilikleri kalıcı kılacak biçimde kurumsallaştırma gayretleri ortaya
çıkıyor.
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Medeniyetlerin ruhu
Bir medeniyetin güzellik, sevgi, merhamet ve iyilik anlayışının, o medeniyetin
tüm dinamikleriyle birlikte mimari
yaklaşımlarına da damga vurması
kaçınılmazdır. Bu tarz bir etkileşimin
çok sayıdaki farklı tezahürlerini mimari
eserlerde görmek mümkün. Anadolu
coğrafyası özelinde konuşacak olursak,
sayısız eserde bahsedilen ruhu yansıtan
muazzam detayları yakalamak hiç de
zor olmasa gerek.
Sözgelimi aşevleri, bir taraftan hiçbir
insanın gününü aç geçirmemesi için
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inşa edilmiş olmakla insana duyulan
sevginin, merhametin bir sonucu olduğu kadar, bu hizmetin sahibi açısından
sürgit devam eden bir iyilik mekanı
olarak da görülmekte. Benzer şekilde
yolcu olanlar ve yolda kalanlar için
tasarlanmış su sebilleri ve çeşmeler hem
bir ihtiyacı karşılamış hem de estetik
bir mimari örnek teşkil etmiştir.

Akıl sağlığı bozulan insanların, insani
vasıflarını yitirdiklerine inanılan ve
bu nedenle insanlık dışı muamelelere
maruz kaldıkları ülkelerin tersine bizim
coğrafyamızda kendi dönemi için son
derece yenilikçi yöntemlerin kullanıldığı akıl hastaneleri de inşa edilmiş ve bu
binaların taşlarına sabır ve merhamet
adeta nüfuz ettirilmiştir.

Hastaların, özellikle de türlü imkansızlıklar içerisindeki yoksul ve düşkünlerin
bir başlarına bırakılmayıp sahiplenildikleri mekanlar olarak şifahanelerin,
son derece önemli hizmetler sunduğuna
tanıklık ediyoruz.

Tüm varlıklar için iyilik mimarisi
İyiliğin yönelişlerinin yalnızca insanı
hedeflemekle kalmayıp, canlı ya da
cansız, varlığın tüm biçimlerini kuşattığı dikkat çekmektedir. Çevreye, onun
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doğal bütünlüğüne saygılı bir mimari anlayışla, dönüşüme zorlayan değil, uyum
gösteren bir tarzı da doğal olarak üretmektedir. İyiliğin bakışlarını diğer canlılardan
kaçırması, onlar yokmuşcasına bir tavıra dayanak olması elbette söz konusu olamaz.
Bu yönüyle binalara eklenen ya da bağımsız olarak inşa edilen kuş evleri, sokak
köpekleri ve kediler için düşünülen su yalakları, barınaklar hep birlikte iyilik mimarisini şekillendiren mekanlarıdır.
Aktardığımız örneklere bakarak iyilik ile mimari arasındaki ilişkinin tarihte kalmış,
güncelliğini yitirmiş bir nitelikte olduğunu düşünmemek gerekir. Yoğunluk ve içeriği
konusunda eleştirilebilir olsa da, modern zamanlarda bu ilişkinin tamamen koptuğu
söylenemez. Güncel bir duyarlılık öznesi olarak dezavantajlı grupların yaşamlarını
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Kişinin amel defterini açık tutan iyilikler anlamında “sadaka-i cariye”,
insanın dünya hayatını tamamlamasından sonra da kendisinden
yararlanılmaya devam edilen hizmetleri tanımlıyor. Böylece yapılan iyilikleri
kalıcı kılacak biçimde kurumsallaştırma gayretleri ortaya çıkıyor.
zorlaştıran unsurların ortadan
kaldırılması, yaşama daha
fazla katılımlarını destekleyecek mimari düzenlemelerin
yasal güvence altına alınması,
bugünün dünyasında iyilik
kavramının yansımaları olarak görülebilir.
Geleneksel toplum yapısında
çoğunlukla aile içi çözümler
üretildiği için ayrı mimari
mekanlara konu olmayan
yaşlı bireyler, öksüz ve yetim
çocuklar gibi bakıma muhtaç
grupların hizmet alabildiği
yetimhaneler, huzurevleri gibi
mekanların oluşturulması da

nispeten yakın zamanlara rast
gelmektedir.
İyi insan olma hedefi
Bugün geriye dönüp baktığımızda mimari eserleri, dünya
tarihini anlamada yazılı
metinler kadar belki de daha
çok katkı sağlayan unsurlar
olarak görüyoruz. Medeniyetler kuran insanoğlu, sahip
olduğu soyut değerleri somut
malzemeler üzerine işleyerek
dış dünyayı inşa etmiştir.
İyilik kavramı ortak bir ülkü
olarak yaşama yön vermiş,
eser üretimlerinin önemli bir

motivasyonu olmuştur. Farklı
işlevler üstlenecek şekilde
ortaya konan mimari eserler, ihiyaç içerisindeki tüm
canlıları kucaklayacak birer
sevgi ve merhamet mekanına dönüştürülebilmiştir. Bu
mekanları kurup, gözeten insanlar için de “iyi insan olma”
hedeflerine erişmede yardımcı
olmuşlardır. Zaman içerisinde
anlam ve içerik değişikliklerine uğrasa da “iyilik” kavramı
ile mimari eserler arasındaki
bağlantı kesintiye uğramadan
devam etmiştir.
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Ev Sadece
Bir Kelime
midir?
M U H A M M E D U YA R

İngiliz şarkıcı Steven Patrick Morrissey
“Home is a Question Mark” isimli şarkısının bir bölümünde bu soruyu soruyor:
“Ev, sadece bir kelime midir? Yoksa
içinde taşıdığın bir şey mi?” Kuşkusuz
ev sadece bir kelime değil. Hatta hayat
sahibi nadir kelimelerden biri diyebiliriz.
İnsanlık tarihi boyunca ev kelimesinin
anlamı sürekli güncellenmiş ve değişime
uğramıştır. Orhun Yazıtları’nda “eb”
olarak karşımıza çıkan “ev” kelimesi
yazıtlarda “özüŋ édgü körteçiseŋ ebiŋe
kirteçi”, yani “sen iyilik göreceksin
evine gireceksin” şeklinde yer almaktadır. Arapça’da ev anlamına gelen
“dār” kelimesi ek alarak “dāra” şeklinde

okunduğunda ise "çevirdi" anlamına gelmektedir. Buradan yine Türkçe anlamına
dönecek olursak “evürmek” / “evirmek”
/ “çevirmek” kelimesinin zamanla “ev”
kelimesine dönüştüğünü söylemek yanlış olmaz.
Göçebe bir milletin torunları olarak
ev kelimesinin bizim zihnimizde “bir
yerleri çevirmek” ve oraya “yerleşmek”
olarak yer edinmesi çok normal. “Ev”in
bu zâhirî anlamının yanı sıra yüklendiği
bâtınî anlamları da vardır. Bu yazımıza
vesile olan Parasite / Parazit ve Nomadland / Göçebe Diyarı filmlerinin de
sorguladığı şey aslında ev kelimesinin bu
derinlerdeki anlamıdır.

Villa ve bodrum katı
Parazit, zengin ve soylu Park Ailesi ile
fakir ama kurnaz Kim Ailesi arasındaki
sınıfsal ayrımın mekanlar üzerinden
sembolize edildiği etkileyici bir film
olarak karşımıza çıkıyor. Bong Joon
Ho’nun heyecan dolu ama bir o kadar
da sade anlatımı sayesinde filmi izleyenlerin kendilerini karakterlerin yanı başında hissetmemeleri mümkün değil. Bu
da bizi filmin başlangıcında bir bodrum
katında yaşamanın hissettirdiği duygulara, devamında ise lüks bir villada yaşamanın karşı koyulamaz keyfine doğru
taşıyor. Kim ailesinin çocuklarından kolej çağındaki Ki-woo kardeşiyle birlikte
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Göçebe bir milletin torunları olarak ev kelimesinin bizim
zihnimizde “bir yerleri çevirmek” ve oraya “yerleşmek”
olarak yer edinmesi çok normal. “Ev”in bu zâhirî anlamının
yanı sıra yüklendiği bâtınî anlamları da vardır. Bu
yazımıza vesile olan Parasite/Parazit ve Nomadland/Göçebe
Diyarı filmlerinin de sorguladığı şey aslında ev kelimesinin
bu derinlerdeki anlamıdır.

hazırladığı sahte diploma sayesinde Park ailesinin yanında İngilizce eğitmeni olarak
kendisine iş buluyor. Kardeşi ise bir süre sonra sanat terapisti olarak aynı ailenin
evine girip çıkmaya başlıyor. Buraya kadar geçim mücadelesi olarak gördüğümüz
ve “zenginlerin hayatına imrenmeye mecbur bırakılmış” alt sınıf mensubu karakterlerimizi bir anda kendi sınıfından olanlara zulmetmeye ve ayaklarını kaydırmaya
çalışırken buluyoruz.
Modern bir göçebe
Mekânın sınıf ayrımını belirginleştirmek için kullanıldığı Parazit filminin en çarpıcı
anlarından biri de Kim Ailesi’nin villadaki bodrum katıyla karşılaşması oluyor.
Zenginliğin, refahın ve ferahın mekânı olarak gördükleri villanın da altında fakirliğin sembolü olan bir bodrum katının olması bazı gerçeklerin kolay kolay değişmediğinin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Park Ailesi’nin evde olmadığı bir akşam
bu güzel mekânın tadının çıkartmak isteyen Kim Ailesi’nin hevesi çok çabuk yok
oluyor ve yükseklerdeki bu hayalin içinden aşağıdaki mahallelerine kaçmak zorunda
kalıyorlar. Yukarıdayken keyfi sürülen yağmur onların mahallesinde su baskınlarına
sebep oluyor ve geceyi bir spor salonunda geçirmek zorunda kalıyorlar. Ne kadar
mücadele ederlerse etsinler doğdukları evin kaderinden kurtulmaları mümkün
olmuyor. Bu ekonomik problemin sosyolojik problemleri beraberinde getirmesi de
kaçınılmaz oluyor.
Chloé Zhao imzalı Nomadland (Göçebe Ülkesi) filminde ise Nevada kırsalında
yaşayan 60’lı yaşlarındaki Fern’ün hayatına odaklanıyor. 2008 krizinin ABD ekonomisinde yarattığı çöküşten etkilenen ve önce eşini sonrasında da işini kaybeden Fern
minibüsünü bir karavan haline getirip, modern bir göçebe olarak yollara koyulur.
Günümüzde lüks yaşamın sonuçlarından birisi olarak görebileceğimiz ve özellikle
sosyal medyada çeşit çeşit versiyonlarını gördüğümüz karavan yaşamını bir mecburiyet olarak sırtlanan Fern için karavan bir ev olarak kabul görüyor. Karavanda
yaşadığı için onu evsiz zannedenlere karşı çıkan Fern bu yaşam şeklinin kendi tercihi olduğunu öne sürüyor. Bu durum Fern açısından her ne kadar makul ve mantıklı
görünse de insanın doğası gereği kendisi gibi olanların yanında kendine bir yer
edinmeye çalışıyor.
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Ev ve yaşam alanı meselesi
insanoğlunun yaradılışından
bugüne kadar var olan
ve ekonomik krizlerin,
savaşların, sosyal statülerin
ve kişisel kaçışların bir
yerinde mutlaka kendine yer
edinen bir olgu.

MIDIR?

Jessica Bruder’in“Surviving America
in the Twenty-First Century (Yirmi
Birinci Yüzyılda Amerika’da Hayatta
Kalabilmek) adlı kitabından yola
çıkılarak çekilen filmin gerçekçiliğinin
oldukça etkili bir şekilde izleyiciye
geçtiğini belirtelim. Bu noktada filmin ana karakteri Fern’ü canlandıran
Frances McDormand’ın olağanüstü
oyunculuk performansının etkisinden
bahsetmek gerek. Geçici işlerde çalışarak günü kurtaran ve karavanıyla
seyahat halinde olan Fern’ün uğradığı
duraklarda hayatını onun gibi geçiren
insanların hikayelerini de dinliyoruz.
Neredeyse tamamının karavanlarını

evi gibi görse de birçoğunun ekonomik ve sosyolojik nedenlerle bu “ev”siz yaşam tarzını benimsemiş olduğunu görüyoruz. Filmin bir bölümünde
aktivist anti-kapitalist göçebe lideri
Bob Wells’i de görüyoruz. Filmin
kurmaca olmaktan çıkıp belgesel havasına büründüğü bu sahnelerde Bob
Wells, ABD ekonomisinin onları bu
tercihi yapmaya ittiğinden bahsediyor.
“Bu benim evim”
Fern’ün karakter olarak yargılayıcı bir
yapıda olmaması, sessiz ve sakin bir
şekilde hayatın karşısına çıkarttıkları
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konusunda kararlar alarak yoluna devam ediyor olması filmin
en güzel yanı diyebilirim. Karavanı bozulduğunda, tamirci
maliyetlerden bahsederek yeni bir araç almasını istediğinde
“bu benim evim” diyen Fern onun bu teklifini reddediyor.
Kardeşinden borç para almak için gittiği evde huzursuzlanması ve “evine” geri dönmek istemesi de kendisine çizdiği
duygusal yolun bir göstergesi. Filmin bir başka sahnesinde
birlikte güzel vakit geçirdiği Dave’in oğlunun evindeyken bizlere “acaba bu sefer vazgeçecek mi?” dedirten Fern’ün gözüne
uyku girmiyor ve kendini yeniden karavanına atıyor.
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Ev ve yaşam alanı meselesi insanoğlunun yaradılışından bugüne kadar var olan ve ekonomik krizlerin, savaşların, sosyal
statülerin ve kişisel kaçışların bir yerinde mutlaka kendine
yer edinen bir olgu. Mağaralar, çadırlar, ağaç evler, iglolar,
karavanlar, müstakil evler ve gökdelenler… ‘Çevrilen’ bu
yerlerin bir yuva haline gelmesini sağlayan her zaman insanlar
ve oralarda biriktirdikleri anılar olmuştur. Dolayısıyla başta
da söylediğimiz gibi evlerin zâhirî boyutu her ne kadar geçici
ekonomik ve sosyal statülere işaret etse de içinde yaşayan insanların mekânların ruhunu ortaya çıkarttığını söyleyebiliriz.

41

42

1868

D E R G İ / H AYATA D O K U N A N

MEKÂNLAR: GÖNÜLLÜ

MERKEZLERI

HAYATA DOKUNAN MEKÂNLAR

GÖNÜLLÜ MERKEZLERI
NURDAL DURMUŞ

Şubat ayında Cizre’de gerçekleştirilen toplu açılış töreniyle faaliyete başlayan
Gönüllü Merkezlerini Türk Kızılay Gönüllü Yönetimi Direktörü Nurdal Durmuş yazdı.
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Türk Kızılay, tarihimizin her döneminde gönüllülerimizle
bir arada olmaya, Kızılaycılığın yedi temel ilkesi çerçevesinde değerlerimizi insanların hayatlarına nakış gibi işlemeye
niyet etmiş; farklılıklara saygı duyan, hoşgörülü ve paylaşımcı bir büyük bir kurum.
Bu bayrağın bugünkü taşıyıcıları olarak, Türk Kızılay
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü koordinasyonunda her yıl
milyonlarca insanın hayatına gönüllülerimiz aracılığıyla
dokunuyor, farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Kurumsal
kültürümüzü gönüllülerimize ve gençlerimize aktararak
onları donanımlı, vicdanlı, adaletli, birlik ve dayanışmanın
önemini kavramış yardımsever bireyler olarak geleceğe
hazırlıyoruz.
2020 yılı ilk ayından itibaren deprem, çığ, mülteci akını,
küresel salgın gibi pek çok afet haberleriyle ülke ve dünya
gündemine girdi. Kızılay gönüllüleriyle birlikte bizlerde ülkemiz ve sınırları aşan afetlerin neden olduğu insani yardım
temelli operasyonlara destek vermek için büyük çaba verdik
ve sorumluluklarımız ekseninde çalışmalara katıldık.
2030 stratejik hedeflerimizde de belirtildiği gibi Kızılay
için en önemli değer çalışmalara gönüllü katılımının en üst
seviyeye çıkartılmasıdır. Kızılay 2030 Stratejisi bağlamında
tüm süreçlerinde gönüllü katılımını sağlamış, gönüllülerinin
aktif ve nitelikli katkılarını verimli kullanabilen sistemler ile
gönüllülüğü bir müessese olarak da teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Bu hedef doğrultusunda 2019 yılı sonunda kurulan Gönüllü
Yönetimi Direktörlüğü koordinasyonunda hem sistem hem
ihtiyaç duyulacak gönüllü insan kaynağımızı artırmak için
çalışmaktayız.
152 yıllık tarihimizin bizi getirdiği noktada şüphesiz en
temel hedefimiz, kurumun ihtiyaç duyduğu insan kaynağını
öncelikli olarak bize destek olan eğitimli Kızılay gönüllülerinden karşılamaktır.
2021 yılının Şubat ayında Cizre’de gerçekleştirdiğimiz toplu
açılış töreniyle Gönüllü Merkezlerimiz de bu hedefler doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların bir meyvesi olarak
yaygınlaşmaya başladı.
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MERKEZLERI

Hedefimiz olan 81 ilde Gönüllü merkezlerimizin açılması için
gerçekleştirilen çalışmalarla kısa zamanda Türkiye genelinde
on sekiz Gönüllü Merkezine ulaştık.
Gönüllü Merkezlerimizde; gönüllülük kültürünü geliştirmeyi,
yeni gönüllü kazanımı sağlamayı ve bu gönüllülerle yapılacak
faaliyetlerin sayılarını artırarak şubelerimizin koordinesinde
afet ve insani yardım başta olmak üzere Kızılay’ın ana faaliyet
alanlarına katkı sunacak gönüllü kapasitesini oluşturmayı
amaçlıyoruz.
Merkezlerimizde -özellikle gençlerimizin- toplumun her kesiminden, her yaşta gönüllüyle buluşmasını, yerelde dayanışma,
iyilik, empati, birlik ve beraberlik, sosyal sorumluluk gibi
duygu vedavranışların artmasına yönelik projeleri gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.
Gönüllü Merkezlerimiz içerisinde Gönüllülük Eğitimleri,
Gönüllülük Atölyeleri, Gönüllülük Temelli Sosyal Girişimcilik
Projeleri ve Kızılay’ın sahadaki tüm insani yardım operasyonlarına destek programlarını uyguluyoruz.
Tüm bu çalışmaların yanında merkezlerimiz gönüllülerimize
psikososyal destek hizmeti de sağlıyor.

Merkezlerimiz içerisindeki tüm hizmetlerimizi gönüllülerimize
ücretsiz olarak sunuyoruz.
Bu hizmetlerive merkezlerimizin fiziki kapasitesini özetle;
• Kafeterya: Gönüllülerimizin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, sohbet edip, zekâ oyunları oynayabileceği bir
sosyalleşme alanı olarak tanımlayabiliriz.
• Psikolog Odası: Dönemsel olarak merkezimizde gönüllülerimize psikologlar ile özellikle bölgesel dinamikleri de analiz
ederek psikososyal destek hizmeti vermekteyiz.
• Bilişim odası: Ücretsiz internet, Bilgisayar, yazılım ve temel
bilgisayar eğitimleri, proje geliştirme ve zeka setlerinden oluşmaktadır.
• Eğitim odası: Uzaktan eğitim yapacak altyapı ve akıllı tahtaya da sahipalan ücretsiz eğitimlerin, söyleşilerin, konferans ve
panellerin gerçekleştirildiği sınıflardır.
• Kütüphane: Hikâye, roman, kişisel gelişim, bilim, teknoloji,
matematik, tarih, sanat, felsefe vb. türlerde kitapların ücretsiz
olarak sunulduğu alanlardır.
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Hedefimiz olan 81 ilde Gönüllü Merkezlerimizin
açılması için gerçekleştirilen çalışmalarla kısa
zamanda Türkiye genelinde on sekiz
Gönüllü Merkezine ulaştık.
• Çalışma salonu: Gönüllülerimizin proje, fikir, sanat atölyeleri, el sanatları, sosyal çalışmalar, kurslar düzenlediği ve sessiz
odalarda ders çalışabildiği alanlardan oluşmaktadır.
• Mutfak: Su, çay, kahve çeşitleri, Kızılay Maden Suyu ve atıştırmalıklar gibi ikramlar ile gönüllülere hizmet vermektedir.
Yine, 2020 yılı sonunda devreye aldığımız Kızılay Gönüllü
Yönetim Sistemi dünyada benzerlerinden kendini ayıran teknolojik yenilikler içermesi açısından da bir ilk.
Kızılay ailemizin tüm birimlerinin tek bir sistem üzerinden
tüm gönüllü süreçlerini yönettiği (eğitimleri, hakları, görevlendirmeleri, Gönüllü motivasyonu, raporlamaları, bildirimleri
vb) dijital sistem aynı zamanda bir sosyal ağ olması açısından
da önem taşıyor.
Kısa zamanda eğitimlerine başlanan ve 2 ay gibi kısa bir sürede gonulluol.org üzerinden 200’den fazla görev, 100’e yakın
eğitim, bu görev ve eğitimlere katılan 5 binden fazla gönüllümüz kullanıcı deneyimi yaşadı.
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü, 152 yıllık tarihini gönüllülük
üzerine inşa etmiş ve faaliyetlerini gönüllü hizmet esasına
uygun olarak sürdüren Türk Kızılay’ın gönüllülük kapasitesinin gelişmesi için ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Gönüllü Yönetim Direktörlüğü, genel müdürlük ve şubelerimizle birlikte şu faaliyetlerde bulunur:
• Gönüllü yönetim sistemi gonulluol.org aracılığıyla gönüllü
kapasitesinin, eğitimlerinin, görevlendirmelerinin yapılmasını
ve her yaştan gönüllümüzün Kızılay’a değer katacak çalışmalar yapmasını sağlar.
• Gönüllü ve Gençlik Merkezleriyle gönüllülerimizin fiziki
mekanlarımızda ücretsiz eğitimler almalarını, proje, etkinlik
yapmalarını, derslere ve kurslara katılımlarını sağlar.
• Afetlerde gönüllü yönetimiyle afet insan kaynağı ve kapasitenin artırılması için çalışmalar yürütür.
• Mahalle gönüllü takımları kurarak toplumda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincinin geliştirilmesine katkı sağlar.
• Çevre, göç, mülteci, sağlık, eğitim, kan hizmetleri konusunda yaptığı etkinlik ve farkındalık çalışmalarıyla gençlerin ve
gönüllülerin çeşitli alanlarda farkındalıklarının artırılmasını
destekler.

• Türk Kızılay Gençlik kamplarında her yıl binlerce Kızılay
gönüllüsü gencin yetişmesini, eğitimler almasını sağlar.
• Kurumlarla yaptığı iş birlikleriyle kurumsal gönüllü kapasitesinin artırılmasını sağlar.
• İllerde/İlçelerde Genç Kızılay ve Kızılay Kadın teşkilat yapılarıyla, okullarda Kızılay kollarıyla, üniversitelerde Kızılay
topluluklarıyla toplumda Kızılaycılık kültürünün yaygınlaştırılması için teşkilatlanma çalışmalarına destek olur.
• Ulusal ve uluslararası görevler, çalıştaylar, toplantılar, kamplar, iş birlikleriyle gönüllülerimizin yetkinliklerini kurumumuz
adına değere dönüştürme çalışmaları yapar.
• Gönüllülük kültürünün toplumda ve tüm kurumlarda yaygınlaşması için örnek programlar, projeler oluşturur.
• Gönüllülük konusunda mevzuat ve yasal çalışmalar için savunuculuk, bilinçlendirme ve yasal çalışma modelleri hazırlar.
• Gönüllülerle yaptığı projelerle kurum kaynaklarına maddi
katkı sağlar.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada verdiğimiz
eğitimler, düzenlediğimiz etkinlikler, yürüttüğümüz projeler
ve kazandırdığımız özgüven sayesinde gerek Türk Kızılay’ın
gerekse güzel ülkemizin istikbali olan gençlerimizin sağlıklı,
paylaşımcı, dinamik, mücadeleci, çevresini tanıyan, aynı hedef
etrafında birleşen, milli ve manevi değerleri özümsemiş, insan
ıstırabının dindirilmesi ile dertlenen birer Kızılay gönüllüsü
olmalarını amaçlıyoruz.
Yedi temel ilke etrafında birleşen gönüllülerimize kazandırdığımız bu büyük insanlık hareketinin ömür boyu unutamayacakları bir hayat tecrübesine dönüşerek süreceğine tüm
kalbimizle inanıyoruz.
Artık yeni bir eşikteyiz. Kızılay’ımızın 152. yılında kurulan
çiçeği burnunda bir direktörlük olarak bu büyük çınarın
gölgesinde gönüllü sisteminin hayata geçmesi, gönüllülük
merkezlerimizin açılması, şubelerimizde yürütülen gönüllü
kapasitesinin artması için yoğun emek harcıyoruz. Bu yolda
elbette en büyük destekçimiz başta yöneticilerimiz ve çalışma
arkadaşlarımızdır. Kendilerine, Kızılay faaliyetlerinde görev
alan ve iş birliği yaparak milyonlarca insana ulaşan gönüllülerimiz adına teşekkür ediyoruz.
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Savaş yıllarının getirdiği yoksulluk, dilencilik yapmak mecburiyetinde kalan
binlerce muhacir… Böylesi zor bir ortamda onlara sahip çıkan bir hükümdar.
Muhtaçlara ev sahipliği yapan Dârülaceze’nin asırlık serencamı.
Meşhur Fransız seyyah La Motraye eserinde “İyilik yapmak sadece Kur’an emri olmakla, din adamlarının tavsiye
ettikleri bir şey olmakla kalmıyor; gerçekten herkesin
uyguladığı çok yaygın bir erdem olarak göze çarpıyor.
Öyle ki, ne tüm Türkiye’de ne de Tataristan’da bir tek
dilenci yok, dilencilik nedir bilinmiyor.” derken Osmanlı
İmparatorluğu’nun klasik döneminde bir sosyal duruma
işaret ediyordu aslında.
Devletin mali sisteminin tam manasıyla işlediği, vakıfların fonksiyonunun halkın ihtiyaçlarını karşılamada bir
problem yaşamadığı yıllarda elbette ki pek bir dilenciye
rastlanmayacaktı. Ancak iktisadî buhranın arttığı, bilhassa savaş sebebiyle göçün getirdiği sıkıntılar, dilenciliğin
de çoğalmasına sebebiyet verdi.
Buradaki en büyük kırılma, 93 Harbi diye bilinen 187778 Osmanlı-Rus Savaşı’nın akabinde yaşanmıştı. Harbin
malî ve askerî tarafı bir yana, başta Balkanlar olmak üzere
Müslüman ahâlinin kitleler hâlinde Osmanlı topraklarına
hicreti büyük bir problemi de beraberinde getirmişti. Zira
bu muhacirlerin içinde kimsesiz, yaşlı, muhtaç, çocuk,
hasta olanların çoğu hayatlarını idame ettirememeye; bu
yüzden de dilencilik yapmaya başladı. İşte Dârülaceze
dediğimiz kurumun tesis edilmesi tam da bu sebepten
ortaya çıktı.
İnsanların barınacağı bir mekân
Arapça kökenli iki kelimenin terkibiyle oluşturulmuş
olan Dârülaceze, “ev, mesken” mânâsındaki dâr ile bugün
Türkçemizde de sıklıkla kullandığımız ‘âciz’ kelimesinin
çoğulu olan “aceze”nin birleşmesiyle oluşturulmuştur.
Müessesenin hakiki kurucusu Sultan II. Abdülhamid’dir
ve kurum, bu dönemde Etfal Hastanesi ile birlikte “imparatorluk hayırseverliğinin” en önemli sembollerinden
biridir.
Devrin padişahı, sokaklarda dilenmekte olan kimsesiz
çocukları, sakat erkek ve kadınları hem dilenme zilletinden kurtarmak, hem de eğitim ve bakımlarını sağlamak
üzere bir yer ayrılmasını, bu hususta alınacak tedbirlerin

ve yapılacak projelerin en kısa zamanda kendisine bildirilmesini istemiş ve 30 Mart 1890’da bir irade yayınlamıştır.
Bunun üzerine hemen çalışmalara başlanmış ve 7 Nisan
1890 tarihinde de çıkarılan ikinci bir iradeyle kurulacak
müessesenin adının “dârü’l-aceze” olacağı tebliğ edilmiştir. Bunun üzerine de 13 Nisan’da resmî tebliğ neşredilip
Dârülaceze’nin kurulacağı duyurulmuştur.
Şûrâ-yı Devlet’in müzakere ederek karara bağladığı
Dârülaceze; kimsesiz çocukları, geçimini ancak dilenmek
suretiyle sağlayan sakat ve hasta olan erkek ve kadınları dilenme zilletinden kurtarılması maksadıyla bu nevi
insanların barınacağı bir mekân olarak düşünülmüştür.
Aynı dönemde dilenciliğin yaygın ve rahatsız edici olduğu
Paris, Londra ve Berlin gibi Avrupa şehirlerinde de benzer uygulamaların olduğu bilinmektedir.
Din ve milliyet farkı gözetilmiyor
Dârülaceze’de hayatlarını sürdürecekler için din ve milliyet farkı gözetilmeyecek, esas itibariyle ‘ihtiyaç sahipliği’ kıstas alınacaktı. Kimsesiz ve sakat oldukları hâlde
Dârülaceze’ye başvurmayıp dilenmekte ısrar edenler ise
hapis cezası ile cezalandırılacaktı. Ülkenin diğer büyük
şehirlerinde de acezehâneler kurulacak ve “Dârülaceze Nizamnâmesi” oralarda da uygulanacaktı. Ayrıca Dârülaceze’nin yerini belirleyip inşaatını yapmak üzere patrikhâne
ve hahamhâne temsilcilerinin de katılmasıyla bir komite
oluşturulacaktı.
Derhâl, Maliye Nâzırı Agop Paşa’nın riyasetinde İstanbul’da malî kurumların yöneticileri, bankerler ve ticaret
odası başkanından oluşan on altı kişilik bir komisyon
kuruldu. Büyük bir yardım kampanyası başlatılıp, her
türlü hediyenin kabul edilmesine karar verildi. İlk bağış
padişah tarafından yapıldı. On sekiz parça değerli eşyadan oluşan bu hediye sergilenerek satıldı ve 7000 altın
lira elde edildi. Padişah ayrıca 10.000 lira da nakit olarak
verdi. Kampanyayı yürüten komisyon kolları sıvayıp
50.000 liralık yardım makbuzu bastırarak hayır sahiplerine dağıttı. Böylece inşaat başlamadan 70.000 liradan fazla
bir para toplanmış oldu.
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Arapça kökenli iki kelimenin terkibiyle
oluşturulmuş olan Dârülaceze, “ev, mesken”
mânâsındaki dâr ile bugün Türkçemizde de
sıklıkla kullandığımız ‘âciz’ kelimesinin çoğulu
olan “aceze”nin birleşmesiyle oluşturulmuştur.
F O T O Ğ R A F A A / E L I F Ö Z T Ü R K

Kurumun nerede olması gerektiği de bir soru işaretiydi.
Evvela Yenibahçe çayırı gündeme geldi ancak II. Abdülhamid
daha sakin ve havadar bir yer bulunmasını isteyerek bu mevkii beğenmedi. Akabinde bugünkü Kâğıthane sırtlarındaki
yer tespit edildi ve önce kamulaştırılarak işe başlandı. Hacı
Raşid Ağa vârislerinden otuz dönüm, Balmumcu vârislerinden yedi dönümlük yer alınarak istimlâk edildi. Ancak plana
göre elli iki dönümlük bir yer gerekiyordu. O topraklar ise
Kâğıthane köylülerine aitti. Köylüler üzerine düşen fedakârlığı yaparak o toprağı Dârülaceze’ye hediye etti.
Dualarla açıldı
Binaların plan ve resimleri seraskerlik inşaat dairesine sipariş
edildi. Binanın içi ve dışında nelerin olacağı ince detaylarına
kadar düşünüldü ve kimsesizlerin kalacağı odalar, sanatkâr

olarak yetiştirilmesi düşünülen çocuklara mahsus birçok
atölye, bir cami, bir kilise ve bir havranın mevcut olması gerektiğine karar verildi. Burada üç semavi dine ait mabedlerin
oluşu, kuruluş gayesindeki müslim-gayr-i müslim ayrımının
yapılmayacağına da bir delil teşkil etmektedir. Ardından
bütün inşaatlarda takip edilen prosedür gereği ihale açıldı.
Birçok mimarın katıldığı ihalede, Tersâne-i Âmire kalfası
Vasilaki Efendi’ye bu işin verilmesinde mutabık kalındı ve 10
Kasım 1892’de Dahiliye Nâzırı Halil Rıfat Paşa tarafından
dualarla ve yirmi bir koç kurban edilerek binaların temeli
atıldı.
1895 yılının Eylül ayına gelindiğinde inşaatın epey bir kısmı
tamamlanıp fotoğrafları Padişah’a takdim edilmişti. Bu
sırada Halil Rıfat Paşa başkanlığındaki komisyon Dârülaceze
Nizamnâmesi hazırlamış ve özetle; kimsesiz ve sakatlarla,
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geçimini sağlayamayan kimselerin
Dârülaceze’ye kabul edileceği, erkek ve
kadınların ayrı koğuşlarda kalacağı,
bunların mensup oldukları dine göre
eğitim görecekleri ve bakımlarına itina
edileceği belirtilmişti.
Ayrıca biri erkekler, diğeri kadınlara ait
olmak üzere iki hastane yaptırılacaktı.
Dârülaceze’nin idaresi, Dahiliye Nezâreti’nce seçilerek sadarete bildirilen ve
sadrazam tarafından padişaha arzedildikten sonra iradesi alınmak suretiyle tayin edilecek bir heyete verilecekti. Fahrî
olarak çalışacak bu yedi kişilik heyette
şehremaneti, şeyhülislamlık ve Evkaf
Nâzırlığı memurları arasından seçilecek
birer kişiyle Rum, Ermeni, Katolik ve
Mûsevî cemaatleri tarafından uygun
görülecek kimseler bulunacaktı. Nizamnâmede Dârülaceze’nin gelir kaynakları
da sayılıyordu. Bunlar gramajı düşük
olduğu için belediyelerce el konulmuş
ekmeklerin bedeli, tiyatro biletlerine
eklenecek 20’şer ve 40’ar paralık pul-
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ların sağlayacağı gelir, mabed kapılarına konulan yardım sandıklarından
elde edilecek paralar, halkın bağışları,
verilen imtiyazlardan alınacak paralar
ve idare heyetinin bulacağı Bâbıâli’ce
uygun görülecek diğer kaynaklardı. Nizamnâme Dahiliye Nezâreti tarafından
uygulanacaktı.
Kurum faaliyete başlıyor
1895 yılında çıkarılan Dârülaceze’nin
iç tüzüğünde ise bu kurumun teşkilâtı,
çalışma şekli, kabul şartları ve uygulanacak cezalar belirlenmektedir. Yirmi dört
maddeden oluşan iç tüzüğe göre Dârülaceze’nin bir müdürü ve müdür muavini,
muhasebecisi ve yardımcısı, başkâtibi,
bir kâtibi, bir imamla bir müezzini,
Katolik, Ortodoks ve Gregoryen mezhebinden üç papaz, bir haham, müslim ve
gayr-imüslim çocukları okutmak için iki
ayrı öğretmen, çeşitli sanatları öğretecek
yeteri kadar usta, kadın ve erkekler için
iki başhademe bulunacaktı. Dârülaceze
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içindeki hastaneler için bir başhekim,
iki hekim, iki cerrah, iki eczacı, bir
hastalar ağası ile koğuşlar, hastaneler ve
diğer daireler için lüzumu kadar hademe
bulunacaktı. Üst yöneticiler Dahiliye
Nezâreti’nce seçilerek sadrazamlığa
bildirilecek, uygun görülürse padişaha arzedilerek iradesi çıktıktan sonra
tayinleri yapılacaktı. Dârülaceze’ye
kabul şartları da tüzükte belirtilmişti.
Kimsesiz ve sakat vatandaşlar sokaklardan incitilmeden zâbıtalar tarafından
toplanacak, bulaşıcı hastalığı olanlar
ayrı koğuşlara alınacak, hasta olmayanlar yıkanıp giydirildikten sonra koğuşlara konulacak, cüzzamlılar ve deliler ise
kabul edilmeyecekti.
Dârülaceze’ye alınanlar için kadın ve
erkeklere mahsus ayrı ayrı imalâthaneler kurulacak, çalışma gücü olanların
burada ürettikleri mallar sergilerde ve
Ramazan ayında Bayezid Camii avlusunda satılacak, elde edilen paranın üçte
biri Dârülaceze’ye gelir kaydedilecek,

F O T O Ğ R A F A A / İ B B B A S I N
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üçte ikisi sanatkârlar arasında paylaştırılacaktı. Hiç kimse
izin almadan dışarıya çıkamayacak, yakınlarıyla görüşme
izne bağlı olacaktı.
Bir dönüm noktası
Böylelikle Dârülaceze binasının ortaya çıkması üç yıldan
fazla bir zaman aldı. Takvimler 2 Şubat 1896 gününü gösterdiğinde Sadrazam Halil Rıfat Paşa bu ‘iyilik ve hayırseverlik’
kurumunu hizmete açtı. Kurumun ilk misafirleri de, kuruluşuna vesile olan 93 Harbi sonrasında sokakta kalanlar ve
Haseki Hastanesi’nde bakımı sağlanan 150 kadar kadındı.
Zamanla bir kompleks hâlinde dönüşen Dârülaceze; dört aceze pavyonu, 200 yataklı hastane, bir yetimhane, çamaşırhane
ve hamam gibi ek hizmet binalar, sanatlar için atölyeler,gasilhane, berberhane, hemşire ve bakıcılar için personel lojmanları, rehabilitasyon merkezi, hayvan kesimhanesi, demirbaş
eşya deposu, kuru gıda ambarı, yaş sebze ve meyve muhafaza
deposu, buzhane, mabetler ve fırından oluşuyordu.
Dârülacezenin bir diğer misafirleri de terk edilmiş çocuklardı.
Yetimhane kısmına alınan çocuklar için eğitim faaliyetleri yürütülüyor; kabiliyetlerine göre kimi sanat atölyelerine kimisi
de tedrisata yönlendiriliyordu. Böylelikle topluma katılırken

bir eksiklik hissetmemeleri temin ediliyor ve diplomalarını
ellerine alan bu gençler memlekete hizmete gayret ediyorlardı. Dârülaceze’nin açıldığı 1896’dan 1907 yılına kadar kırk
sekiz kişi buradan diploma aldı, altı kişi de hâfız oldu. Bu
tarihte okula 130 erkek ve 22 kız öğrenci kayıtlı bulunuyordu. Kurumda faaliyet gösteren imalâthanelerde ise halıcılık,
dokumacılık, terzilik, çorapçılık, kunduracılık, marangozluk,
demircilik ve fotoğrafçılık gibi zanaatlar icra ediliyordu.
Dârülaceze’nin idaresi ilk açılışında Dahiliye Nezâreti’ndeydi.
1908’de belediyeyeve oradan da Müessesât-ı Sıhhiyye Müdüriyeti’ne geçse debu kurumun lağvedilmesiyle tekrar Dahiliye
Nezâreti’ne bağlandı. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Sıhhat ve
İçtimaî Muavenet Vekâleti kurumun idaresini ele aldıysa da
1925’te tekrar belediyeye verildi. Bu tarihten 1938 yılında Lütfi Kırdar’ın İstanbul valisi ve belediye başkanı tayin edilmesine kadar geçen zamanda Dârülaceze kurumu hükümetlerin
nezdinde önemli bir yer işgal etmemiştir. Bununla birlikte
adı geçen dönemde yoksul ve kimsesiz çocukların kurumdaki
sayısında hatırı sayılır bir artış gözükmektedir. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nde yer alan “Dârülaceze’den Evlatlık
Verilen Eşhasa Mahsus Defter” ile “Çocuk Yuvası Kayd u Kabul Defteri”, kuruma kabul edilen ve ardından evlatlık verilen
çocuk sayılarının artışını açıkça göstermektedir.
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Lütfi Kırdar’ın valiliğe gelmesi kurum
için bir dönüm noktasını teşkil etti.
Kırdar vazifeye gelir gelmez kurumun
müdürü Cemil Gören’i görevden alıp yerine Dr. Bekir Zafir’i tayin etti. Görevde
kaldığı on yıl boyunca da Zafir ile birlikte Dârülaceze’ye hususi bir önem atfetti ve köklü değişiklikler yaptı. Kırdar
bir taraftan yardımseverlik konusunda
kamuoyu hassasiyetini arttırırken diğer
taraftan da Dârülaceze bünyesindeki
atölyeleri büyük çaplı üretime uygun
olarak döner sermaye işletmeleri olarak
yeniden yapılandırdı. Dârülaceze imalathanelerinden daha fazla verim almak
için terzilik, marangozluk ve demircilik
kısımları yeni makinelerle takviye edildi.
Aile büyükleri için sosyal tesis vazifesi
İmalathanelerin kuruma yeterince gelir
sağlamamaya başlamasıyla 1950’li yıllarda Dârülaceze’de yeni bir evreye geçildi.
“Rehabalitasyon merkezi” adı altında
sosyal seksiyonlar tesis edilip, buradaki
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sakinlere kabiliyetlerine göre iş bulundu. Artık psikolojik rehabilitasyon
prensibiyle çalışan bir “güzel sanatlar
müessesesi” vücuda gelmişti. 1950 ve
80 arasında ise yeni bir sosyal durum
ortaya çıkmış ve Dârülaceze yeni bir
hayırseverliğe kapılarını açmıştı: Yaşlılar evi. Dönemin müdürü Albay Adnan
Çelikoğlu ve Türk Kadınlar Konseyi
Başkanı İffet Halim Oruz’un öncülüğünde başlatılan hamle, aile büyükleri
için sosyal tesis vazifesini bihakkın
yerine getirmeye çalışmıştır.
Günümüze kadar da bu “yaşlılar evi”
özelliğini koruyan Dârülaceze için artık
temel kriter yoksulluk olmaktan çıkmıştı. Her dönem toplumun acziyet ihtiyacına göre şekillenen kurum, artık düşkün
ve yaşlı kimselerin sığınağı hâline gelmişti. Aylık geliri veya serveti olmakla
birlikte yalnız yaşayan ve bakacak kimsesi olmayan yaşlılar bugün Dârülaceze
denilince akla ilk gelen unsur olmuştur. Onların iyi yaşamaları, psikolojik
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durumlarının iyileştirilmesi, el sanatları
ve güzel sanatlar gibi faaliyetlerle iştigal
ettirilmesi ilk hedefler arasındadır.
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Günümüze kadar da “yaşlılar evi” özelliğini koruyan Dârülaceze için artık temel kriter
yoksulluk olmaktan çıkmıştı. Her dönem toplumun acziyet ihtiyacına göre şekillenen
kurum, artık düşkün ve yaşlı kimselerin sığınağı hâline gelmişti.
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Yaşam alanımız olan mekânlarımızı merhamet ve sorumluluk, iyilik ve güzellik,
yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı besleyecek şekilde ‘insanî ölçeklerde’,
‘insan yüzlü’ olarak tasarlamalıyız.
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Şehircilik ve mimari
insan aklı ve emeğinin
tarih içerisinde
oluşturduğu insan yapısı
oluşumlardır. İnsanın
kendisi ve ailesinin
güvenli bir ortamda
yaşaması için inşa ettiği
huzur ve güvenin mekânı
‘evi’ ve ‘yuvası’ en aziz
yeridir.

Mimar ve Mühendisler Grubu’nun 2009-2013 yılları arasında
genel başkanlığını yaptığım dönemde mimar ve mühendis
arkadaşlarımızla birlikte şehircilikten çevreye, enerjiden
sanayiye, tarım ve gıdadan bilim ve teknolojiye kadar geniş bir
yelpazede üyelerimizi ve toplumu, bilgilendirme ve aydınlatma adına farklı etkinlikler yaptık. Bunlardan şehircilik konusu
bütün mimar ve mühendisleri ilgilendiren çok disiplinli ve kültürlü bir alan olmasından dolayı her zaman öncelikli konumuz
oldu. Özellikle kentsel dönüşümün ülke gündemine girmesiyle beraber konu üzerinde daha çok düşünmeye ve etkinlik
yapmaya gayret ettik.
Yaptığımız panel ve sempozyumlar, çıkardığımız dergi ve
kitaplar, verdiğimiz söyleşilerde konunun önemi üzerinde
durduk. Yaşadığı çağın şahitleri olan bizler, etrafımızda olup
bitene karşı bigâne ve duyarsız kalmadan şehircilikle ilgili bu
toprakların kadim şehircilik anlayışından gelen bilgelik ve
ustalıkla, günümüzün bilgi ve teknolojisini harmanlayarak
doğru şeyler nasıl yapılabilir konusunda teklif sahibi olmaya
çalıştık.
Bu kitabın oluşmasında, Mimar ve Mühendisler Grubu çatısı
altında yaptığımız etkinliklerin ve çıkardığımız dergilerin
büyük etkisi olmuştur. Kitabın içerisinde, kitaba hareketlilik
katmak ve bir karikatürle birden çok şeyi anlatmak için karikatür kullanmamızın iyi olacağını düşünerek kadim dostum
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Yakup Güler beyden “Mimar ve Mühendis” dergisinde çıkan
karikatürlerini kullanmamızı rica ettim. Onun katkılarıyla
kitabımız daha bir zenginleşti. Kitap dört alt başlıktan oluştu:
“Şehircilik Yansımaları”, “Mekanın Üretimi”, “Kentsel Devrim
ve Modern İstanbul’un Doğuşu” ve bir de “Sonsöz”.
İnsanlar içine girdiğimiz şehircilik çıkmazını sorgulamakta
kendilerince yeni yaklaşım ve çözümler önermektedirler. “Yeşilşehir”, “Yavaşşehir”, “Ekolojik Şehir”, “Akıllı Şehirler” gibi
anlayışlar ile daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehir anlayışları dünyada konuşulmaktadır. Biz de kendi kadim kültürel
mirasımızdan kalkarak insanı yekdiğerine karşı daha duyarlı
ve anlayışlı, daha insaflı ve adil, daha sorumlu ve paylaşımcı,
daha cömert ve vefalı kılan bütün iyilik ve güzelliklerin kaynağı olan ve bizleri insanîleştiren “merhamet”ten yola çıkarak
şehirlerimizi “Merhametli Şehirler” olarak inşa, ihya ve mamur
edeceğimize inanıyorum.
Kitap 2016’da yayınlandı. O günden bugüne bazı olumlu gelişmeler oldu. Kitapta dile getirdiğimiz bazı konularda düzenlemeler yapıldı. İstanbul’un siluetinin korunması, kentsel rantın
kamuya aktarılması, TOKİ ve şehircilik bakanlığının aynı
çatı altında toplanarak şehircilik çalışmalarında bir bütünlük
oluşturulması gibi bu konularda olumlu adımlar atıldı. Bu bizi
sevindirmekte, gelecek adına daha umutlu olmamızı sağlamaktadır. Hayat sürekli yeniden inşa edilmekte, bizler yaşayan

1868

D E R G İ / YA Ş A N A B I L I R V E S Ü R D Ü R Ü L E B I L I R Ş E H I R L E R E

sorumlu bireyler olarak bu değişime olumlu katkı sağlamaya devam
etmeliyiz, bilmeliyiz ki bilgi ve iyi niyetlerle yoğrulmuş her teklif
zamanı gelince karşılık bulacaktır.
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1) Barış ve emniyet yurdu
Şehir herkes için bir barış ve emniyet yurdu olmalıdır. İnsanlar merhametli olduğu kadar mekânlar da merhametli olabilirler. Biyolojik
varlığımızı sürdürebilmek için ekmek, hava ve suya ihtiyacımız
vardır. Aynen bunun gibi yaşam alanımız olan mekânlarımızı merhamet ve sorumluluk, iyilik ve güzellik, yardımlaşma ve dayanışma
duygularımızı besleyecek şekilde ‘insanî ölçeklerde’, ‘insan yüzlü’
olarak tasarlamalıyız. Şehir bizim ve bizden sonrakilerin ortak
malıdır. Onu bilgece ve erdemlice kullanmalı geliştirmeli, yaşamalı
ve yaşatmalıyız.
2) Huzurlu ve mütevazı
Şehircilik ve mimarî insan aklı ve emeğinin tarih içerisinde oluşturduğu insan yapısı oluşumlardır. İnsanın kendisi ve ailesinin güvenli
bir ortamda yaşaması için inşa ettiği huzur ve güvenin mekânı
‘evi’ ve ‘yuvası’ en aziz yeridir. Anne kucağının sıcaklığı ve güveni
içerisinde inşa edilen evlerimiz, bizi hem korur ve geliştirir, hem de
onarır ve bize huzur verir. Şehir her çağda insanlığın en yaşamsal
alanı olmuştur. Dünün şehirleri daha organik şehirlerdi. Kullanılan
malzeme ve doğayla uyum, inanç ve kültürün görünürlüğü şehirlerin kimliğini belirlerdi. Dünün şehirlerinde mimarîde çoğulculuk ve
kendine has olmak esastı. Dünün şehirlerinde huzurlu ve mütevazi
olan evimiz ‘yuvamız’dı. Her şeyin başı insanın huzuru ve yuvasının
mahremiyetini sağlamak olması gerekirken bugün evlerimiz bir şov
mekânına dönüşmekte, bizi biz yapan hayâ ve edep, hürmet ve sevgi, merhamet ve insaf, bilgelik ve anlayış mekânlarımızdan gitgide
uzaklaşmaktadır.
3) İrfan ve kültür
Bugün düne göre daha aynılaşmış benzer şehirleri dünyanın her
yerinde görmekteyiz. Şehirleri farklı kılan kültürler ve medeniyetler adeta bir soykırım altında bulunmaktadır. İnsanlar yoğun şehir
hayatında zor çalışma koşullarında yaşadığı şehirleri fark etmeden
yaşamak zorunda kalmaktadır. Bize ait olan irfan ve kültürü her gün
biraz daha kaybetmekteyiz. Kültür ve medeniyetin en görünür olduğu şehirler, birbirlerine benzemek için yarış yapmakta, kendilerine
ait renkleri ve sesleri, duyuş ve tatları kaybetmektedirler.
4) Nuh’un gemisi gibi
“Yatay şehirler geleneksel kadim kültürlerin yaşam biçimidir. Burada toprak herkes tarafından erişilebilen ve kendi ihtiyacına göre
evini inşa edebileceği bir mekândır. Toprak bu anlamda metalaşmamış ihtiyaca cevap veren, yatırım aracı olmayan, imar yasaları ile

spekülatif kazanç aracına dönüştürülmeyen herkesin
mahrem ve bir şekilde mübarek olan yuvasını inşa
edeceği bir alandır. Mekân hem bir yaşam alanıdır hem
de bir üretim alanıdır. Her hane adeta “Nuh’un gemisi”
gibidir. İçerisinde evcil hayvan kümes ve ağıllarından,
tarımsal üretim için gerekli tarla ve bahçeye kadar her
şey vardır.
5) İyi ve güvenli
“İnsanın var oluş evresinde en emniyetli olduğu yer
‘ana rahmi’dir. Ana rahminin sağladığı konfor ve güvenlik, imkân ve huzur hiçbir yerde yoktur orası doğal
ve organik bir alandır. İnsanın kendi akıl ve eliyle
yaptığı, kendisini iyi, huzurlu ve güvenli hissettiği en
muazzez yer ‘evi’dir. Her gün evimize girer çıkarız
eve yapılan her ‘dönüş’ büyük bir oluştur, büyük bir
mucizedir. Bir işten dönüş, bir yolculuktan dönüş,
bir savaştan dönüş… Sığınmak, arınmak, onanmak,
iyileşmek, sıhhat ve afiyet bulmak için ev gibi güzel bir
mekân yoktur.
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6) Yeryüzüyle dost
Bugün insan bu temel var oluş hakikatinden evini koparmıştır. Çok katlı
olarak inşa ettiğimiz binalar, apartmanlar, rezidanslardaki evlerimizde birer
fanusta, adeta bir küvezde yaşar gibiyiz.
Doğadan ve doğal yaşamdan çok uzaklaştık ve kendimize yapay bir güvenlik
alanı inşa ettik, biz evlerimizle beraber,
artık o eski yeryüzüyle dost olan insan
değiliz. Kaybettiğimiz o doğallığı ve
organik yaşamı “organik gıdalar”da arar
olduk. Oysaki kaybettiğimiz yalnız başına organik ve doğal gıdalar değil insanî,
aklî ve vicdanî ilişkilerimizi, komşuluklarımızı, dostluklarımızı, akrabalıklarımızı ve vefamızı da kaybettik… Bütün
bunların inşa ettiği o organik, doğal ve
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samimi ilişki ağlarımız yok oluyor…
Akrabalığın, komşuluğun, mahalleli olmanın anlamı kayboluyor. Kalabalıklar
içinde yalnızlığa mahkûm gibiyiz.
7) Sağlıklı bir ortam
“Şehirleşme konusu yalnız başına mühendislere, mimarlara bırakılmayacak
kadar karmaşık ve disiplinler arası hayatî
bir alandır. Şehirleşme bireyin sağlıklı
bir ortamda zihni ve ruhsal gelişimini
sağlarken duyarlı bir birey olarak da
sosyalleşmesini sağlamasına yardımcı
olmalıdır. Bu çalışmaları yaparken şehir
yalnız bir bina, dekorasyon ve peyzaj
alanı değildir. Her attığımız fırça darbesi
sonucu oluşacak büyük resmi zihnimizde daha öncesinde; yani o fırçayı
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atmadan görmemiz lazım. Bu noktada
binaları ve şehri inşa ederken mimar ve
mühendislerin yanında yer bilimcilerden tarihçilere, psikologdan sosyoloğa,
edebiyatçıdan ilahiyatçıya kadar farklı
meslek ve sanat disiplinlerinin bilgi ve
birikiminden yararlanmalıyız.
8) Her döneme hitap etmeli
‘İnsan ölçekli’ tanımı, şehri insan ölçeğinde tasarlamak demek; şehri tasarlarken şehirdeki mazlumları, mağdurları,
güçsüzleri, zayıfları, engellileri, yaşlıları
ve çocukları merkeze alarak şehri inşa
etmek demektir. Çünkü şehrin her
yaştan insanın buluştuğu ve kaynaştığı,
birbirlerini anladığı, tanıdığı, yardımlaştığı, varlığından keyif duyduğu, varlı-
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‘İnsan ölçekli’ tanımı, şehri insan ölçeğinde tasarlamak demek; şehri tasarlarken
şehirdeki mazlumları, mağdurları, güçsüzleri, zayıfları, engellileri, yaşlıları ve
çocukları merkeze alarak şehri inşa etmek demektir.
ğıyla eksikliğini tamamladığı, kendi geçmişini ve geleceğini
gördüğü mekân şeklinde tasarlanması lazım. Şehir yalnız
belli yaşlardaki insanların girip çıktığı, yaşı 15’ten 50’sine
kadar olan güçlü, kuvvetli, alımlı, sağlıklı insanların olduğu
güzel tasarlanmış bir mekân değildir, yaratılıştan geldiği
gibi her yaştan insanın yaş döngüsündeki her döneme hitap
eden bir tasarım olmalı. Geçmiş yapılarımız tamamen böyleydi, insan ölçekli oldukları için çocuk, okuluna yürüyerek
gidiyor, okulun yürüme mesafesinde olması çok önemli...
Çocuğu servise bindirmememiz lazım. Çünkü çocuk ilk
sosyalleşme aşamasında okuluna yürüyebilir mesafede
gidebildiği zaman çocukta sağlıklı bir sosyalleşme başlıyor, kendine özgüven kazanıyor, kendi sosyal çevresini ve
doğal çevresini kendisi gözlemleriyle yakalayabilme şansına
sahip oluyor. Gidiş geliş aşamasında komşusunu görüyor,
mahallede arkadaşını görüyor, oradaki esnafı görüyor, yaşlı
amcayı görüyor, özürlü birini görüyor, selam alıyor selam
veriyor, kendini daha özgüvende hissediyor ve okuluna gidiyor. Yaşadığı mekâna ait aidiyetler kuruyor, daha büyük bir
âlemin bir bireyi olduğunu fark ediyor, keşfediyor; kendini
daha mutlu ve güvende hissediyor.
9) Pahalı ve erişilmez olmamalı
Ülkede yapılan bütün konut ve iş yeri projelerinde bir yabancı isim hastalığıdır gidiyor. Sanki bunları dışarıya ihraç
edeceğiz. Sonunda bu ülkenin insanları burada yaşayacak,
bir yabancı hastalığı ve hayranlığı bütün iliklerimize kadar
sinmiş durumda. Bir siteye ‘ayışığı’ diyemiyoruz da ‘moon-

light’ diyoruz. Oluşturulmaya çalışılan imajlar üzerinden
yeni hayatlar şehirlerimizde inşa ediliyor. Bu arada yabancı
marka isimlerini de ülkemize ithal ediyoruz, ‘Trump’lar
geliyor. Bütün bunlar imaj ve marka üzerinden bir şeyi daha
pahalıya satmak. Bir daire fiyatı bu kadar pahalı ve erişilemez olmamalıdır.”
10) Bir tasavvurun eseri
Şehir bir tasarım ürünü değil, bir tasavvurun eseridir. Sürekli kendini yenileyen bir hikmet ve birlikte yaşama irfanın
verdiği bir anlayışla çevre ve doğa ile garip gureba ile varlıklı ve yoksulu ile insanların ve varlığın ortak yuvası olan
büyük bir ekosistem, bu zaman içerisinde usulünce inşa
olur. Biz bugün de gördüğümüz Safranbolu’ya, Göynük’e,
Mudurnu’ya, Mardin’e, Seferihisar’a, Beypazarı’na hayran
kalırız, onu inşa eden aklı ve vicdanı, bilgelik ve irfanı, insaf
ve merhameti anlamamız gerekir…
***
Biz bugün yaptıklarımız ile geleceğimizi belirliyoruz. Bugün güçlü ve sağlıklı olan bizler yarın bu imkânı kaybedeceğiz, yarın kurduğumuz bu mekânlar bizlere yaşlı ve güçsüz
insanlar olarak şehirde yer açacak mı? Hürmet ve saygı görerek bizden önceki nesiller ve çocuklarımız ile birlikte bu
şehrin sokaklarını ve parklarını paylaşabilecek miyiz? Dünü
ve bugünü, zayıf ve güçlüyü, yaşlı ve genci ile şehirlerimiz
bizi harmanlayacak mı yoksa ihmal mi edecek?
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Yaşadıkları çadırda her şeyleri çamur olan kamp
sakinleri bu soğuk havalarda kendilerini ısıtacak bir
battaniye hayal ediyorlar. Çocukların en büyük hayali
bir battaniye mi olmalıydı?

1963 yılında Baas Partisi’nin gerçekleştirdiği
askeri darbenin ardından olağanüstü hâl ile
yönetilmeye başlayan Suriye’de 1970’den bu yana
Esed ailesi iktidarı hüküm sürmektedir.

devrilmesine yönelik ne de şiddet içerikli
sloganlar atmıştır. Sadece daha özgür koşullarda
yaşayabilmek için reformlar yapılması yönündeki
taleplerini dile getirmişlerdir.

Darbenin ardından ülkenin tek söz sahibi olan
Hafız Esed’e karşı Suriye İhvan-ı Müslimin
hareketinin başlattığı özgürlük mücadelesi
dönemin en büyük muhalif hareketi haline
gelmiştir. Muhaliflerin özgürlük taleplerine
karşı çok sert tedbirler alan Hafız Esed, 1982’de
hunharca bir yönteme başvurarak 27 günde
yaklaşık 50.000 kişinin öldürüldüğü, 20.000
kişinin de kayıp olarak raporlara geçtiği Hama
Katliamı’nı gerçekleştirmiştir. Yine Tedmur
başta olmak üzere diğer birçok bölgede çeşitli
katliamlar yapılarak halkın özgürlük talepleri
yıllarca bastırılmaya çalışılmıştır.

Beşar Esed verdiği sözlerin hiçbirinde
durmamış aksine gösterileri bastırmak için ateşli
silahlar kullanarak yüzlerce insanın ölümüne,
binlercesinin yaralanmasına ve sakat kalmasına
sebep olmuştur. Yine pek çok insan tutuklanarak
cezaevine konulmuştur.

Yaklaşık 50 yıldır zulme, baskılara, yolsuzluk ve
yoksulluğa karşı mücadele veren Suriye halkı
hâlâ büyük bir kıyıma maruz kalmaktadır.
Mart 2011’de Deraa’da yaşları 9 ila 15 arasında
değişen aynı aileden 15 çocuğun okul duvarına
özgürlük sloganları yazdıkları için tutuklanarak
alıkonulmaları ve bu süre zarfında çocuklara
tırnakları sökülerek işkence edilmesi üzerine
çocukların yakınlarının bu muameleyi protesto
etmek için sokaklara dökülmesiyle başlayan
olaylar İdlib, Halep, Hama, Humus, Banyas
ve Lazkiye gibi farklı şehirlere yayılarak ülke
çapında bir başkaldırıya dönüşmüştür.
Sadece cuma namazları sonrasında gösteriler
yaparak barışçıl bir şekilde reform talep eden
Suriye halkı, bu süre zarfında ne yönetimin

Bu saldırılara karşı halkın kendini savunmak için
silahlanmasıyla iç savaş şiddetlenmiştir.
2011’de başlayan iç savaş farklı ülkelerin de
katılmasıyla boyut değiştirdi. On yıldır her türlü
zulme maruz kalan Suriye halkının geldiği son
nokta terk edilmiş evler, harabe kentler, çadırda
bir ömür geçirmeye hazırlanan insanlar, hiç
bir şeyden haberi olmayan masum çocuklar ve
çoğu Baas rejimi askerleri ve çetelerce tecavüze
uğrayan kadınlar geriye kaldılar. Bugün gelinen
noktada dört milyondan fazla kişi Suriye
topraklarında kurulan düzenli ve düzensiz
kamplarda yaşamaya çalışmaktadır tabii buna
yaşamak denilirse.
Hayatımızda bir duvarın yokluğunu,
yorulduğumuzda şöyle bir arkama yaslanayım
dediğimizde yaslanacak bir duvarın olmaması
nasıl bir histir hiç yaşamadık belki. Musluktan
akan su, sabahın ayazında sıcak suyla alınan
abdestin güzelliğini yaşamayı unutmuş burada
yaşayanlar. Kışın sürekli zemini ıslak bir yerde
oturmak, uyumak nasıl bir histir anlayamayız.
Belki evimizin balkonuna çıkıp ayaklarımızı
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Bir çadırda Rukiye teyze ile görüştük. Elinde tesbih, ağzında esma mırıl mırıl
çekiyordu. Dedim ki, “Rukiye Teyze en çok ne olsun istersin?” Rukiye teyze
düşündü düşündü hafif bir gülümseme oldu yüzünde: “Duvardan Kur’an-ı
Kerim alıp sırtımı bir yere yaslayıp okumak isterdim.”
soğuk suyla dolu bir kovaya sokup uyumaya
çalışırsak biraz yaklaşabiliriz. Altı yedi kişinin
3 metrelik bir yerde hep beraber uyuması,
yaşaması kolay mı? Rüzgârın sesi sanki içerde
gibidir ürpertir insanları. Geceleri toplu
tuvaletlere gitmek için gerçekten yürek gerekir.
Zifiri karanlıkta türlü haşereler veya kuytulara
gizlenmiş kötüler hep bir fırsat peşindedir. Şehir
efsanesi değil gerçekten de daha bir gerçektir
çadır kentlerde çocukların birden bire ortadan
kaybolması.
Ve öldürülen anne ve babalardan geriye kalan
çocuklar: Yetimler ve öksüzler. Belki de onların
sayısı 10 yılda Suriye’de öldürülen insandan

kat kat daha fazla. Bir baba öldürüldüğünde
geriye en az dört beş çocuk bırakıyor. Suriye’de
şu an ailesinden hiç kimsesi kalmamış binlerce
çocuk var. Sivil toplum örgütlerinin kurduğu
yetimhaneler de olmasa onlara sahip çıkacak
kötü niyetler insanlar sıraya girmiş durumda.
Bir çadır ziyaretimizde anne bebeğinin çok
ağladığını, hiç susmadığını söylemişti. “Neyi var
acaba bir bakayım” diye kucağıma aldığımda
çocuğun üstünün başının sırılsıklam olduğunu
hissettim. Dedim ki kadına “bu çocuk ıslak,
karnı ağrıyor olabilir, üşütmüş olabilir sen
bebeği değiştir kuru bir yere koy.” Kadının
cevabı: Nereye?
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Başka bir çadırda Rukiye teyze ile
görüştük. Elinde tesbih, ağzında esma
mırıl mırıl çekiyordu. Dedim ki, “Rukiye
Teyze en çok ne olsun istersin?” Rukiye
teyze düşündü düşündü hafif bir
gülümseme oldu yüzünde: “Duvardan
Kur’an-ı Kerim alıp sırtımı bir yere
yaslayıp okumak isterdim.”
Yazın sıcağını, kışın soğuğunu bu
çadırlarda yaşıyorlar. Yazın 40 dereceyi
aşkın sıcaklıkta naylon çadırlarda
su sıkıntısı yaşayarak kalıyorlar. Yaz
aylarında temiz içme suyu büyük
bir ihtiyaç çadır kentlerde. Temizlik
sorunu sebebiyle artan haşere sayısı
kampta yaşayanların hayatını tehdit
ediyor. Pek çok anne bebeklerini
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haşerelerden korumak için bavul gibi
kolay delinmeyen şeyler talep ediyor
insani yardım gönüllülerinden. Ve
banyo yapabilmek için çadırda yaşayan
herkesin dışarı çıkması gerekiyor. Yazları
çadır kentlerde çocukların bir kısmı buz
satmaya başlar. Meyve sularını soğutmak
için de buz kullanırlar, cenazelerinin
üstüne koymak için de. Yaz mı kış mı
daha zor diye sorsanız bence kış daha
zor çadırda derler.

bizleri insanlığımızdan utandıracak
görüntülerle başbaşa bıraktı. Kampların
çoğu tarım arazilerinin üzerine gelişi
güzel kurulduğu için alt yapı çalışması
yapılamamış ne yazık ki.

Kışın en soğuk günlerini yaşadığımız
bu günlerde başta İdlib'tekiler olmak
üzere kampların çoğu sular altında
kaldı. 900 küsur irili ufaklı kamptan
bahsediyoruz. Zaten sürekli nemli bir
toprağı olan bu bölge yoğun yağış alınca

Yaşadıkları çadırda her şeyleri çamur
olan kamp sakinleri bu soğuk havalarda
kendilerini ısıtacak bir battaniye hayal
ediyorlar. Çocukların en büyük hayali
bir battaniye mi olmalıydı?

Tek isteği tekrar eskisi gibi bir mutfağı
olmasıydı Fatıma Abla'nın. Çadırının bir
köşesine küçük bir mutfak yapmıştı ama
sel suları çadırıyla birlikte mutfağını da
aldı götürdü.
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Ne yazık ki çatısı olan bir ev hayali bile
kuramıyorlar. Isınmak için çadırların
içinde tenekelerde gaz yağı yakılıyor
ve her yıl onlarca çocuğun bu sebeple
can verdiği söyleniyor. Çocuklar çadır
okullarda eğitim görüyor ve onlarca
çocuk yerde, taşın üstünde oturarak
eğitim almaya çalışıyor. Bazı çadır
kentlerde çadırdan okul bile yok.
Gönüllü çadır sakinleri öğleden sonraları
çadırlarını öğrencilere terk ederek
eğitimin devam etmesini sağlıyorlar.
Çadırların arasında gezerken bir çocuk
bize seslendi bir gün; “Biz okumayacak
mıyız?” Ve devam etti: “Eğitim almak

benim hakkım değil mi?” Hakkıydı hem
de en temel hakkı.
Bir kız çocuğu eline elbisesi olmayan
bir bebekle geziyordu yine çadırların
arasında. Ona dedik ki “İstersen
bebeğine elbise dikebiliriz.” Küçük kuzu
bize dedi ki “ama o zaman annem gibi
kokmaz…”
Çadırların kışın çok soğuk olduğunu
ve çadırda yaşayanların çok üşüdüğünü
her zaman söyleriz. Bazı çadır sakinleri
geceleri ne kadar elbisesi varsa üst
üste giyinerek uyumaya çalıştıklarını
söyler. Üşümekle ilgili aklımızda

kalan yaşanmışlıklardan biri de Halep
kırsalındaki Babüsselam Kampı’nda
geçer. Ben o kampa çok gittim ve
gerçekten Suriye’nin soğuğunu gündüz
vakti bile iliklerime kadar hissettim.
Bir çadırda üç oğlu ve eşi ile yaşamaya
çalışan bir ağabey sobasında yakacak bir
şeyi kalmadığı için kıyafetlerini yakarak
ısınmaya çalıştıklarını anlattı. Soğuğun
canlarına tak ettiği bir gün çadırından
çıkıp bir arkadaşının yanına gitmiş,
zar zor çalışan eski bir kamyonetin
anahtarını isteyerek “araçla iki saat işim
var. Almama izin verir misin?” demiş.
Arkadaşı kamyoneti vermiş. Ağabey
kamyoneti çadırına yakın bir yere kadar
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Yazları çadır kentlerde çocukların bir kısmı buz satmaya başlar. Meyve sularını
soğutmak için de buz kullanırlar, cenazelerinin üstüne koymak için de.

götürüp ailesine haber vermiş. Üç oğlu ve eşi kısa bir süre
sonra aracın yanına gelip kamyonete binmişler. Ağabey aracı
müsait bir yere çekip çalıştırmış. Isıtıcıyı da sonuna kadar
açmış ve demiş ki, “iki saat süremiz var, ısınabildiğiniz kadar
ısının.”
Suriye’de yüksek bir yere çıkıp baktığınızda göz alabildiğince
insanın çadırda veya çadırı saran briket evlerde yaşadığını
görebilirsiniz. Çadırı saran demek yaşadığı çadır
büyüklüğünde çadırın etrafını briketlerle örmek demek. Tabi
çatıların çoğu branda ile iki kat kapatılıyor. Bizler on yıl
boyunca önce gelişigüzel naylonlara, sonra çadırlara, sonra
yarı çadır yarı briket evlere, sonunda çadırdan bağımsız
briket evlere şahit olduk. Suriye’nin geneli hala çadır ve yarı
çadır yarı briket tarzı evlerden oluşuyor diyebiliriz. Bağımsız
briket evler Kızılay, AFAD, İHH İnsani Yardım Vakfı,
Türkiye Diyanet Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının yoğun

çalışmaları ile İdlib’te, Meşhed Ruhin denilen alt yapı çalışması
tamamlanmış bölgede yapılmaya devam ediyor.
Kızılay’ın briket evlerini çok beğendim, briket evler iki oda
var. Mahremiyet burada ön planda. Bir de önemli bir detay var
ki bence bölge insanı için çok önemli; evlere küçük bir de avlu
yapılmış. Yani kapısı kapalı olan bir kadın avlusunda rahat
rahat oturup yemek yiyebilir, çamaşır asabilir, açık havada
çocuklarıyla sohbet edebilir. Ailenin kendine ait özel bir
alanının olması o bölgede ailenin korunması için çok önemli.
Bu bölgede briket evlere taşınmış aileler ile de görüştük.
Çoğunun yüzü gülüyor. Yıllar sonra yeniden üstlerinde bir
çatı olması muhteşem. İnsan onuruna yakışır bir hayatın en
alt limiti üstte tavan yanlarda duvar onlar için. Kapı önlerinde
çiçekler var. Hayat başlamış. Çocuklar da mutlu çiçekler de...
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AFET VE ACIL DURUM
SONRASI SIĞINAĞIMIZ:
ÇADIRLAR, PREFABRIK
KONUTLAR, KONTEYNERLER
Afet yaşayan insanlar duygusal, fiziksel ve sosyal olarak zarar gördüğü için ilk aşamada
kendini ve yakın çevresini dış etkenlerden korumak isteyecektir. Bu amaçla duyulan en temel
ihtiyaçlardan biri barınabilecekleri bir yer bulmaktır.
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Tarih boyunca insanlık afetlere karşı ansızın yakalanmış ve
büyük yıkımlara maruz kalmıştır. Deprem, sel, çığ gibi bazı
afet türlerinin önceden tespitinin mümkün olmadığından
ya da gerekli önlemlerin alınamadığından bıraktığı izler de
o ölçüde büyük olmuştur. Türkiye jeolojik ve jeomorfolojik
yapısı nedeniyle doğa kaynaklı afetlere, jeopolitik konumu
itibariyle insan kaynaklı afetlere elverişlidir. Bu felaketlerin
sonucunda binlerce kişinin sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilenmekte ve derin hasarlara yol açmaktadır.

kalıcı konutlar sağlanıncaya kadar geçen bir zaman aralığını kapsamaktadır.

Afetzedelerin normal hayata geri dönmeleri ve sosyal hayata
yeniden katılmasının sağlanması zor ve uzun bir süreçtir. Bu süreçte ilk aşama, insanların kendilerini güvende
hissedebilecekleri geçici bir barınma ortamı sağlamaktır.
Bu nedenle, barınma afetin meydana geldiği anın hemen
sonrasında başlayan ve hava koşullarına göre ivedi bir şekilde karşılanması gereken en önemli ve temel ihtiyaçlardan
biridir.

Kızılay, barınma sistemleri olarak genel amaçlı çadır,
çardak çadır, hava kanallı çadır, sosyal hizmet çadırı ve afet
barınma çadırı üretmektedir. Afet barınma çadırları 16.5 m2
alana sahip maksimum 5 kişilik bir ailenin acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Doğa ve insan kaynaklı afetlerde kullanılmak üzere tasarlanan çadırlar kolay
taşıma, depolama ve kolay kurulum özelliklerine sahiptir.

Afet ve acil durumlar sonrasında oluşacak barınma ihtiyacının karşılamasına ilişkin süreç, acil barınma alanlarının
oluşturulmasıyla başlayıp geçici konutlara ve sonrasında

Olası bir acil durum ortaya çıktıktan sonraki akut safhada
afetten etkilenen kişilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri
için en temel barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Afetten zarar görmemiş sağlam toplu barınma alanları, çadırlar
vb. yapılarda geçici bir süre barınmaları ve olası en iyi şartların sağlandığı temel barınma alanlarını kapsamaktadır.

Dayanıklı materyallerle geçici barınma
Afete müdahale edilen akut safhanın hemen ardından başlayarak yeniden inşa sürecinin sonuna kadar geçen zaman
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Kızılay, barınma sistemleri olarak genel
amaçlı çadır, çardak çadır, hava kanallı
çadır, sosyal hizmet çadırı ve afet barınma
çadırı üretmektedir.
periyodunda (iyileştirme safhasında) afetten etkilenen kişilerin,
barınma ihtiyaçlarının çadır gibi barınma yöntemlerinden ziyade,
prefabrike konutlar ve konteyner gibi daha dayanıklı materyallerle
karşılanması geçici barınma olarak bilinmektedir. Geçici barınma
başlığı altında Mevlana Kent, Yunus Emre Evleri ve yaşam konteynerleri yer almaktadır.
Afetzedelerin orta vadeli (6 ay-5 yıl) yerleşimlerinde kullanmaları
için tasarlanan yaşam konteynerleri, doğa koşullarından etkilenmeyen bir malzemeden üretilmiştir. Afet alanına demonte olarak nakledilen malzeme geçme montaj sistemine sahip olan konteynerlerin
cıvata ve somun kullanmadan montajı gerçekleştirilmektedir. 13 m2
yaşam alanına sahip konteynerlerinin içerisinde 4 kişilik bir ailenin 4
mevsim kullanımı için idealdir.
Mevlana ve Yunus Emre evleri
Afetzedelerin orta vadeli (6 ay-5 yıl) yerleşimlerinde kullanmaları
için hazırlanan Mevlana evleri, doğa koşullarından etkilenmeyen bir
malzemeden üretilmiştir. Afetlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılan 10 m2 yaşama alanına sahip
Mevlana Evleri; 2 adet ikili ranza, 4 adet yatak, 5 adet tabure ile afetzedelerin hizmetine sunulur. Bununla beraber afetzedelerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına aile mutfak seti verilmektedir. Mevlana Evleri, insan sağlığına uygun, sıcak ve soğuğa karşı ısı
yalıtımlıdır. Mevlana Evleri, herhangi bir yardımcı ekipmana ihtiyaç
duyulmadan 10 dakikada elle ihtiyaç sahibinin kullanımına sunulabilmektedir.
Afetzedelerin uzun dönemli barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere
dünyada bir ilk olarak hayata geçirilen 200 evlik Yunus Emre Sitesi
Projesi başlatılmıştır. Afetlerden etkilenen vatandaşların orta ve
uzun dönem barınma ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kompozit
malzemelerden üretilen Yunus Emre Evleri, 20 m2 kullanım alanına
sahip olup içerisinde kullanıma hazır mutfağı, banyosu, tuvaletleri,
dolap ve ranza yatakları mevcuttur. Kurulumu kolay olan Yunus
Emre Evleri’nde elektrik ve su tertibatı da bulunmaktadır.
Afetler sonucunda yapılarda meydana gelen hasarlar sonucu barınma ihtiyacını karşılamak üzere, Kızılay tarafından barınma hizmeti
verilmiştir. Afetler sonrasında barınma gereksinimleri acil yardım,
rehabilitasyon ve yeniden yapım aşamalarıyla karşılanmaktadır.
Kızılay’ın barınma organizasyonu kapsamında faaliyet gösterdiği
örnekler aşağıda detaylandırılmıştır.
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Depremlerdeki hayati fonksiyonu
8 Mart 2010 tarihinde Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, 6.0
büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Kış şartlarını da
dikkate alan Kızılay, afetzedelerin acil barınma ihtiyacını
karşılamak amacıyla prefabrik afet evlerini, çadır ve çadır içi
malzemelerini bölgeye sevk etmiştir. Alana ulaşan çadırlar
derhal kurulmaya başlamıştır. Türk Kızılay tarafından afet
bölgesine sevk edilmiş olan kışlık çadırların yanı sıra, afetzedelerin geçici barınma üniteleri olarak kullanımlarına imkân
sağlayacak ve kendilerine kalıcı konutlar yapılıncaya kadar
kalabilecekleri 60 adet Mevlana Evleri de alanda kurulmuştur. Mevlana Evleri projesi ilk olarak bu depremde kullanılarak hayata geçirilmiştir. Bu evler, hem aile mahremiyetini
korumuş hem de vatandaşların rahat bir şekilde yaşamasını
sağlamıştır.
Kütahya ili Simav ilçesinde 19 Mayıs 2011 tarihinde 5.7
büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası
çok sayıda konutun hasar görmesinden dolayı afetzedelerin

uzun dönemli barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Simav
merkezinde dünyada bir ilk olarak hayata geçirilen, 200
evlik Yunus Emre Evi projesi başlatılmıştır. Simav Belediye
Başkanlığı tarafından 60.000 m²lik alan tahsis edilmiştir. 25
Mayıs 2011 tarihinde Kütahya Valiliği ile Türk Kızılay arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen proje çerçevesinde
07 Ağustos 2011 tarihi itibariyle 200 adet Yunus Emre Evi'nin
kurulumu gerçekleştirilmiştir. Kurulumu tamamlanan Yunus
Emre Evi’nin lavabo, klozet, duş, mutfak dolabı, mutfak
evyesi ve muslukları, su ve elektrik malzemeleri ve tesisatı
ile 1 adet 2’li ranzadan oluşan iç tefrişatları gerçekleştirilmiş
şekilde vatandaşlara teslim edilmiştir.
23 Ekim 2011 tarihinde, Van merkeze bağlı Tabanlı köyünde
7.2 büyüklüğün deprem meydana gelmiştir. Bu depremde
barınma faaliyetleri kapsamında; Erciş ilçesinde 3 çadırkent,
1 Mevlana Kent, ve 3 konteyner kent kurulurken Van Merkez’de ise 2 Mevlana Kent ve 2 çadırkent kurulmuştur. Afet
kamplarına; 53.126 çadır, 3.794 Mevlana Evi ve 2.000 konteyner şeklinde barınma üniteleri kurulmuştur.
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Suriye’den Somali’ye
Somali, son yıllarda maruz kaldığı seller,
kuraklık ve şu an yaşamakta olduğu
kıtlık sonucunda büyük bir krize sürüklenmiştir. Kızılay olarak afetlerden
önemli ölçüde etkilenen Afrika Boynuzu
ülkeleri ile Somali’ye insani yardım ve
ihtiyaç duyulan barınma desteği ulaştırılmıştır. Bölgeye 1.725 çadırlık transfer
kampı kurulup ihtiyaç sahiplerinin temel
ihtiyaçlarının karşılanarak, normal yaşam koşullarına ve asıl yerleşim yerlerine
dönenekadar geçiçi barınma desteği
sağlanmıştır.
Suriye’de yaşanan kriz nedeniyle yerlerinden edilmiş göçmenlerin barındığı
kampların oluşması için çok sayıda kişiye
barınma yardımı ulaştırılmış ve düzenli

PREFABRIK KONUTLAR,

olarak temel ihtiyaçları karşılanmıştır.
2011-2012 yılları boyunca Kızılay tarafından Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep,
Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman
illeri olmak üzere 15 ayrı kampta toplam
28.276 barınma ünitesi (çadır/yaşam konteyneri) ile hizmet sağlanmıştır.
Sonuç olarak afet yaşayan insanlar
duygusal, fiziksel ve sosyal olarak zarar
gördüğü için ilk aşamada kendini ve
yakın çevresini dış etkenlerden korumak
isteyecektir. Bu amaçla duyulan en temel
ihtiyaçlardan biri barınabilecekleri bir
yer bulmaktır. Kızılay’ın barınma çalışmaları, afetlerden etkilenen insanların
temel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, konfor ve tasarım unsurları dikkate
alınıp işlevsel olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

KONTEYNERLER

Afetzedelerin normal hayata
geri dönmeleri ve sosyal
hayata yeniden katılmasının
sağlanması zor ve uzun
bir süreçtir. Bu süreçte ilk
aşama, insanların kendilerini
güvende hissedebilecekleri
geçici bir barınma ortamı
sağlamaktır.
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İSTIKLAL MARŞI’NIN
YA Z I L D I Ğ I D E R G Â H
S U AV İ K E M A L YA Z G I Ç

2021, İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıldönümü. Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
İstiklal Marşı yılı ilan edildi. Marşın yazıldığı Taceddin Dergâhı günümüzde İstiklal Marşı’nın ve
Mehmet Akif Ersoy’un hatırasının yaşatıldığı bir müze.

F O T O Ğ R A F A A / B I N N U R E G E G Ü R Ü N
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Yirminci yüzyılın ilk çeyreği bu topraklarda büyük fırtınalara ev
sahipliği yaptı. İşte o çeyreğin Türkiye adına en bahsedilmezse eksik kalacak olaylarından biri de Mehmet Akif Ersoy’un Ankara’ya
gelmesi ve o dönemde yaptıklarıdır.
Yıl 1920. Nisan ayının son on gününden biri. Mehmet Akif o tarihte 12 yaşında olan oğlu Emin’le birlikte Ankara’ya ulaşır. Baba ve
oğul; uzun, zahmetli ve riskli bir yolculuk yapmıştır. İstanbul’da
Milli Mücadele hakkında verilen idam fetvalarının yayınlandığı
günlerde aldığı davet dolayısıyla yola çıkmış, İngiliz işgalindeki İstanbul’dan 14 gün süren bir yolculukla Ankara’ya varmıştı.
Ankara’ya gelen baba, oğul Taceddin Dergâhı’nda misafir edilir.
17. yüzyıl başlarında inşa edildiği düşünülen dergâh, Hamamönü mevkiindedir. Akif, bugün Hacettepe Üniversitesi binaları
arasında kalan dergâhın selamlık bölümünde Hasan Basri (Çantay), Müftüzâde Abdülgafur (İştin) ve Mehmet Vehbi (Bolak) ile
birlikte Mayıs 1921 tarihine kadar Tâceddin Dergâhı’nın selâmlık
bölümünde ikamet eder. Eşref Edip Fergan, mekânı “Dergâh
deyince dervişler, âyinler hatıra gelmesin. Eşraftan birinin âdeta
selâmlık dairesi. Ufak bir köşk gibi muntazam yapılmış. İçi dışı
boyalı. Döşenip dayanmış, güzel ve geniş bir bahçesi var. Türlü
türlü meyveler. Önünde bir şadırvan, şırıl şırıl sular akıyor” şeklinde tasvir eder.
Mehmet Akif, Taceddin Dergâhı’nda geçirdiği zamanlarda Mahir
İz, Hasan Basri Çantay, Münir Ertegün gibi çevresinden kurdurduğu okuma halkaları ile Muallakat, Hafız Divanı gibi eserleri
okur yahut okutur, Safahat’ın altıncı kitabı Asım’ın düzeltmelerini
yapardı.
Mehmet Akif, bu süre zarfında Burdur mebusu olarak ilk döneminde TBMM çatısı altında yer alır. Daha önce İstanbul’da çıkan
ve başyazarı olduğu Sebilürreşad’ın bazı sayıları Ankara’da yayınlar. Milli Mücadele’ye destek vermek amacıyla aktif bir şekilde
çalışır ve elbette Türk ordusunda ithaf ettiği İstiklal Marşı başta
olmak üzere şiirler kaleme alır. Mehmet Akif, şiir yazarken bazen
kalem ve kâğıt yetişmez. Taceddin Dergâhı’nın duvarlarına İstiklal
Marşı’nın bazı mısralarını alelacele yazar.

Mehmet Akif, şiir yazarken bazen kalem
ve kâğıt yetişmez. Taceddin Dergâhı’nın
duvarlarına İstiklal Marşı’nın bazı
mısralarını alelacele yazar.
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Dergâhta yazılan şiirler

"Mahv eder kendini bülbül bile hürriyyet için

Mehmet Akif, Bülbül şiirini 1920 yılının Temmuz'unda Yunanlıların Bursa’yı işgal edişleri üzerine kaleme
alır. Hatta bir de dipnot ekler şiire “Bu şiir yazılırken Yunan istilâsı altındaki topraklarımız hususiyle
Bursa'ya dair elîm haberler geliyordu; tetkikine de
imkân yoktu.” Sebilürreşad mecmuasının 7 Mayıs
1921 tarihli nüshasında yayınlan şiirin kaleme alınma
sürecini Eşref Edip şöyle anlatır: “Üstad, Taceddin
Dergâhı’nda bu şiiri yazarken (9 Mayıs 1337) Yunan
ordusu Yalova Gemlikcivarında Müslüman köylerini
yakıyor, İzmit’te çoluk çocuğu bir haneye doldurarak
ateş ediyor, birçok Müslümanların burun ve kulaklarını kesiyordu. Gonaris, İngiliz gazetelerine vuku
bulan beyanlarında: ‘Biz ehli salib harbi yapıyoruz!’
diyordu.” Mehmet Akif sitem etmek için niçin "Bülbül"ü tercih etmiştir? Çünkü, Namık Kemal o meşhur
ve kanonik "Hürriyet Kasidesi"nde,

Çekilir mi bu belâ âlem-i pür-mihnet için"
demektedir. Akif ise Bülbül’de,

- Eşin var, âşiyanın var, baharın var, ki beklerdin;
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?”
diyerek bülbül üzerinden hüznünü ve endişesini
şiirleştirir.
Taceddin Dergâhı’nda yazıldığını bildiğimiz bir başka
şiir de “Süleyman Nazif’e” adını taşır. Süleyman
Nazif, işgal kuvvetlerinde yer alan Fransız komutan
Franchet d’Esperey’in geçit resmi yapmasını “Kara
Gün” başlığı ile Hadisat gazetesinin manşetine taşımasının da etkisiyle sürgün edildiği Malta’da ona destek
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veren bir şiirdir. Süleyman Nazif’in
sürgünde kaleme aldığı,

"Rûhum benim oldukça bu îmanla
berâber
Üç yüz sene, dört yüz sene, beş yüz
sene bekler"
mısralarının epigraf olarak yer aldığı
“Süleyman Nazif’e” şiiri, bir dertleşme
şiiri olduğu kadar İslam dünyasının
hali pürmelalini beyan etme ve bir
çıkış yolu bulma ümidini her şeye
rağmen yaşatma çabasının da mısralaşmış halidir. “Bülbül”ün bedbinliği ile
“Süleyman Nazif’e” şiirinin nikbinliği
Akif’in hayat boyu gidip geldiği iki
uç haleti ruhiyedir. Akif, ayrıca sesi
İstiklal Marşı’nın sesine benzeyen
“Ordunun Duası” isimli bir şiir daha
yazmıştır.
Ve elbette İstiklal Marşı
Maarif Vekaleti, 1920 yılında Hakimiyet-i Milliye gazetesi başta olmak
üzere çeşitli gazetelere milli bir marş
yarışmasının ilanlarını verir. Başvurular tatmin edici değildir. O günlerde
Kastamonu ve civarında Milli Mücadele lehine konuşmalar yapan, vaazlar
veren Akif yarışmaya katılmaya istekli
değildir. Kendine ısrar eden Hasan
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Basri’ye “bu yaştan sonra yarışa mı
çıkacağım?” cevabını verir. Hamdullah
Suphi Tanrıöver, yarışmaya katılan
724 şiirin zayıf olduğunu rapor eder.
Onun ricasıyla Hasan Basri Çantay,
Akif’i marşı yazmaya ikna eder. İstikal
Marşı Taceddin Dergâhı’nda “yoğun
bir tempo” ile çok kısa bir zamanda
yazılır. TBMM kürsüsünde ilk kez
Hamdullah Suphi Bey tarafından
okunan şiirin sesi yüzyıla ve kuşakların
kolektif hafızasına damgasını vurur ve
vurmaya da devam edecektir. Burada
ihmal edilmemesi gereken bir nokta
var. Mehmet Akif, yaşarken kitaplarına “İstiklal Marşı”nı dahil etmedi.
O yazdığını milletine ait görüyordu.
Böyle bir tasarrufta bulunmaya hakkı
olmadığını düşünüyordu.
Taceddin Dergâhı, İstiklal Marşı’nın
ve Mehmet Akif Ersoy’un hatırasının yaşatıldığı bir müze. Bahçesinde
rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile Nuri
Pakdil’in medfun bulunduğu müze,
ziyaretçilerini bekliyor.
2021, İstiklal Marşımızın kabulünün
100. yıldönümü. Mehmet Akif’in “Allah bu millete bir daha “İstiklal Marşı”
yazdırmasın duasını hatırlamanın ve
tekrar tekrar “amin” diyerek duaya iştirak etmenin vesilesi olsun bu yazı da…
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Taceddin Dergâhı, İstiklal
Marşı’nın ve Mehmet
Akif Ersoy’un hatırasının
yaşatıldığı bir müze.
Bahçesinde rahmetli Muhsin
Yazıcıoğlu ile Nuri Pakdil’in
medfun bulunduğu müze,
ziyaretçilerini bekliyor.
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Esed rejiminin saldırılarından
kaçarak çadır hayatına mahkum
edilen Suriyelilere kayıtsız kalmayan
Türkiye, İdlib'de briket evler inşa
ettirerek onların daha sıcak ortamda
hayat sürmelerine imkan sağlıyor.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum
Yönetimi (AFAD) Başkanlığının
koordinasyonunda "Bir Aradayız,
İdlib'in Yanındayız" ismiyle 13 Ocak
2020'de başlatılan kampanyaya,
Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı
gibi çok sayıda dernek ve vakıflar
briket ev yapma taahhüdünde
bulunarak destek verdi. İçişleri
Bakanlığı, kampanyayla toplanan
bağışlar sayesinde İdlib'in Meşhet
Ruhin ve Der Hassan bölgelerinde
yapımı tamamlanan ve devam
eden briket evler ile gerek bu
evlerde gerekse çadırlarda barınan
bölge insanın yaşantısını yerinde
inceleyip görebilmeleri amacıyla
basın mensuplarına yönelik program
düzenledi. Birçoğu iç savaşta eşini,
evladını ya da bir yakınını kaybeden
Suriyeliler, bugün İdlib genelinde
kurulan çadırlarda ve briket evlerde
hallerine şükrederek savaşın izlerini
silmeye çalışıyor.
F O T O Ğ R A F A A / M E T I N A K T A Ş
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Mukaddes Yolun
Zarif Hatıraları
H A S A N M E R T K AYA
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Hacca, Allah’ın evini ziyarete gitmek, bizim
mekanla kurduğumuz en anlamlı ilişkidir.
Bu çok özel ilişkinin de bir tarihi var. Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı himayesinde düzenlenen “Mukaddes
Yol: Osmanlıdan Günümüze Kâbe Örtüleri ve
Hac Hatıraları Sergisi” İstanbul Sultanahmet’te
bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde 19
Şubat Cuma günü açıldı. Serginin hikâyesini
küratörü Hasan Mert Kaya 1868 için yazdı.
Kâbe’ye giden yol, yolların en değerlisidir. Çünkü bu
yol aslında insanın kendisine giden yoldur. Mukaddes
Yol Sergisi “yolun yolcusu” olmakla şeref ve izzet bulan,
geçmişimizin asırlar boyunca ortaya koyduğu muhabbetin numunelerini misafirlerimiz ile buluşturma ve
hafızayı tazeleme amacıyla hazırlandı. Serginin kurgusu
“Yol” metaforu üzerinden oluşturuldu. Asırlarca kutsal
topraklara hizmet götüren Osmanlı Devleti’nin başkenti
İstanbul’dan yola çıkarak başlıyoruz Mukaddes yolculuğun hikayesini anlatmaya. Ardından Surre Alayı ve
Mahmil-i Şerif’in hazırlanışı, hacı adaylarıyla beraber
Hicaz’a doğru yöneliş, tarihi Hamidiye Hicaz Demiryolu, Osmanlı’nın kutsal beldelere yaptığı hizmetler, Osmanlı dönemi Kâbe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara
örtüleri, Osmanlı sonrası Kâbe örtüleri, kutsal topraklara ait obje ve hatıralar, eski dönem hac hediyelikleri ve
sanatta Kâbe ve kutsal topraklara olan sevgiyi işleyen
eserlerin tanıtıldığı bölümlerden misafirlerimizin yolu
geçiyor. Ana sergi alanına ek olarak Kâbe’nin tarihi geçmişinin ve kutsal topraklardaki önemli Osmanlı dönemi
hizmetlerinin anlatıldığı video ve infografik alanı da
ziyaretçileri bekliyor.
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Hac Yolunun Başlangıç Noktası: İstanbul
İstanbul sadece Osmanlı’nın
payitahtı değil, İslam coğrafyasının da hilafet merkeziydi.
Dünyanın neresinden yola
çıkarsa çıksın, Haremeyn’e gitmek isteyen bir yolcu mutlaka
Osmanlı topraklarından geçerdi. Orta Asya, Afganistan,
Balkanlar ve Kafkaslardan
gelen binlerce hacı İstanbul’da
toplanır, surre alayıyla beraber
hac yoluna çıkarlardı. Sergide, birçok diyardan payitaht
İstanbul’a gelen binlerce hacı
adayının; bilgi panoları ve
tarihi fotoğraf ve gravürlerle
yola çıkışları ele alınıyor.

H AT I R A L A R I

Surre alayı
Her sene hac mevsiminden
önce, Mekke ve Medine’ye
hediyeler göndermek için
Surre Alayı teşkil edilirdi.
Haremeyn’e Surre göndermek:
Abbasilerin başlattığı, Eyyubi,
Memluk ve Osmanlı’nın devam
ettirdiği kadim bir gelenektir.
Sultan tarafından mukaddes
topraklara gönderilen surreye
Surre-i Hümayûn, kafilenin
İstanbul’dan yola çıkması
esnasında yapılan törene ve
emaneti taşıyan birliğe ise Surre Alayı denirdi. Surre alayının
taşıdığı en mühim hediye, o
yıl Kâbe’ye örtülecek olan yeni
örtüydü. Sergide, Osmanlı

döneminde kutsal topraklara
surre alayları ile gönderilen
feraşet çantaları, surre bohçası,
surre kesesi ve mahmel-i şerif
sandıkları sunuluyor. Film
gösterimi ile de Surre Alayı
hakkında geniş bilgi veriliyor.
Hamidiye Hicaz Demiryolu
Sultan II. Abdülhamid Han
tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında
inşa ettirilen Hicaz Demiryolu, askeri, siyasi ve ekonomik
potansiyeli nedeniyle büyük
önem arz etmekteydi. II.
Abdülhamid Han’ın çağrısıyla
dünyanın dört bir yanından
Müslümanlar projenin ma-
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İstanbul sadece Osmanlı’nın payitahtı değil, İslam coğrafyasının da hilafet
merkeziydi. Dünyanın neresinden yola çıkarsa çıksın, Haremeyn’e gitmek
isteyen bir yolcu mutlaka Osmanlı topraklarından geçerdi.
liyetine katkıda bulunmuştu. Hicaz
Demiryolu’nun 1908 yılında Medine’ye
ulaşmasının ardından 1 Eylül tarihinden itibaren tren seferleri düzenlenmeye başladı. Karayolu ile aylarca süren
hac yolculuğu çok daha kısa sürede ve
emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmeye başlandı. Nitekim 1908’den itibaren, Surre Alayı, yapılan bu demiryolu
vasıtasıyla Haremeyn’e gönderilmiştir.
Sergide, Hicaz Demiryolu madalyaları, beraatlar, nişanlar ve ray parçaları
gibi birçok Hicaz Demiryolu hatırası
gözler önüne seriliyor. Film gösterimi ile de Hamidiye Hicaz Demiryolu
hakkında geniş bilgi veriliyor.

Osmanlı Haremeyn Hizmetleri
Varlığını Allah’ın dinini yüceltmeye
adamış olan Osmanlı Devleti, her döneminde maddî kaynaklarının büyük
bir kısmını kutsal topraklara hizmet
için vakfetmişti. Hac yolları üzerinde,
ihtiyaçları karşılayabilmek için cami
ve mescitler, kervansaraylar, hamamlar, imaretler ve köprüler yaptırarak
vakıflar tahsis etmiş, kuyular açtırmış,
yol güvenliğini sağlayabilmek için
de derbentler kurmuştu. “Haremeyn
Vakıfları” Mekke ve Medine’deki
cami personellerine, diğer görevlilere,
Mekke Şerifine maaşlar tahsis edilmiş,

fakirlere ödenek ayrılmıştı. Hac bölgeleri ve bu bölgelere uzanan yollarda
sadece idarî tedbirler almakla yetinilmemiş, Arazi Vakıfları, Hac Yolu Vakıfları, Eğitim Vakıfları, Su Vakıfları
gibi vakıflar marifetiyle kalıcı çözümler bulunmaya çalışılmıştı. Bu vakıflar
arasında misafirhane yapımı ve su
tedariki için kurulanlar da vardı. Sergide, Osmanlı Haremeyn Hizmetleri
ile alakalı Feraşet fermanları, resmi
yazışmalar, mektuplar ve raporlar gibi
birçok bilgi ve belge yer alıyor.
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Osmanlı’dan Günümüze Kâbe ve Ravza Örtüleri
Osmanlı döneminde Kâbe örtüleri genel olarak; İstanbul,
Bursa, Şam ve Kahire vilayetlerinde dokunuyordu. Kâbe
örtüsü, Osmanlı halifeleri tarafından atanan Hac Emiri
tarafından Şam’da teslim alınarak Mekke’ye ulaştırılıyordu.
Osmanlı sonrası Mısır Hıdivleri zamanında Kâbe örtüsü
Mısır’da ve Hindistan’da dokunmaya başladı. 20. yüzyıl
başlarında Mekke yakınlarında kurulan fabrikayla birlikte
hem Kâbe örtüsü hem de Medine’deki Mescid-i Nebevi’nin
Hücre-i Saadet örtüleri Mekke’de üretilmeye başladı. Sergide, farklı dönemlere ait örtüler aracılığıyla, Kâbe örtüsünün
tarihinin yanı sıra Osmanlıdan günümüze örtülerdeki fark-

lılıkları da gözler önüne seriliyor. Zamanla değişen kültürel
ve sanatsal yaklaşımlara ışık tutuyor. Abbasi döneminden
itibaren başlayan Kâbe örtüsüne dini yazılar yazma geleneği, hat sanatının yıllar içerisinde geçirdiği değişimi de
gösteriyor. Ayrıca Osmanlı dönemi Hereke dokuma tezgâhı
ile de örtülerin dokunması canlandırılıyor.
Hac Hatıraları ve Teberrükat Eşyaları
İslâm tarihinde kutsal topraklara sayıca en çok ve en
kıymetli teberrükât eşyası takdim edenler Osmanlılardır.
Vakfedilen bu eşyalar kandil, avize ve şamdan gibi aydınlatma araçları, Mushaf-ı şerifler, eczâ-i şerifeler, buhurdanlar,
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gülabdanlar, zümrüt askılar, mücevherli levhalar, kisve-i şerifeler, sitareler,
kaliçeler ve daha pek çok cins ve çeşitte kullanım ve süs eşyalarıdır. Kutsal
beldelere surre alayı ile İstanbul’dan
gönderilen hediyelere Mekke ahalisi
hediyelerle karşılık verirdi. Sergide,
Osmanlı dönemi Hac vekâletnameleri
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ve şehadetnameleri yer alıyor. Ayrıca
Kâbe ile teması olan, ondan bir iz
taşıyan; Mekke’den kokular, Ravza-i
Mutahhara temizliğinden kullanılan
süpürgeler, Ravza-i Mutahhara ve
Kâbe tozları, Kâbe örtüsünden yapılmış kaftan ve Mushaf kesleri, Mekke’de dokunmuş elbiseler ve zemzem
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şişeleri gibi birçok teberrükat eşyası
sergileniyor.
19 Mart’a kadar açık kalacak sergiyi
hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında
salgın tedbirleri eşliğinde ücretsiz
olarak ziyaret edilebilirsiniz.

Sergide, Osmanlı dönemi Hac vekâletnameleri ve şehadetnameleri yer alıyor. Ayrıca
Kâbe ile teması olan, ondan bir iz taşıyan; Mekke’den kokular, Ravza-i Mutahhara
temizliğinden kullanılan süpürgeler, Ravza-i Mutahhara ve Kâbe tozları, Kâbe
örtüsünden yapılmış kaftan ve Mushaf kesleri, Mekke’de dokunmuş elbiseler ve zemzem
şişeleri gibi birçok teberrükat eşyası sergileniyor.
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KADIM MEDENIYETLERDEN SÜZÜLEN

ANADOLU BAŞKENTLERİ
YA Z I V E F O T O Ğ R A F L A R : M E L İ H U S L U

Selçukludan Anadolu Beyliklerine ve Osmanlı'ya dek pek çok uygarlığın birikimiyle
yoğrulmuş 10 bin yıllık tarihin yurdu Anadolu'nun görkemli başkentleri…
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Konya, firuze kubbeli türbeleri, tarihî
camileri, medreseleri ve Mevlevi
dervişlerinin bilgeliğiyle insana aşkın ve
inancın kutsallığını fısıldayan eski bir
Selçuklu başkenti.

Konya, Beyşehir, Bursa, İznik… Eşsiz Anadolu mozaiğinin en
renkli parçalarını oluşturan Anadolu’nun eski başkentleri, şimdilerde apoletleri sökülmüş mağrur bir komutan gibi baksalar
da anılarına önce tarih şahit bu görkemli geçmişe… Sonra
Anadolu'nun görkemli dağları, coşkun nehirleri ve kabuklarında inatla yaşayan koca çınarlar şahit. Gökteki yıldızlar ve
goldeki balıklar da…
Kubbe-i Hadra'nın gölgesinde
Konya, firuze kubbeli türbeleri, tarihî camileri, medreseleri
ve Mevlevi dervişlerinin bilgeliğiyle insana aşkın ve inancın
kutsallığını fısıldayan eski bir Selçuklu başkenti. Eski çağlardan kalma bir yerleşim olan Alaeddin Tepesi etrafında gelişen
şehir, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini
yansıtan mekânlarıyla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine
çekiyor. Mevlâna'nın “Gel, ne olursan ol yine gel...” sözleriyle
özetlenen hoşgörü yüklü bakışından etkilenerek yaşamının

kalan bölümünü Konya'da geçirmeye karar veren çok sayıda
yabancı yaşıyor kentte. Konya'daki ilk durağımız, Karatay
Medresesi. 1251 tarihli medrese, kesme taş ve sırlı mermer
tuğlanın uyumunu yansıtan mimarisi, çinili kubbesi ve zengin
bezemeleriyle Orta Çağ Türk sanatının başyapıtlarından biri.
Karatay Medresesi'nden Mevlâna Türbesi'ne uzanan yol,
Hükümet Konağı'nın önünden geçip Konya'nın eski çarşısının
bulunduğu caddeye çıkıyor. Firuze çinilerle kaplı Kubbe-i
Hadra'nın 16 dilimli muhteşem kubbesinin önünde fotoğraf
çektirmek, Konya’ya özgü klasiklerden. Orta Çağ’da Selçuklu
sarayının gül bahçesi olan müzenin avlusunda gezinirken mis
kokulu güller, ziyaretçilerine İslam’ın sevgi dolu dünyasını
hissettiriyor... Mevlâna Türbesi’nde derviş mezarlarının yanı
sıra, Kur’an-ı Kerim örnekleri, el yazmaları, levhalar, otantik çalgılar, derviş kıyafetleri ile Mevlâna'nın kişisel eşyaları
sergileniyor. Buradaki en etkileyici objelerden biri de “nisan
tası”. Anlatılanlara bakılırsa kutsal sayılan nisan yağmurları bu
kapta toplanır, dualar okunduktan sonra Mevlâna'nın sarığı-
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Konya-Beyşehir yolu üzerinde. Özetle bir sürü güzelliği
yaşayarak ayrılacaksınız Konya'dan. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi: “Tıpkı bozkır gibi kendine özgü esrarlı
bir güzelliği vardır, Konya'nın...”
Beylerin Şehrinde

nın ucuna batırılan su, ziyaretçilere sunulurmuş. Türbenin çevresindeki taş konakların büyük bölümü ise hat, çini, ebru ve tezhip
atölyelerine ayrılmış. Konya’daki bir diğer durağımız, şehrin
ortasında bir eski zaman mücevheri gibi parıldayan İnce Minareli
Medrese oluyor. Alaeddin Tepesi de çok yakınımızda… Zirvesine
taş basamaklarla tırmanılan tepe, şehrin en yüksek noktası. Tepenin kuzeyindeki Alaeddin Camii, Anadolu Selçuklu mimarisinin
en güzellerinden birini örnekliyor. Şehrin hemen her yanında
karşınıza çıkacak çift başlı kartal figürü, Konya'nın Orta Çağ’da
başkentliğini yaptığı Selçuklu Devleti'nin askeri armasını simgeliyor. Kentteki en zarif Selçuklu yapılarından biri de bulunduğu
caddeye adını veren Sırçalı Medrese. 12. yüzyılda doğunun bilim
ve sanat merkezi olan Konya’da Selimiye Camii'nden beş dakikalık
yürüyüşle ulaşılabilen Akçeşme Mahallesi'ndeki eski Konya evleri,
bir labirenti andıran dar ve kıvrımlı yollar boyunca, kalın avlu duvarların ardına gizlenmiş birer sırra benziyor. Konya çevresindeki
en eski Selçuklu hanlarından biri olan Kızılören Kervansarayı ise

Konya’nın tarihi ilçesi Beyşehir, Eşrefoğulları Beyliği’nin
eski başkenti olmasının ötesinde barındırdığı Selçuklu mirasıyla da görülmeye değer. Doğusunda Erenler,
kuzeyinde Sultan Dağları ile çevrili, kapalı bir havzanın
içine kurulan tarihî şehir, Malazgirt Savaşı’ndan sonra
Türklerin hâkimiyetine girmiş. Selçuklu Sultanı Aleaddin
Keykubat, bugün Gölyaka diye anılan yerde Kubadâbâd
şehrini kurmuş. Anadolu Selçuklu devrinde büyük önem
kazanan şehrin görkemli sarayından günümüze sadece
duvar kalıntıları kalmış. Göl yakınlarındaki bir diğer kültürel mirasımız, Eşrefoğlu Camii. 13. yüzyılda inşa edilen
bu muhteşem eser, aslında türbesi, bedesteni, hamamı,
medresesi, sebili ve kütüphanesiyle büyük bir külliyenin
parçasını oluşturuyor. Anadolu’nun ağaç çatı ve direkli
düz tavanlı ulu camilerinin en büyüğü olan mabet, anıtsal
taç kapısı ve zarif kalem işleriyle gerçekten benzersiz.
Selçuklu dönemine özgü firuze çinilerle kaplı mihrap ve
abanoz ağacından yapılıp kündekâri tekniği ile süslenen
minber, caminin en güzel unsurlarından. Beyşehir'den
sonraki bir diğer eski başkentimiz olan Bursa'dayız. 2
bin 500 yıllık tarihinde sultanların ahududu bahçesinden
dev bir şehre dönüşen Bursa, Osmanlı mirası köyleri,
dingin zamanlara açılan gölleri, tarihi hamamları ve yerel
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Yeşil Türbe Bursa’nın
simgelerinden… İnşası 1421'de
tamamlanan yeşil çinileriyle ünlü
yapı, Padişah Birinci Mehmed'in
kabrini saklıyor.

lezzetleriyle Anadolu’nun gözbebeği. Tarihi boyunca “yeşil”
sıfatıyla anılan Bursa, günümüzde Türkiye'nin en gelişmiş
sanayi şehirlerinden biri. Bursa, son yıllarda aldığı yoğun göçe
ve yapılaşmaya karşın tarihi dokusunu koruyor yine de… Türkiye'nin en önemli termal merkezlerinin başında gelen tarihi
hamamlarıyla ünlü Bursa, bu olanağını turizme kazandırmayı
başarmış. Üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu'nun
temellerinin atıldığı yer olan eski başkent Bursa, konuklarına
zengin bir gezi programı vaat ediyor. Osmanlı kültürünün en
eski örneklerini barındıran şehir merkezi, Bursa'yı tanımak
için iyi bir başlangıç noktası. Karlı zirveleriyle kente eşsiz bir
siluet kazandıran Uludağ'ın eteğinde bir hilal şeklinde uzanan
Bursa'da görkemli Osmanlı eseri Ulu Camii’ye uzanıyoruz.
Sultan Yıldırım Beyazıd, 1396 yılında Birleşik Avrupa ordularını yenince Anadolu'ya 20 cami yaptırmaya karar vermiş. Ancak
daha sonra fikir değiştirip 20 kubbeli Ulu Camii’yi inşa ettirmiş. Caminin ortasındaki camlı şadırvanın müthiş bir ışığı var.
Caminin içini süsleyen 192 adet hat levhasının ise Türkiye'de
eşi yok. Caminin bahçesindeki Koza Han'da her yıl temmuz ağustos aylarında, asırlardır olduğu gibi koza borsası açılıyor
ve küçük avluya koza dağları yığılıyor.

Osmanlı’dan kalan…
Yeşil Türbe Bursa’nın simgelerinden… İnşası 1421'de tamamlanan yeşil çinileriyle ünlü yapı, Padişah Birinci Mehmed'in kabrini saklıyor. Kentteki karakteristik Osmanlı yapılarından biri
olan Muradiye Külliyesi’ne uğramamak eksiklik olur. Cami,
medrese ve hamam gibi bölümleri birleştiren 14. yüzyıl tarihli
yapı çok zarif bir görünüme sahip. Külliyenin bahçesinde ıssız
ve güzel bir bahçe içinde bir düzine anıtsal türbe bir arada
bulunuyor. İstanbul'daki Ayasofya'dan başka hiçbir yerde
bu kadar çok Osmanlı türbesi yok. Türbelerin çoğu Osmanlı
şehzadelerine ait. Külliyenin yan sokağındaki Hüsnü Züber
Müze Evi de uğramaya değer. 18. yüzyıldan kalma evde, el
yapımı tahta kaşık ve ağaç işleri koleksiyonu sergileniyor.
Çekirge semtindeki Hacivat ve Karagöz anısına yaptırılan anıt
görülmeye değer. Anıtın karşısındaki Karagöz Evi'nde asırlık
gölge oyunu geleneği, ustalar tarafından hazırlanan gösterilerle sürdürülüyor. Bursa, çarşı ve pazar gezmeyi sevenler için
de gerçek bir hazine. Tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi
olduğu için çok sayıda tarihi han vardır kentte. Koza Han'ın
yanı sıra, Yıldırım Bedesteni de en eski Osmanlı hanlarından

1868

DERGİ / KADIM

A L A N YA T E R S A N E S I ’ N I N M I M A R L A R I
1 2 27 i le 1 49 1 y ı lla r ı a ra s ı n da A n ado lu’da p e k ç o k b e y li k h ü k ü m s ü rd ü . İ ş t e o
b ey li kle r ve b a ş ke nt le r i: K ı z ıl Kule ve S e lç u klu Te rs a ne s i’ne ev s a h i p liğ i ya p a n
A la nya (A lâ iye B e y li ğ i) , ö n c e B i rg i s o n ra Aya s o lu k (S e lç u k) (Ayd ı n o ğ u lla r ı
Beyliği), Kastamonu (Candaroğulları ve Çobanoğulları Beylikleri), bugünkü
Orta Karadeniz (Canik Beylikleri), Elbistan (Dulkadıroğulları Beyliği),
Sivas, sonra Kayseri (Eretna Beyliği), Kütahya (Germiyanoğulları Beyliği),
Eğirdir (Hamidoğulları Beyliği), Denizli (İnançoğulları Beyliği), Kayseri Kadı
Burhaneddin Devleti, Konya (Karamanoğulları Beyliği), Balıkesir (Karesioğulları
Beyliği), Milas (Menteşeoğulları Beyliği), Sinop (Pervaneoğulları Beyliği),
Adana (Ramazanoğulları Beyliği), Afyonkarahisar (Sâhipataoğulları Beyliği),
M a n i s a (S a r u ha no ğ ulla r ı B ey liğ i), N i k s a r ( Tace t t i no ğ ulla r ı B ey liğ i) ve A nta lya
( Te ke o ğ ulla r ı B ey liğ i). S a h i k i m b ili r kaç s ava ş a , kaç zafe re ta n ı kl ı k e t m i ş
ata yadigârı topraklarda görkemli uygarlıkların izini sürmek, onlara bir saygı
duruşu değil midir?
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biri olması itibarıyla ilgi çekici. Eski Anadolu
başkentlerinin izini sürdüğümüz rotamızın son
durağı olan İznik’e doğru yola çıkıyoruz. Bursa
çıkışında kilometrelerce izini sürdüğümüz
zeytin ağaçları seyreldiğinde, nihayet İznik
Gölü’nün huzurlu mavisi kendini gösteriyor.
Selçuklular devrinde Türklerin Anadolu’daki
ilk başkentliğini yapan İznik’e Lefke Kapı’dan
giriyoruz. Adı İznik ile özdeşleşen Çandarlı
ailesinin iki ferdinden önce İbrahim, sonra Halil Paşa’nın türbeleri yolun sağında yer alıyor.
Türbelerin arkasındaki camiler topluluğunun
en zarif örneği olan 1378 tarihli Yeşil Camii,
adını mavi - yeşil çinilerle ve zikzaklı motiflerle bezeli minaresinden almış. Az ileride sol
tarafta, bilinen en eski Osmanlı medresesi olan
Süleyman Paşa Medresesi bizi selamlıyor. Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafından,
1332 tarihinde yaptırılan medresenin revaklı
avlusunda çini ve seramik atölyeleri sıralanıyor. Burada hem zanaatkârların çalışmalarını
izlemek, hem de alışveriş yapmak mümkün.
Medrese çevresinden sağa sola açılan sokaklarda onlarca atölye daha bulunuyor. Özetle
Anadolu’da keşfedilecek çok yer var. Gezip
görmek gerek…
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KURAKLIĞI GÖRÜNÜR KILIYOR

MARKALARI

" S U S UZ BA R DA K LA R "
KU RA K L I Ğ I G Ö R Ü N Ü R
K I L I YO R
Reckitt Benckiser Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tarık Bayar ile insani
dayanışma, sosyal ve toplumsal sorunların çözümüne dair projelerini konuştuk.
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Ticari bir yapı olarak, insani dayanışma, sosyal ve toplumsal sorunların
çözümü noktasında yaklaşımınızı
belirleyen temel kriterler nelerdir?
Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
doğrultusundaki 6 numaralı “temiz su
ve hijyen” başlığı, toplumsal hayatın
gündemindeki konularla ilgili çalışmalarımızın çerçevesini oluşturuyor.
Bu hedef, 2030 yılına kadar su kıtlığını
azaltmak ve erişilebilir su kaynaklarının verimliliğini artırmayı tanımlıyor.
Bu yönde yaptığımız projeler ile suyu
koruma bilinci ile kaynakların korunması, sürdürülebilirlik esasına bağlı olarak
yeniden kazanılması için çalışıyoruz.
Bizim bakış açımızın temelinde özel
sektörün tüketicilerle ortak bilinç ve
farkındalık çerçevesinde bir hareketi
yürütmesi var. Bu konuda hem sektörümüzün hem de kamu tarafındaki
paydaşların ortak girişimleri son derece
önemli. Biraz araştırdığımızda, DSİ gibi
kurumların bir sivil toplum kuruluşu
gibi çalıştığını görüyoruz. Bize düşen de
bu çalışmalarda iş birliği fırsatlarını değerlendirmek. Güzel ülkemizin büyüklüğüne yakışır projeleri hayata geçirirken, su tasarrufu konusunda gerekiyorsa
her bir evin kapısını çalarak gelecek
kuşaklar için bu değeri anlatmamız
gerekiyor. Kamu kurumlarının gelecek
stratejilerindeki en önemli başlıklardan
biri olan su için herkese görev düşüyor
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ve yine devletin önderliğinde yapılacak
çok iş var. Bu noktada, başta çocuklarımızın olmak üzere hepimizin geleceği
söz konusu ve hiç gecikmeden harekete
geçmek için sürekli çalışıyoruz.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yükselen yaşam kalitesiyle birlikte geçen
30 yılda evlerdeki bulaşık makinesi
oranı sıfırdan %86’ya çıktı, bu dünyadaki en yüksek oran. Ancak her zaman
söylediğimiz bir hesap var: Elde yıkamada 103 litre, sudan geçirmede 57 litre su
kullanılıyor. Makinede yıkamada ise bu
miktar yalnızca 9.5 litre. Tüketicilerimize verdiğimiz en önemli mesaj bu. Önde
gelen markamız Finish ile 30 yıldan
fazladır bulaşık makinesi olan her evde
varız. Finish, Türk ailesinin en hassas
olduğu konulardan bulaşık yıkamada
temizlik ve hijyen sağlarken bir yandan
da su tasarrufu sayesinde her yıl bir göl
dolusu suyun israf olmasını engelliyor.
Biz de bu süreci Yarının Suyu hareketimizle ülke çapında bir farkındalık
ve davranış değişikliği kampanyasına
öncülük etmek üzere başlattık.
Türkiye’nin suyunu korumak için
harekete geçtiğimizde önceliğimiz
kurumaya yüz tutan göllerin sesini
tüm Türkiye’ye duyurmak oldu. “Susuz Bardaklar” adının verdiğimiz ilk
adımda, kuruma tehlikesi yaşayan
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gölleri belirledik, topografyaları üzerine
kapsamlı bir araştırma yaptık ve hepsini
birer bardağa dönüşüyor. Bardakların
su alabileceği hazneler, seçilen göllerdeki su miktarıyla orantılı olacak şekilde
üretildi. Ardından, herkesin yaklaşan
tehlikeden haberdar olmasını hedefledik
ve öncelikle kanaat önderlerinin dikkatini çekmek üzere Türkiye’nin en büyük
ekonomi forumu olan Uludağ Ekonomi
Zirvesi’nde Susuz Bardaklar yerini aldı.
Panelistlerin oturma alanlarından katılımcıların kaldıkları odalara kadar her
yer, susuzluk tehlikesine dikkat çeken
bardaklarla donatıldı. Politikacılar, iş
insanları, kanaat önderleri ve gazeteciler, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde en çok
Susuz Bardaklar hakkında konuştular.
Bir sonraki adımda, National Geographic ile birlikte Türkiye’nin ilk yarı kurgu
belgeseli olan ‘25 Litre’yi hazırladık.
Gelecekteki su kıtlığı yaşayan İstanbul’u
gösterdiğimiz yapım Türkiye’nin en çok
izlenen belgeseli oldu ve 20 milyondan
fazla izleyiciye ulaştı.
Kamuoyunun ve tüm paydaşların bir
araya gelip harekete katılmalarını sağlamak için Türkiye’yi yarınınsuyu.com
üzerinden hem su ayak izlerini hesaplamaya hem de tasarruf sözü vermeye
davet ettik. Söz verenlere bir sonraki
aşamada tasarrufun fatura üzerinden
ölçüldüğü pratik bir sistem hazırladık,
su faturalarının fotoğraflarını çekip
yarınınsuyu.com’a yükleyenlerin bir
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sonraki ay tasarruf edip etmedikleri,
sistem sayesinde hesaplandı ve su tüketimini azaltanlara, tasarrufları oranında
ürün indirimi verdik. Daha ilk girişlerde
3 buçuk milyon litre su tasarruf edildiğini belgeledik.
Halkımızın konu hakkında konuşması
için Türkiye’nin en sevilen dizilerinden
Kadın ve Mucize Doktor’la büyük bir entegrasyon yaptık, izleyiciler önce Kadın
dizisinde, ana karakter Bahar’ın oğlu
Doruk’un hastalandığına tanık oldular. Herkes merakla dizinin bir sonraki
bölümünü beklerken Bahar ve Doruk bir
anda Mucize Doktor dizisinde göründüler ve Doruk’un imdadına Mucize
Doktor Ali Vefa yetişip susuz kaldığı için
hasta olan Doruk üzerinden hem Bahar’a
hem de tüm Türkiye’ye su mesajını iletti.
Burada Taner Ölmez ile ilgili bir not
daha eklemek gerek. Günümüzün en popüler oyuncularından olmasının yanında
özellikle sosyal medyada, söylediği şarkılarla da tanınan Taner Ölmez’e “Suyun

Sonu Görünüyor” şarkısını söylettik ve
hemen ardından reklam filminin kamera
arkası görüntülerini bu şarkıyla birlikte
yayınladık. Ayrıca şarkının tamamından
oluşan bir video klip de YouTube üzerinden yayına girdi ve 4 milyondan fazla
izlenmeye ulaştı.

başarı elde ettik Kuyucuk Gölü su tuttu
ve 100’den fazla kuş türü, 10 binden fazla
kuş 2019 yazında Kuyucuk’a geri döndü.

Bir yandan da çocuklarımızın da
tasarruf hareketinin liderleri olması
için Devlet Su İşleri, DSİ Su Elçileri ve
Migros’la iş birliğine yaptık ve Su Elçileri projesiyle suyun önemi ve su kaynaklarının korunması için binlerce çocuğa,
Migros mağazalarında eğitim verdik.
Millî Eğitim Bakanlığı’nın online eğitim
platformu EBA TV’de Taner Ölmez’le 4
farklı video hazırladık ve çocuklara su
ile ilgili temel bilgileri anlatıp, su ayak
izlerini hesaplamalarını sağladık.

Pandeminin ilk dönemlerinde, RB’nin
dünya çapındaki “Fight For Access
Fund” organizasyonu esasları çerçevesinde Kovid-19 mücadelesinde önemli
bir adım attık. Genel temizlik ve hijyen
ürünlerinin gerekli yerlere ulaştırılmasını amaçlayan programımız kapsamında
Kızılay ile iş birliği yaptık ve ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılmak üzere hijyen
ve temizlik paketleri hazırladık. Artan
ihtiyaçlarla birlikte üretim ve dağıtımın
kesintisiz olarak sürmesini de ayrı bir
sorumluluk olarak ele aldık. Bizce bu süreçte Kızılay’ın benzersiz organizasyon
gücü ve dağıtımın hızla gerçekleştirilmesi yalnızca ülkemizde değil dünyada
örnek olacak bir çalışmaydı.

Kuyucuk Gölünü kurtarmak üzere başlattığımız projede Kars Valiliği, DSİ ve
Kuzey Doğa Derneği ile iş birliği yaptık
ve Kuyucuk Gölü’ne can suyu getirdik.
Dünyadaki benzer örneklerdeki gibi bir

İnsani yardım ve sosyal dayanışma
çerçevesinde Kızılay ile paydaşlığınız
nasıl gelişti?
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kovid-19 salgını sonrasında
tüketici beklenti ve davranışları değişti.
Özellikle Kovid-19 sürecinde faaliyet
alanınız çerçevesinde hangi artı değerleri oluşturmaya odaklandınız?
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de Kovid-19 salgını sonrasında tüketici
beklenti ve davranışları değişti. Hijyen
ürünlerine olan yüksek talebin yanında su tasarrufu için de daha dikkatli
olmamız gerektiğine özellikle dikkat
çektik. Hijyen ve ev temizlik ürünleri
kategorisinde artık ürün faydasının ötesine geçmek gerektiğini gördük ve RB
Türkiye olarak fonksiyonel faydaların
ötesinde tüketicilerin hayatını doğrudan
etkileyen tasarruf ve hijyen konularında
çalışmalarımıza hız verdik. Bireyin eve
girdiği andan itibaren hijyeni yalnızca
kişisel boyutta değil, kullandığı cihazlar
da dahil olmak üzere bir bütün olarak
değerlendirdik.
Elbette yaşadığımız süreç nedeniyle hijyen ürünlerine olan talep kısa sürede ve
hızla arttı. Biz RB Türkiye olarak üretim

tesislerimizde çalışanlarımızın güvenliğini sağladıktan sonra Türk halkına 30
yıldan uzun süredir katma değer yaratan
ürünlerimizi tüketicilere kesintisiz olarak ulaştırmaya devam ettik. Artan su
kullanımının yakın dönemde bize kısıt
getirmeyecek şekilde olması gerektiğinden hareketle bu konudaki bilinçlendirme ihtiyacını tüm paydaşlarımıza her
fırsatta hatırlattık.
Bunun için güzel bir örnek vermek isterim. Yarının Suyu hareketinin başından
beri “Hayatımızın en önemli kaynağı
olan su için neler yapılabilir?” sorusuna
yanıt ararken yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonucunda suyu bir değer olarak
ifade etmek üzere yeni bir projeye daha
başladık.
Döviz, petrol, altın gibi değerini bildiğimiz, ölçebildiğimiz şeylerin yanında suyun da olması gerektiğini düşündük ve
çok temel bir hesaplamayla yola çıktık:
“Dünyanın %74’ü su olmasına rağmen

bunun sadece yüz binde 6’sını kullanabiliyoruz. Yani su, değeri en az bilinen
kaynağımız. Değeri anlaşılsın diye,
altınla yan yana koymamız gerekiyorsa
onu da yaparız” dedik.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’yla
suyun değerini gösteren yepyeni bir
ölçüt geliştirdik ve Finish Su Endeksi’ni
hayata geçirdik. Barajlardaki rezervlerle birlikte tarım, sanayi ve evlerdeki
tüketim trendlerini takip ederek suyun
gerçek değerini ortaya çıkaran Finish Su
Endeksi, her gün takip edilen döviz ve
altının yanında yerini aldı.
Türkiye’nin suyunu korumak üzere başlattığımız anlam yolculuğunda önemli
dönüm noktalarından biri de bizi çok
mutlu etti. Kampanyanın dokunduğu
her evde davranış değişikliği oluştu ve
kampanyayı görenlerin görmeyenlere
göre %10 daha fazla su tasarrufu yaptığına şahit olduk. Bu sayede, 2020 yılında
25 milyon ton su kurtarılmış oldu.
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AİLE MATBAHLARINDAN AŞEVLERİNE

HİLÂL-İ AHMER AŞHANELERİ
AHMET UÇAR
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1916 yılında yayınlanan Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi
takviminde “özellikle I. Dünya Savaşı döneminde ülkemizi derinden etkileyen ve
fakir halkın açlık ve sefalet yüzünden ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalması üzerine
bunların doyurulması vazifesi Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin üstlendiği” belirtilmekteydi.
I. Dünya Savaşı, özellikle 1916’dan itibaren başta İstanbul
olmak üzere halk arasında çok büyük sıkıntıların ortaya
çıkmasına sebep olmuştu. Durumun farkında olan İttihat ve
Terakki yönetimi ilk olarak İstanbul’un belirli semtlerinde
“Aile Matbahları” adıyla aşhaneler kurarak 1916 yılının Ekim
ayından itibaren bu mutfaklarda günde 50 bin civarındaki fukarayı doyurmuştu. İstanbul’un dört ayrı yerinde kurulan bu
mutfaklar daha sonra “Aşevi” olarak anılacak olup bunlardan
ilki Kadıköy’de kurulmuştu. İlginçtir 1916 yılında yayınlanan
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi takviminde “özellikle I. Dünya Savaşı döneminde ülkemizi derinden etkileyen ve fakir halkın açlık ve sefalet yüzünden ölüm tehlikesi
ile karşı karşıya kalması üzerine bunların doyurulması vazifesi
Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin üstlendiği” belirtilmekteydi.
Bunun için de Hilâl-i Ahmer çok büyük bir ön hazırlık yapmıştı. Ekim 1915’te Beykoz, Aralık 1915’te Tuzla, Adapazarı ve
Eskişehir, Ekim 1917’de ise Konya Sarayönü’nde kendilerine
tahsis edilen ya da kiralanan arazilerde üretim faaliyetlerine
başlanmıştı. 1915’te Adapazarı’na gönderilen heyetin tavsiyesiyle, Ferizli ve Kardime civarında toplam 800-1.000 dönüm
araziye patates, mısır, ve sebze ekildi. Daha sonra Hacı Cuma
çevresinde 2.500 dönüm arazide de ziraat yapılarak mısır, patates, buğday, arpa, yulaf, tütün, soğan ve sebze yetiştirilmişti.
1917 - 1918 yıllarında Beykoz’da Evkaf Nezâreti’nden kiralanan Yazla çiftliği ile terk edilmiş bazı arazide sebze, buğday,
arpa, patates ve nohut tarımı yanında ormandan 25.000 çeki
odun kesilmişti. Tuzla’da 450-500 dönüm arazide bakla, arpa,
buğday, domates ve muhtelif sebze tarımı yapılmıştı.
Aşhanelerin ihtiyaçları
Konya Sarayönü’nde 12.000 dönüm ekili arazide 1918 yılı
içerisinde buğday, arpa, yulaf, burçak, patates, mısır, fasulye, nohut, mercimek, patates, pırasa, bezelye ve soğan ekimi
yapılmıştı. Cemiyetin aşhanelerde kullandığı et ihtiyacı büyük
oranda Adapazarı ve Eskişehir'de bulunan çiftliklerden karşılanırdı. Zaten Eskişehir Çiftliği’nin kurulmasındaki temel
amaç, İstanbul aşhanelerinin et, süt, peynir, yoğurt, yağ ve
yumurta vb. ihtiyacını karşılamak olduğundan, yetiştirilen
ürünler çiftlikte çalışanların iaşesi dışında kalanlar demiryolu
vasıtası ile İstanbul’da 1917’de açılacak olan Hilâl-i Ahmer
aşhanelerine gönderilecekti. Hayvancılık faaliyetlerine daha
sonra Beykoz ve Sarayönü Çiftliği de katılmıştı. Bu çiftlikler-

den elde edilen hasılat, hastanelerden çok İstanbul’da açılan
Kızılay aşhanelerine gönderilmekteydi.
Hilâl-i Ahmer icraat raporlarında 1Mart 1917 tarihinden itibaren açılan ve çoğu 31 Ocak 1921’de malî sıkıntılar sebebiyle
işgal döneminde kapanan İstanbul aşhaneleri hakkında şu
bilgiler verilmektedir:
1- Topkapı Aşhanesi: 1 Mart 1917- 31 Ocak 1921 arasında 1.433
gün faaliyet göstermiştir. İhtiyaç sahiplerine 7.561.495 kap
yemek dağıtılmıştır. Ortalama 2.775 ile 7.939 arası bir nüfusa
hizmet verilmiştir.
2- Üsküdar Aşhanesi: 26 Mart 1917- 31 Ocak 1921 arasında
1.408 gün faaliyet göstermiştir. İhtiyaç sahiplerine 8.187.100
kap yemek dağıtılmıştır. Ortalama 3.770 ile 7.005 arası bir
nüfusa hizmet verilmiştir.
3- Kumkapı Harikzedegânı Aşhanesi: 8 Nisan 1917- 11 Mayıs
1917 arasında 33 gün faaliyet göstermiştir. İhtiyaç sahiplerine
115.731 kap yemek dağıtılmıştır. 3.507 adet bir nüfusa hizmet
verilmiştir.
4- Eyüpsultan Aşhanesi: 20 Nisan 1917- 31 Ocak 1921 arasında
1.383 gün faaliyet göstermiştir. İhtiyaç sahiplerine 3.700.833
kap yemek dağıtılmıştır. Ortalama 1.673 ile 3.096 arası bir
nüfusa hizmet verilmiştir.
5- Kasımpaşa Aşhanesi: 4 Mayıs 1917- 31 Ocak 1921 arasında
1.344 gün faaliyet göstermiştir. İhtiyaç sahiplerine 4.346. 600
kap yemek dağıtılmıştır. Ortalama 1.312 ile 4.315 arası bir
nüfusa hizmet verilmiştir.
6- Fatih Aşhanesi: 1 Haziran 1917- 31 Ocak 1921 arasında 1.341
gün faaliyet göstermiştir. İhtiyaç sahiplerine 7.493.862 kap
yemek dağıtılmıştır. Ortalama 2.600 ile 8.691 arası bir nüfusa
hizmet verilmiştir.
7- Hekimoğlu Ali Paşa Aşhanesi: 1 Haziran 1918- 3 Temmuz
1920 arasında 763 gün faaliyet göstermiştir. İhtiyaç sahiplerine
4.198. 629 kap yemek dağıtılmıştır. Ortalama 2.135 ile 6.591
arası bir nüfusa hizmet verilmiştir.
8- Cibali Harikzedegânı Aşhanesi: 4 Haziran 1918- 22 Ekim
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1918 arasında 141 gün faaliyet göstermiştir. İhtiyaç sahiplerine 416. 373
kap yemek dağıtılmıştır. 2.953 adet bir
nüfusa hizmet verilmiştir.
9- Kartal Aşhanesi: 1 Temmuz 1918- 21
Temmuz 1918 arasında 17 gün faaliyet
göstermiştir. İhtiyaç sahiplerine 11.271
kap yemek dağıtılmıştır. 663 adet bir
nüfusa hizmet verilmiştir.
10- Unkapanı Aşhanesi: 29 Mart 1919- 2
Nisan 1919 arasında 5 gün faaliyet göstermiştir. İhtiyaç sahiplerine 2.540 kap
yemek dağıtılmıştır. 508 adet bir nüfusa
hizmet verilmiştir.
11- Haydarpaşa’da Suriye Mültecileri
Aşhanesi: 4 Şubat 1919- 11 Şubat 1919
arasında 7 gün faaliyet göstermiştir.
İhtiyaç sahiplerine sabah-akşam toplam
11.900 kap yemek dağıtılmıştır. İngilizler ve Arap isyancıların Suriye’ den
İstanbul’a hicret eden çoğu memur 750
kişilik bir nüfusa hizmet verilmiştir.
12- Gülhane Parkı’nda, İbrahim Paşa
Cami’inde, Sultanahmet Cami’inde
bulunan ve Anadolu’da daha çok Yunanlılar tarafından işgal edilen bölgelerden gelen muhacirlere verilen seyyar
mutfakla hizmeti: 2 Eylül 1920- 31 Ocak
1921 arasında 183 gün faaliyet göster-
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miştir. İhtiyaç sahiplerine 90.462 kap
yemek dağıtılmıştır. Ortalama 450 ile
568 arası bir nüfusa hizmet verilmiştir.
Bu 12 gruba Hilâl-i Ahmer tarafından
toplam 36.136.796 kap yemek verilmiştir. Bunun dışında Dersaadet’in muhtelif yerlerine hicret eden muhacirlere
21 Ekim 1920 tarihinden 31 Ocak 1921
tarihine kadar 104 gün zarfında ayrıca
İstanbul’da fakirlere 64.000 adet ekmek
dağıtılmıştır.
Yeni bir yöntemle planlanan yemek
dağıtımı
I. Dünya Savaşı döneminde İstanbul’da
aşhanelerin açılmasıyla ilgili ilk haber
28 Şubat 1917’de Tanin gazetesinde
“Hilâl-i Ahmer'in Bir Teşebbüsü Fukaraya Yemek Tevzii” başlığı altında
çıkmıştı. Bu habere göre Hilâl-i Ahmer
işini çok büyük bir ciddiyet ve düzen
içinde yapacaktı. İlk olarak bin kişi ile
başlayacak olan yemek dağıtımı için kurulan sistem çok muntazamdı. Öncelikli
olarak Hilâl-i Ahmer klâsik yöntemlerde
olduğu gibi ihtiyaç sahiplerinin birer
belge ile kendisine gelmesini beklemeyerek, bizzat kendisi onların ayağına
gitme yolunu tercih etmişti. Gazetelerle
ilan edip vesikalı fukara toplayacağı yerde kendisi mahalle mahalle, kapı kapı
dolaşarak fukara aramış, her yerde ciddi

inceleme ve araştırmalarda bulunarak
kendisince yardıma en çok ihtiyacı
olan aileleri belirledikten sonra kısa bir
sürede hiçbir gürültü ve kargaşa olmaksızın bunlara kolayca ve eşit bir şekilde
yemek vermek üzere basit, fakat bizim
memleket için çok yeni bir yöntemle
yemekleri dağıtmayı planlamıştı.
Belirlenen bin kişiye yemekleri şu
şekilde verilecekti: Bin kişi ilk önce tek
başına olanlar, iki, üç, dört, beş ve altı
kişilik aileler olmak üzere altı gruba
ayrılmıştı. Bu altı gruptan her biri için
başka renkte vesikalar hazırlanmıştır.
Aynı zamanda altı da yemek dağıtım
merkezi hazırlanmıştır. Bu altı dağıtım
merkezi de oradan yemek alacak sınıfa
verilen vesikanın rengine boyanmış
olduğu gibi orada hizmet edecek görevlilere de aynı renkten elbiseler giydirilmişti. Bu suretle meselâ elinde yeşil
vesikası olan biri yeşil renge boyanan
kapıya müracaat edecek ve yeşil renkte
elbise giyen görevlilere başvurarak elinde 31 günlük vesikayı mühürlettikten
sonra verilecek yemeği alıp çekilecektir.
Yemek dağıtımında eşitliği temin etmek
için de şu yöntem uygulanacaktı: Her
grup için yapılan hesap ile bir ölçü kararlaştırılmış ve ona göre kaplar yaptırılmıştı. Meselâ bir kişi için kap küçük,
altı kişi için de o nispette büyüktü.
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Osmanlı Hilâl-i Ahmer mecmualarındaki
haberlerde de Mütareke döneminde işgal
bölgelerinden İstanbul’a hicret eden yaralı
kafileler için toplanma noktası kabul edilen
mevkilerde Hilâl-i Ahmer aşhaneleri açılarak
yaralılara çorba, çay ve ekmek verildiği
belirtilmekteydi.
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Aşhanelerin artan yükü
Tasvir-i Efkâr gazetesinin 10 Mart 1917’de “Aşhanelerin Tevsii” başlıklı haberine göre kısa süre içerisinde Hilâl-i Ahmer’in
20.000 kişiye yemek verebilecek şekilde faaliyetlerini genişleteceği haber verilmekteydi. Aynı gazete 2 Haziran 1917’de
“Yeni Bir Hilâl-i Ahmer Aşhanesi” başlıklı bir başka haberinde
“Hilâl-i Ahmer Cemiyeti fukaraya meccanen sıcak yemek dağıtmak üzere açmış olduğu birçok aşhanelere ilaveten ahiren
Fatih civarında yeni bir aşhane daha açmış, bu suretle cemiyetin İstanbul’da doyurduğu fukaranın adedi günlük 22.000
kişiye ulaşmıştır. Cemiyet bu miktarı yakında 25.000 kişiye
çıkaracaktır” denilmekteydi.
22 Kasım 1917’de Servet-i Fünun mecmuasındaki “Hilâl-i
Ahmer Aşhaneleri” başlıklı yazıda ise Üsküdar Hilâl-i Ahmer
aşhanesini ziyaret eden Alman matbuat cemiyeti reislerinden
Tagliche Rundschau gazetesi başmuharriri Bay Ripler’in
aşhane ve dağıtım sistemine hayran olduğu vurgulanarak
“Dağıtılan yemeğin cins ve çeşidinde her zaman çok dikkat
edilmesi yanında dağıtım sırasındaki düzenin de hayret verici
bir hızla yapıldığı” belirtilmişti. Ayrıca “İntizâm ile 6.000
kişinin yemek dağıtımı hiç itişip kakışmak olmaksızın en çok
bir saat zarfında olup bitiyor. Evet! Üsküdar aşhanesi ırk ve
din ayrımı gözetmeksizin Müslüman, Ermeni, Rum, Musevi
vb. tam 6.000 fakire yemek veriyor. Bütün İstanbul’da her gün

aynı dağıtım 25-26.000 kişiye yapılmakta ve Hilâl-i Ahmer’in
bu yolda dağıtım yaptığı toplam insan sayısı şimdiye kadar
6.000.000 kişiliye ulaşmış bulunmaktadır” denilmekteydi.
Hilâl-i Ahmer aşhaneleri 1918 sonlarında günlük 30.000 kişiye
yiyecek yardımı yapabilecek duruma gelmiş ve 1918 yılı Aralık
ayının sonuna kadar aşhanelerinde toplam 19.144.000 kap
yemek dağıtmıştı. Bu yemeklerde kullanılan yiyeceklerin tamamına yakını İstanbul ve Anadolu’da Hilâl-i Ahmer çiftliklerinde üretilmekteydi. Özellikle işgaller sebebiyle İstanbul’daki
Hilâl-i Ahmer aşhanelerinin yükü her geçen gün biraz daha
artmıştı. İleri gazetesinde 31 Ekim 1920’de yer alan bir habere
göre Gülhane misafirhanelerinde, muhacirin barakalarında,
Sultan Tekke ve medreselerinde, Haseki, Cerrahpaşa aşhanelerinde Beyoğlu vb. yerlerde Yunan işgalinden kaçan yaklaşık
7.000 zorunlu göç kurbanına Muhacirin Müdüriyeti tarafından her gün yarım ekmek, haftada 3 gün de Hilâl-i Ahmer
tarafından bir kap sıcak yemek verilmekteydi. 1.000 muhacire
ise sadece ekmek verilebilmekteydi.
Muhacirler için yeni aşhaneler
İstanbul’daki aşhanelerin malî sebeplerle kapatılması fikrinin
1919 yılı ortalarından itibaren ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.
Yemek pişirmek için gerekli malzeme yokluğu yaşayan Hilâl-i
Ahmer, önce Dahiliye Nezareti’nden yardım istemiş, ardın-
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dan da Harbiye Nezareti’nden üç vagon
buğday ve üç vagon arpa istenmiş, fakat
bu istek kabul edilmemişti. Sonra da 31
Ocak 1921’de bu sıkıntılara dayanamayan
ve hem de sıkı bir teftişle köşeye sıkıştırılan Hilâl-i Ahmer İstanbul’daki aşhanelerinin faaliyetlerini durdurmak zorunda
kalmıştı. Ancak kısa bir süre sonra Hilâl-i
Ahmer İstanbul’a gelen muhacirler için
yeni aşhaneler açmak zorunda kalmıştı.
Yunanlılar İzmit ve çevresini tahliye
ederken her şeyi yakıp yıkmışlardı.
Hilâl-i Ahmer İmdat Heyeti sahil boyunca Yalova üzerine çekilen Yunan ordusunun bütün sahil köylerini gaz dökerek
yakmış olduğunu görmüş, vapurda
heyet arasında bulunan A. J. Toynbee
de bunlara şahit olmuştu. 18 Mayıs’ta
başlayan ve dört aydan fazla süren tahliye
esnasında, 1.200’ü Yunanistan’dan olmak
üzere 8.500 Samanlıdağ Adası göçmeni
İstanbul’a getirilmişti. Bu göçmenler için
20 Mayıs 1921’de Davut Paşa Kışlası’nda
4.000 kişilik bir aşhane açılmıştı. Burada
cemiyet günlük ortalama 2.800 kişiye
yemek vermişti.
Davut Paşa Kışlası aşhanesinde Hilâl-i
Ahmer istatistiklerine göre göçmenlere
72.215 kap yemek ve 1.251.250 adet ekmek
dağıtılmıştı. Selimiye Kışlası’nda iskan

edilen 1.800 göçmenin her hafta 2 günlük
iaşeleri Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından, 5 günlük iaşeleri ise Hilâl-i
Ahmer Kadıköy Şubesi tarafından karşılanmıştı. Ancak Davut Paşa Kışlası’ndaki
faaliyetlerde İngiliz Yardım Komitesi
47.547 lira ve Cerrahpaşa Camii’nde bulunan 250 Müslüman göçmen için İngiliz
madam Dougthy-Willy tarafından bağış
olarak verilen 3.333 lira kullanılmıştı. 16
Mart 1922 tarihinden itibaren Davut Paşa
Kışlası’ndaki aşhanenin bütün masraflarını İngiliz Yardım Komitesi karşılamıştı.
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Osmanlı Hilâl-i Ahmer mecmualarındaki
haberlerde de Mütareke döneminde işgal
bölgelerinden İstanbul’a hicret eden yaralı kafileler için toplanma noktası kabul
edilen mevkilerde Hilâl-i Ahmer aşhaneleri açılarak yaralılara çorba, çay ve ekmek
verildiği belirtilmekteydi. Ayrıca Hilâl-i
Ahmer Bolşevik istilası üzerine memleketlerini terk ederek perişan bir halde
İstanbul’a iltica eden Rus mültecilere 500,
Azerbaycanlılara da 3.000 lira yardımda
bulunmuştu. Lozan Antlaşması sonrası
mübadeleye tâbi muhacirlerin iaşesini temin için Hilâl-i Ahmer tarafından 1923’te
Gülhane Aşhanesi açılmış ve Mübadele
Vekâleti ile yapılan anlaşma uyarınca
bu aşhane de 23 Nisan 1924 tarihinden
itibaren kapatılmıştı.
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