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DERTLER PAYLAŞTIKÇA BİTECEK

YETER Kİ
Biz ne Ramazanlar gördük. Savaşta, yoklukta, kıtlıkta...
Ama biliyoruz dertler paylaştıkça biter.
Kızılay'a bağış yap, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşsın.

İdealist bir grup hekim tarafından 1868
yılında kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün 151
yıllık bir merhamet çınarı olarak çalışmalarını
sürdürüyor. İyilik çınarı Türk Kızılay’ın1868
yılından günümüze gelen şiarı: “Vatana
muhabbet, yaralılara muavenet!”
Founded by an idealist group of doctors in 1868, Hilal-i Ahmer (Turkish Red Crescent) still
continues its operations as a monument of compassion. This sycamore of benefaction’s extant
maxim is: “Love for the homeland, aid for the wounded”.
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Merhamet Devleti:
Türkiye
Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı

“Cihanpenâh”, yani cihanın
sığınağı, koruyucusu. Osmanlı
padişahlarının en çok kullandığı
sıfatların başında gelen bu veciz
ifade, bütün bir medeniyetimizin
dayanışma ve yardımlaşma
duygusunu ifade ediyor.
“Cihanpenâh” vasfının bir
gereği olarak Osmanlılar,
kendilerinden yardım isteyen her
kim olursa olsun, Müslüman ya da
gayrimüslim, kimsenin çağrısını
cevapsız bırakmamıştır. Tarih
kitaplarının sayfaları ve arşiv
vesikaları Açe’den İspanya’ya,
İngiltere’den Fransa’ya, İrlanda’da
İsveç’e, Amerika’dan Rusya’ya
kadar uzanan bu hamiyetpever
elin cömertlik hikâyeleriyle
doludur. Daha kuruluş safhasında
misyonunu “İnsanı yaşat ki devlet
yaşasın” şeklinde formüle eden
devlet geleneği, İmparatorluk’tan
Cumhuriyet’e de aktarılmış ve
Türkiye gerek resmi gerekse sivil
toplum kuruluşlarıyla din, ırk,
coğrafya ayrımı yapmaksızın yardım
çalışmalarını sürdürmeye devam
etmiştir.
Dünya, bu “insani diplomasi”nin
son örneğine koronavirüs
dolayısıyla şahit oldu. Türkiye, bu
zor zamanlarda çeşitli ülkelerden
gelen yardım taleplerini imkânları
nispetinde yerine getirdi ve Türk

Kızılay’ın da katkılarıyla Çin,
İngiltere, İspanya, İtalya, KKTC
ile çeşitli Balkan ülkeleri başta
olmak üzere 56 ülkeye tıbbi yardım
desteğinde bulundu.
Bu arada Türk Kızılay olarak on
binlerce gönüllümüzle ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımıza hizmete
devam ederken bir yandan da
koronavirüse karşı immün plazma
bağışı seferberliği başlattık.
Geçmişteki salgınlarda uygulanan
ve şu an Amerika Gıda ve
İlaç İdaresi (FDA) tarafından
önerilen Kovid-19 hastalığından
iyileşmiş bireylerin kanından elde
edilecek immün plazma tedavisi
koronavirüse karşı en etkili
tedavilerden biri. Koronavirüs
nedeniyle hastalanmış, daha
sonra iyileşmiş hastalarımızın
immün plazma bağışları sayesinde
hastalarımızı daha hızlı iyileşecek.
Sen iyileştin, şimdi iyileştirme sırası
sende!
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Ekranda Ne Yapsak?

Koronavirüs salgını tedbirleri dış mekânlarda düzenlenen etkinliklere şimdilik bir ara
verdirmiş olsa da teknoloji ruhen beslenmemizi sağlayan olanaklar sunuyor. Art arda gelen
iptaller sonrasında düzenlenmesi planlanan pek çok etkinlik kısa sürede dijital platformlara
taşındı. Hem daha çok kişiye ulaşılabilmesi hem de lojistik anlamında sağladığı kolaylıklar
nedeniyle dünyada salgından sonra hangi etkinliklerin dijitalde devam edebileceği
tartışılıyor. Peki Mayıs 2020 ajandasında hangi etkinlikler var?

İZMIR
SENFONI
ORKESTRASI
KO N S E R I

1 Mayıs 2020
TRT 2

Koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilen iptallere karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı
inisiyatifinde gerçekleştirilen “Sanat Heyecanı Evimizde” programı kapsamında İzmir
Senfoni Orkestrası bir konser verecek. Konser TRT 2 ekranlarından canlı yayında
izlenebiliyor. Ayrıca TRT 2’nin Youtube kanalında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın
konser kayıtları da erişime açıldı.

PICASSO:
GÖSTERI
S A N AT I
Arkas Sanat Merkezi’nde sergilenen “Picasso: Gösteri Sanatı” sergisi online erişime
açıldı. Ünlü ressamın hayatından ve eserlerinden kesitlerin bilgilendirici bir şekilde yer
aldığı sergiyi üç boyutlu olarak bilgisayar başından gezebiliyorsunuz.
Arkas Sanat Merkezi İnternet Sitesi
Sanal Müze Bölümü

BERLIN
FILARMONI
ORKESTRASI
KO N S E R L E R I

Digitalconcerthall.com

Orkestranın en iyilerinden biri olarak kabul edilen dünya çapında şöhrete sahip Berlin
Filarmoni Orkestrası’nın konser kayıtları digitalconcerthall.com adresinden erişime açıldı.
İnternet sitesine “BERLINPHIL” kupon kodu ile kayıt yaptırdıktan sonra 1 aylık ücretsiz
erişim hakkına sahip olup tüm kayıtları keyifle dinleyebilirsiniz.

VE PERDE!
Haldun Taner’in yaşamından kesitlerin aktarıldığı film “Ve Perde!”de sanatçının
kitaplarından, gazete yazılarından ve oyunlarından bölümler yer alıyor. Sanatçının “Dün
Bugün”, “Keşanlı Ali Destanı”, “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” gibi çoktan
efsane olmuş yapıtlarından seçme bölümler, tiyatrocuların performanslarıyla belgeselde
izlenebiliyor.

İKSV Youtube Kanalı
https://youtu.be/0faunzC84v0
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D Ü N YA N I N İ N C I S I : E N D Ü L Ü S
İslam medeniyetinin dünyaya kazandırdığı pek çok buluşun ve felsefi yaklaşımın çıkış noktası olan
Endülüs’ü tanımak ve anlamak için Maria Rosa Menocal tarafından kaleme alınan “Dünyanın İncisi:
Endülüs” iyi bir başlangıç kitabı. Eser bir zamanlar İspanya topraklarında farklı dine ve ırka mensup
insanların, Müslümanların önderliğinde nasıl bir arada barış ve refah içerisinde yaşayabildiğini
anlatıyor. İnsanlığın, sınırları ve kimlikleri aşıp iş birliğine gitmesi gerektiğinin tartışıldığı bir
dönemde Endülüs’ün asırlar öncesinden aktardığı deneyimler verimli bir düşünce ufku açıyor.
Maria Rosa Me nocal / Ketebe / 32 0 sayfa

İ Ç I M D E AV M VA R !
Evlere çekildiğimiz bu dönemde her gün bizi farklı mecralar aracılığıyla kuşatan tüketim
kültüründen bir nebze de olsa kurtulmamız mümkün oldu. Kendimize dışarıdan baktığımız bu
dönemde yaşadığımız medeniyetin ve şehirlerin panoramasına ihtiyacımız var. “İçimde AVM Var”
kitabı işte bu ihtiyaca karşılık gelen bir eser. Sadettin Ökten’in şehrin tanımını yaptığı, şehrin
oluşumunda nasıl bir medeniyet düşüncesinin olduğunu ve şehrin insanları nasıl dönüştürdüğünü
aktardığı bu kitabı okuyup evden çıktığınız gün artık her şeye farklı bakacağınızdan emin
olabilirsiniz.
S ade t t i n Ö kt e n / Tut i Kitap / 20 8 sayfa

F I R T I N AY I K U C A K L A M A K
İnsanı ilk bakışta sarsan, akabinde ise düşünmeye sevk eden ismiyle “Fırtınayı Kucaklamak” Mustafa
Kutlu’nun kaleminden çıkmış bir eser. Hikâyeciliğinin kendine has diliyle okurlarının kısa sürede
sadakatini kazanan Mustafa Kutlu, “Fırtınayı Kucaklamak” kitabında göçleri ve savaşları konu
ediniyor. Devamında sanat meselesini ele alan kitap, çeşitli meseleler üzerine sarfedilmiş hikmetli
sözleri okurlarına cömertçe sunuyor. Evde geçen günlerde hayata ve belli başlı kavramlara daha derin
bir bakış kazanmak isteyenler için “Fırtınayı Kucaklamak” kesinlikle okunması gereken bir eser.
Mu stafa Kut lu / Dergâ h Yayı nla rı / 1 4 4 sayfa

TÜRK EVI
Mart ayında kaybettiğimiz ünlü mimar Cengiz Bektaş’ın kaleme aldığı “Türk Evi”
kitabı, Balkanlar’dan Anadolu’ya yapılan çok sayıdaki araştırma ve inceleme gezisinin
bir sonucu. Cengiz Bektaş’ın özenli bir şekilde fotoğrafladığı, ölçümlerini yaptığı
evlerden yola çıkarak yaptığı saptamalar hayatımızın merkezindeki evlerimizin
medeniyetimizdeki yerini anlatıyor. Osmanlı yaşama kültürünün çekirdeği olan Türk
evini usta mimarın kaleminden tanıdıkça hayata ve yaşam alanlarına bakışınızın
zenginleşeceğinden emin olabilirsiniz.
Ce ng i z B e kta ş / YEM Yayınları / 152 sayfa
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TA N I N YA Z I L A R I
Meşrutiyet döneminin simge isimlerinden biri olan Babanzade İsmail Hakkı’nın İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin yayın organı olan Tanin’de kaleme aldığı yazılardan derlenen “Tanin Yazıları” sadece
tarih araştırmacılarının değil Türkiye’nin düşünce ikliminin bir yönünü tanımak isteyenlerin
kütüphanesinde mutlaka bulunması gereken bir eser. 37 yaşındayken hayatını kaybeden Babanzade
İsmail Hakkı kısa ömrüne karşılık büyük işler başarmış bir isim. Osmanlı bürokratı bir ailenin
çocuğu olarak dünyaya gelen İsmail Hakkı zekâsının da katkısıyla kısa sürede coğrafyamızın ve yakın
tarihimizin önemli düşünürlerinden biri olmayı başarmış bir isim. Yazarın Tanin gazetesinde kaleme
aldığı yazılardan derlenen kitap, geçtiğimiz yüzyılın ilk yıllarına derinlikli bir bakış sunuyor.
B abanzade İ smail Ha kkı / Ö tüken N eş riyat / 1 888 s ayfa

MEHMET KAPLAN
Türk Dili ve Edebiyatı alanının büyük hocası Mehmet Kaplan eserleriyle, öğrencileriyle ve
metinlere yönelik yaklaşımı ile Türkçenin köşe taşı olmuş bir isim. Öğrencilerinden Prof. Dr.
İnci Enginün tarafından kaleme alınan “Mehmet Kaplan” kitabı bu Türk edebiyatının bu değerli
isminin birinci el tanıklığa dayanan bir portresini çiziyor. Kaplan’ın hayat hikâyesini, hocalığını
ve edebiyat dünyasındaki yerini etraflıca ele alan kitap Mehmet Kaplan’ı bir akademisyen olarak
inceliyor. Kitabın sonunda Mehmet Kaplan’ın mektupları da yer almakta.
İ nc i E ng i nü n / D e rg âh Yayınları / 319 sayfa

1950’LER TÜRKIYE’SINDE
E D E B I YAT D E R G I L E R I
Akademik perspektifle kaleme alınan eser, Türkçenin edebi üretkenlik anlamında en bereketli
dönemlerinden birinde çıkan dergileri ele alıyor. Edebiyat araştırmacıları için başucu kitabı
niteliğinde olan kitap, Türkiye’nin düşünce dünyasının farklı renklerinden dergilere ve çevrelere
dair kapsamlı bir içerik sunuyor. Kitapta dönemin edebiyatçıları Attila İlhan, Cemal Süreya, Yaşar
Nabi Nayır ve Mehmet Çınarlı gibi isimlerin dergicilikle ilgili görüşleri de yer alıyor. Türk edebiyatı
tarihinde birer ekolü temsil eden Varlık, Mavi, Hisar, Pazar Postası ve Yeditepe gibi dergileri
yakından tanımak isteyenler için mutlaka okunması gereken bir kitap.
Vak ıfbank Kült ür Yayı nla rı / As lı Uça r / 1 94 s ayfa

B A B A M YA N I M D AY K E N
“Babam Yanımdayken”, yaptığı baba-kız çizimleriyle kısa sürede üne kavuşan, sosyal
medya fenomeni Soosh’un ilk kitabı. Babalar ve çocukları arasındaki o sıcacık ilişki,
bu kitapta Soosh’un bakmaya doyamayacağınız çizimleri eşliğinde anlatılıyor. Evlere
kapandığımız şu günlerde evlatlarıyla vakit geçiren babalar için yer yer gülümseten
yer yer de ilham veren örneklerle dolu olan kitap bu yönüyle sadece çocuklara değil
ebeveynlere de hitap ediyor.
Re d ho u s e Kid z Yayınları / Soosh / 3 6 sayfa
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E V I Y U VA YA P A N F I L M L E R
Evlere çekildiğimiz bu dönemde aile ilişkilerinin saflığını, sevecenliğini ve birlik hissinin
verdiği mutluluğu dışarıdaki bütün olumsuz koşullara rağmen hissediyoruz. Sizler için
bu saf duyguların yüksek seyir zevki ile beraber sunulup işlendiği Türk sinemasının
klasiklerinden oluşan bir liste hazırladık.
İyi seyirler!

ÇÖPÇÜLER KRALI
Zeki Ökten’in yönetmenliğini üstlendiği 1977 yapımı Çöpçüler Kralı filmi komedi türünde bir
yapım. Bundan tam 43 yıl öncesinin güncel sorunlarına da temas eden film bugün izlendiğinde
komedi türünde olduğu kadar bir tarihi-belgesel niteliğini haiz.
ht t ps:/ /yout u . be/xs9XU jHvZsM

HABABAM SINIFI
Ertem Eğilmez’in yönetmeni olduğu Rıfat Ilgaz’ın kültleşmiş kitabından uyarlama Hababam
Sınıfı her sahnesi kare kare ezberlenmiş bir sinema başyapıtı. 1975 yılında çekilen film dram/
komedi türünde. Hababam Sınıfı yıllar geçse de öğrencilik alışkanlıklarının değişmediğini
gösteren bir film.
ht t ps:/ /yout u . be/ hf2- 8MRPGu8

KÖYDEN İNDIM ŞEHIRE
1974 yılında çekilen film Türkiye’de yaşanan iç göçün etrafında geçen bir senaryoya sahip. Türk
sinemasının 4 büyük oyuncusunun yer aldığı filmin yönetmeni Ertem Eğilmez. Filmin senaryosu ise
aynı zamanda filmde de oynayan Zeki Alasya’ya ait.
ht t ps:/ /yout u . be/yM2r8H8A _P0

M AV I B O N C U K
1974 tarihli Mavi Boncuk filmi dev kadrosu ve müzikleriyle Türk sinemasının klasikleşmiş
yapıtlarından biri. Emel Sayın’ın etrafında gelişen bir dizi komik olaylar silsilesi, hepsi birbirinden
ilginç arka planlara sahip karakterler eşliğinde aktarılıyor.
ht t ps:/ /yout u . be/0 aPe mU exA k4
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MÜZIKLERI

EV İNSANIN
İÇIDIR
Bir süredir dışarıdan uzaktayız. Ramazan’ın
mübarek ruhunun da etkisiyle birçoğumuz için
içeriye dönme, kendini dinleme ve belki de
kendini daha yakından tanıma fırsatı oldu bu
dönem. Evde kalmaktan ziyade evde olmayı
idrak edip kıymetini bilenler için bir şarkı
listesi hazırladık.
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
MFÖ – Sakın Gelme
https://youtu.be/wj7gEaHtkxw (03:12)
Özdemir Erdoğan – Bir Sevgili Arasan Yıllarca Bulamazsın
https://youtu.be/_q6ySEt9LbI (03:22)
Kudsi Erguner Ensemble – Gamzedeyim Deva Bulmam
https://youtu.be/24xU6h0kvEs (05:29)
Erkan Oğur – Bülbülüm Altın Kafeste
https://youtu.be/2UNvs6ubQfc (05:39)
Hamiyet Yüceses – Ada Sahilleri
https://youtu.be/Hjs2Ac88org (04:28)
Ayten Alpman – Sen Benim Şarkılarımsın
https://youtu.be/34PZ0xBXl7U (04:48)
Göksel – Gülmek İçin Yaratılmış
https://youtu.be/bS4E_t6BVQI (04:07)
Nur Yoldaş – Sultan-ı Yegâh
https://youtu.be/fPWYoOwzo1o (03:16)
Oğuzhan Koç – Gitsem Diyorum
https://youtu.be/wAzYFXHLFKU (05:05)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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TEKNOLOJI

TEKNOLOJININ EVLERIMIZDEKI
MISAFIRLIĞI
ERCAN GÜL

Dijital çağ ile tanıştığımız akıllı cihazlar sadece elimizde, ofisimizde değil evimizde de
yer alıyor. Akıllı televizyonlar, klimalar, güvenlik alarmları, bebek ve evcil hayvan gözlem
sistemleri… Bundan sadece 20 yıl önce iddialı Hollywood yapımlarının yine bir o kadar iddialı
karakterlerinin evlerinde bulunan bu sistemler artık bir çoğumuzun evinde.
Buharlı makinelerin icadından beri teknolojinin gelişme
ivmesi katlanarak artıyor. Geride bıraktığımız her 10 yıl
teknolojik anlamda bir öncekinden çok daha uzak bir noktaya
işaret ediyor.
Bu gelişmeler sadece dış dünyamızı değil iç dünyamızı da
etkiliyor. Kendimizden bir parça addettiğimiz evlerimiz de bu
teknolojik gelişmelerden daima nasipleniyor. Dijital çağ ile
tanıştığımız akıllı cihazlar sadece elimizde, ofisimizde değil
evimizde de yer alıyor. Akıllı televizyonlar, klimalar, güvenlik
alarmları, bebek ve evcil hayvan gözlem sistemleri… Bundan
sadece 20 yıl önce iddialı Hollywood yapımlarının yine bir o
kadar iddialı karakterlerinin evlerinde bulunan bu sistemler
artık bir çoğumuzun evinde. Türkiye’de henüz yaygınlık
kazanmasa da özellikle Batılı tüketim toplumlarında evlerin
yeni mukimleri olan dijital asistanlar var. Peki yeni bir çağ
açılırken evlerimizin kıymetini ve koruyuculuğunu bir kere
daha keşfettiğimiz bu dönemde çağın ruhuna uygun evler nasıl
olmalı?

Evde otomasyon
Akıllı ev sistemlerinin kökenleri 20. yüzyılın başında
tanıştığımız “evde otomasyon” kavramına dayanıyor. Elektrik
şebekelerinin yaygınlaşması ile beraber ev işlerindeki emek
yoğun faaliyetlerin yükünü azaltmak için üretilen cihazlar “beyaz
eşya” olarak hayatlarımıza giriş yaptı. 1889 yılında su ısıtıcılar
ile yemek ve yıkanma alanında büyük bir değişim yaşandı,
1904 yılında icat edilen çamaşır makinesi ise ev kadınlarına
kazandırdığı zaman ile sadece ev yaşamını değil toplumları
değiştirdi. Bu dönem hayatımıza giren akıllı sistemler de yeni
büyük değişikliklere gebe.
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Nesnelerin interneti
Akıllı evler esas itibariyle nesnelerin interneti kavramı
etrafında şekilleniyor. Nesnelerin interneti “IoT
(Internet of Things)” hayatımıza dijital çağ ile birlikte
giren yeni kavramlardan biri. Bu çağın usulüne uygun
olarak nesnelerin interneti kavramı onu öğrendiğimizde
aslında hayatlarımızda çoktan yer etmiş konseptlerden
biri. En sade hâliyle izah etmek gerekirse nesnelerin
interneti işlem kabiliyetine sahip olan “akıllı” olarak
da tabir edilen cihazların birbirleri ile hiçbir insan
yönlendirmesi olmadan etkileşime geçebildiği sistem
demek.
Akıllı cihazların birbirleri ile olan etkileşimi sadece
birbirlerini kumanda etmeleri anlamına gelmiyor. Yani
buzdolabınızın sıcaklık derecesini akıllı telefonunuzdan
kontrol etmeniz nesnelerin internetini tanımlamak için
yeterli değil. Buzdolabınıza giren ürünlerin hacminin
ve içeriğinin mevsimsel olarak analiz edilmesi ve
bunun neticesinde market alışverişlerinizin otomatik
olarak bilgisayarınızdan gerçekleştirilmesi nesnelerin
internetinin nasıl çalıştığını daha doğru anlatmakta.

Akıllı ev asistanları
Akıllı evlerde güvenlik uygulamaları da benzer bir mantıkta
çalışıyor. Yüz tanıma sistemleri, çeşitli kimlik uygulamaları evlere
girişleri bir nevi akreditasyon uygulamasına tâbi tutuyor. Akıllı ev
asistanları aracılığıyla kumanda edilen mutfak eşyaları ise temel
ısıtma ve pişirme gibi fonksiyonların sadece sesli komutlar ile
gerçekleştirilmesini sağlıyor. Şöyle bir senaryo düşünün; iş çıkışı
trafikte kalıyorsunuz ve misafiriniz sizden önce evinize ulaşıyor.
Güvenlik sistemine telefonunuzdan komut veriyor ve misafirinizi
içeri buyur ediyorsunuz. Soğuk kış mevsiminde siz daha eve
varmadan önce kaloriferleri çalıştırarak evin sıcaklığını ideal
sıcaklığa getirmişsiniz. Misafiriniz beklerken sıkılmaması için akıllı
televizyondan misafirinizin en sevdiği online dizi platformunu
açıyorsunuz. Eve gelmenize 15 dakika kala da kahve makinenize
çekirdek öğütme talimatınızı veriyorsunuz. Eve geldiğinizde
misafirinize kahveyi siz ikram ediyorsunuz. Bu noktada misafirinizi
siz mi ağırladınız yoksa akıllı eviniz mi?
Kısa sürede gerçekleşen bunca teknolojik gelişme ve teknolojinin
amansız hakimiyeti karşısında meraklı bünyeler sormadan edemiyor:
Acaba makineler ve teknoloji bir noktadan sonra evlerimizin esas
sahibi ve bizler de onların misafiri mi olacağız? Sorulara cevaplar
getirdiğini söyleyen bu çağ sanki daha fazla soru üretiyor.
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FOTO Ğ RA F AA / V EYS E L A LT U N

1868

D E R G İ / UZ A K TA N

EĞITIM

ILE

HER ŞEY MÜMKÜN

Türk Kızılay’ın ilk plazma bağışçısı olarak Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile plazma
bağışı esnasında kısa bir mülakat da gerçekleştiren Dr. Kürşat Reşat Demir hastalık sürecini ve
plazma bağışı ile başka insanlara şifa olmanın değerini anlattı.

DR.

K Ü R Ş AT R E Ş AT D E M I R

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

Küresel pandemi toplumları ve insanlığı dayanışmaya sevk
eden yeni bir iklim getirdi. Alınan tedbirlerle beraber sağlık
çalışanlarının fedakârca ve azimle gösterdiği mücadele insanlık tarihinde ilham verici hikâyeler olarak yer almaya başladı
bile.
Hastalığa yakalanmış insanların sağaltımı için çok önemli
araçlardan birisi olan plazma tedavisi bu fedakârlık hikâyelerinin kaynak noktalarından biri. Her plazma tedavisi kendi
içerisinde umut ve gurur veren bir arka plana sahip.
7 Nisan 2020 tarihinde Türkiye’de yeni tip koronavirüse karşı
verilen mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Koronavirüse
yakalanmış sağlık çalışanı Dr. Kürşat Reşat Demir tedavisi tamamlandıktan sonra plazma bağışında bulunarak Türkiye’de
plazma tedavisini başlatan isim oldu.

Bir bağışçı 6 kişiye hayat veriyor
Türk Kızılay’ın ilk plazma bağışçısı olarak Türk Kızılay Genel
Başkanı Dr. Kerem Kınık ile plazma bağışı esnasında kısa bir
mülakat da gerçekleştiren Dr. Kürşat Reşat Demir hastalık
sürecini ve plazma bağışı ile başka insanlara şifa olmanın
değerini anlattı.
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da plazma
bağışının mücadeleye sunduğu katkıyı, “İyileşen koronavirüs hastalarımızın bünyesinde çok sayıda savaşçı bulunuyor.
İyileştikten sonraki 14. günde bu savaşçılar vücutta en üst seviyeye çıkıyor. 600 ml kan, yoğun bakımda kritik durumdaki
2 hastaya şifa oluyor. Böylece 3 hafta boyunca iyileşen her bir
kişiden alınan plazma bağışları toplamda 6 hastanın umudu
oluyor yani bir iyileşmiş bir kahraman, 6 hastanın kahramanı
oluyor. Koronavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün
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FOTOĞRAF AA / MAHMUT SERDAR ALAKUŞ

7 Nisan 2020 tarihinde Türkiye’de yeni tip
koronavirüse karşı verilen mücadelede yeni
bir aşamaya geçildi. Koronavirüse yakalanmış
sağlık çalışanı Dr. Kürşat Reşat Demir tedavisi
tamamlandıktan sonra plazma bağışında
bulunarak Türkiye’de plazma tedavisini başlatan
isim oldu.

kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da
kahramanı olmaya davet ediyoruz” diyerek özetlemişti.
Mücadelede ön saftalar
Kürşat Reşat Demir’in açtığı yoldan bugün onlarca insan
yararlanıyor. Plazma tedavisi sayesinde bir bağışçının 6
hastanın tedavisine katkıda bulunabildiği düşünüldüğünde iyiliğin katlanarak büyüdüğünü söylemek mümkün.
Kritik durumdaki hastaların imdadına yetişen sağlık
çalışanları kovid-19’a karşı verilen mücadelenin en ön
saflarındalar. Mesai kavramı olmadan geceli gündüzlü
oldukça yoğun bir çalışma gerçekleştiren sağlık çalışanları bu mücadelelerinde çoğu zaman tedavi ettikleri
hastalardan enfeksiyon kapıyorlar. Tedavisi tamamlanan
sağlık çalışanları kovid-19’a karşı verdikleri mücadeleye
kaldıkları yerden devam ediyorlar. En basit tabiriyle birer
kahraman olan bu isimler birer kahraman gibi Türk Kızılay tarafından madalya ile ödüllendiriliyor. 3 defa bağış
yapanlar övünç madalyası alırken 2 defa bağış yapanlara
berat veriliyor.
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Vefa borcu
Türkiye’nin ilk plazma bağışçısı Dr. Kürşat Demir’den sonra ikinci plazma bağışını yapan isim ise Dr. Hasan Balıkçı oldu. Dr. Hasan Balıkçı yaptığı bağış
için bir “vefa borcu” nitelemesini yapıyor.
Tüm Türkiye’de sağlık çalışanları sadece mesaileri ve emekleri ile değil aynı
zamanda “kanları” ile de hastalara şifa dağıtmaya devam ediyorlar.
İzmir’in ilk immün plazma bağışçılarından biri de yine genç bir hekim olan
Betül İkbal Doğan. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan asistan hekim Betül İkbal Doğan kendi ifadesi
ile “insanlara yardım etmeyi seven” biri. Doğan, 2 günlük tedavinin ve 14
günlük karantinanın ardından plazma bağışçısı oldu ve gönüllü kan bağışçısı
olduğu Türk Kızılay’ın Alsancak’taki kan alma merkezinde bu defa plazma
bağışını yaptı.
Birine umut olun
Plazma bağışı ile sağlığına kavuşanlar da plazma bağışında bulunabiliyorlar.
Mesela koronavirüs nedeniyle ağır bir tedavi süreci geçiren aile hekimi Muzaffer Aşık plazma tedavisi ile sağlığına kavuştuktan sonra plazma bağışında
bulunmak için sırasını bekleyen isimlerden biri.

M E R T C A N AY D I N
FOTOĞRAF AA / İSMIHAN ÖZGÜVEN

PLAZMA BAĞIŞÇILARI

Plazma bağışı
ile sağlığına
kavuşanlar da
plazma bağışında
bulunabiliyorlar.
Mesela
koronavirüs
nedeniyle
ağır bir tedavi
süreci geçiren
aile hekimi
Muzaffer Aşık
plazma tedavisi
ile sağlığına
kavuştuktan
sonra plazma
bağışında
bulunmak için
sırasını bekleyen
isimlerden biri.
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İ S M A I L K AYA R

FOTOĞRAF AA / ERCIYES ÜNIVERSITESI

( E R Ü ) T I P FA KÜ LT E S I

Bu mücadelede sadece doktorlar değil sağlık çalışanlarının tamamı aktif bir
rol alıyor. Örneğin Diyarbakır’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde paramedik
olarak görev yapan ve koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olan Melek
Yıldırım 13 günlük tedavisinin ardından plazma bağışı yaptı. Kovid-19 için
plazma bağışı yapıldığını duyar duymaz gönüllü olmak isteyen Yıldırım,
bağış sürecini şöyle anlatıyor:
“Doktorumu arayıp bilgi verdim. Bir gün sonra plazma bağışında bulundum. Birine umut olmak güzel bir şey. Tedavi olup 14 günlük izolasyon
süresi bitenlerin plazma bağışçısı olmasını istiyorum. İmkânınız varken
bunu değerlendirin, bir hasta için umut olabilirsiniz.”
Baba-oğul bağışçılar
Bir diğer kahraman sağlık çalışanı ise Yüreğir Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli Mert Can Aydın. Mert Can Aydın da, immün plazma bağışçısı olan sağlık kahramanlarından biri.
Plazma bağışçıları toplumun her kesiminden koronavirüsü yenen “iyi
insan”lardan oluşuyor. İstanbul Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
görev yapan Prof. Dr. İsmail Kayar tedavisi tamamlandıktan sonra plazma
bağışında bulunan kişilerden biriydi. Malatya’da koronavirüs tedavisi ile
sağlığına kavuşan bağışçı babanın ardından yine koronavirüse yakalanıp

Malatya’da koronavirüs
tedavisi ile sağlığına kavuşan
bağışçı babanın ardından
yine koronavirüse yakalanıp
iyileşen oğlu da plazma bağışçısı
olmuştu. Türkiye’de iyilik
babadan oğula geçiyor…
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iyileşen oğlu da plazma bağışçısı olmuştu. Türkiye’de iyilik babadan oğula geçiyor…
Samsun’da bir camide imam-hatiplik yapan
İsa Ali Musaoğlu da “iyilik tedavisi”ne destek
verenlerden. Musaoğlu 10 günlük tedavisinden
sonra 14 günlük karantina sürecini tamamlayıp
Türk Kızılay’ın Samsun ili Canik ilçesindeki
kan alma merkezinde plazma bağışında bulundu. Samsun’un ilk plazma bağışçısı olan Musaoğlu koronavirüs nedeniyle babasını kaybetti.
Annesi de aynı hastalıktan dolayı tedavi altında.
Polislerden müezzinlere
“Emniyet teşkilatı her zaman devletimizin zor
zamanlarında yanındaydı, bunun gereği olarak
bağışta bulundum. Görevimi yerine getirmek
için geldim” diyen 38 yaşındaki polis memuru
Ünal Kılınç, 6 günlük tedavisini ve karantina
sürecini tamamladıktan sonra Türk Kızılay’ın
Eskişehir’de bulunan kan merkezinde plazma
bağışında bulunan kahramanlardan bir başkası.

MELEK YILDIRIM
FOTOĞRAF AA / ŞÜKRÜ GÜNDÜZ

Trabzon’un ilk plazma bağışçısı olan müezzin İsmail Özün ise hastalandığını yıllık izne
ayrıldığı dönemde öğrenmiş ve 15 günlük tedavi
görmüştü.
Denizli’de 16 gün boyunca tedavi gördükten
sonra taburcu edilen tekstilci Veysel Işık plazma
bağışının önemini bilen isimlerden biri. Veysel
Işık 14 gün karantinada kaldıktan sonra ikinci
defa bağışta bulunmuştu.
281 iyi insan…
22 Nisan 2020 itibariyle Türkiye’de 281 “iyi
insan” koronavirüs tedavileri tamamlandıktan
sonra plazma bağışında bulundu.
Kovid-19 insanlık tarihinde yeni bir sayfa açtı.
Bu dönemde yaşananlar on yıllar boyunca
insanlara dersler vermeye devam edecek. Kovid-19’a karşı plazma tedavisi ise insanlığın bu
mücadelesinin küçük bir özeti gibi. Hastalığın
şifası yine hastalığa yakalananların iyiliğinden
geliyor. Türk Kızılay’ın da dediği gibi senin
“Plazma bağışınla insanlık kazanacak”!

FOTOĞRAF AA / KEREM

KOCALAR

Denizli’de 16 gün boyunca tedavi gördükten sonra taburcu
edilen tekstilci Veysel Işık plazma bağışının önemini bilen
isimlerden biri. Veysel Işık 14 gün karantinada kaldıktan
sonra ikinci defa bağışta bulunmuştu.
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HALİL SOLAK

P R O F. D R . İ S M A İ L KA R A
“ TO P LU M SA L I H T I YAÇ LA R
M A H YA LA R I N D I L I N I V E
I FA D E L E R I N I D E Ğ I ŞT I R I YO R ”

Prof. Dr. İsmail Kara ile bir Osmanlı icadı olan mahyayı ve geçmişten bugüne olağanüstü durumlar ile
sosyal-toplumsal sorunların mahyalara yansımasını konuştuk.
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Mahya ile ilgili ilk müstakil çalışmalar rahmetli Süheyl Ünver tarafından yapıldı. Sizin önce makalelerinize, sonrasında da 2016 Ramazan’ında yayınladığınız Müslüman
İstanbul’a Mahsus Bir Gelenek: Mahya kitabına kadar derin bir sessizlik hakim bu
konu üzerinde. Sizin ilginiz nasıl başladı mahyaya ve mahyacılara?
İlk ilgilerimin ortaya çıktığı dönemlerde, dönemlerde diyorum çünkü 35-40 yıl önceden
bahsediyorum, meselenin teknik ve estetik tarafı, hatta mahyanın bütün tarihi ve kendine
mahsus kültürü sınırlarımın dışında idi. Çalıştığım konularla irtibatlı olarak Cumhuriyet
ideolojisinin din anlayışının, laiklik politikalarının mahyalara kadar uzanmasının arkasında görünenden farklı sebepler olabilir mi diye bir soru belirdi kafamda. 1969 yılında
İstanbul’a geldim, o gün bugün mahya görüyordum ama “Para Biriktir”, “Cumhuriyet
Bayramın Kutlu Olsun”, “Yerli Malı Kullan” mahyaları herhalde “Hoş Geldin Ya Şehri
Ramazan”, “Yetimleri Koru”, “Onbir Ayın Sultanı”, “Oruç Sabrın Yarısıdır” mahyalarıyla
aynı kategoride düşünülemezdi. Hele Edirne Selimiye’de kurulan “Atatürk”, “İnönü”
yahut “Kırkpınar” mahyalarını görünce... Artık buradan itibaren mahya da Cumhuriyet
Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm’ın bir parçasıydı. Yoksa mahyacı ustası, çırağı
yahut aydınlatma teknikleri uzmanı olmayı düşünmedim hiçbir zaman (gülüyor).
Hâlâ peşinde olduğum sorulardan biri şuydu: Cummhuriyet bayramını yahut yerli malı
mahyaya çıkardığınız zaman laik bir program için dini mi kullanıyorsunuz yoksa seküler
bir fikri dini ifadeye yaklaştırmadan anlatmak, topluma aktarmak imkânınız yok mu?
Bunu yaparsanız hangi tarafı kuvvetlendirmiş olursunuz? İşte “Türk usulü lakilik”in ve
bitmez tükenmez problemlerinin çıktığı yerlerden biri...
Böyle başladınız, devamı nasıl geldi peki...
Hiçbir şey sizin koyduğunuz sınırlarda kalmaz. Her şeyin bir de kendi sınırları ve tabiatı
vardır. Daha doğrusu elinize gelen yahut ilgilendiğiniz ipin ucunu takip ederseniz o sizi
baştan tahmin etmediğiniz yerlere de götürebilir. Açılır, genişler. Mahya da böyle. Ben
önce sadece ilgilendiğim ifadelere yoğunlaşmaya çalışırken onun arkasında dinî, siyasî,
kültürel, teknik bir dünya olduğunun yeterince farkında değildim. En çok bildiğim
kitaplarda yahut denemelerde yer alan edebi ve folklorik kısmı idi. Daha derinden kavramak merkeze yoğunlaşmak kadar çevreyi bilmeyi de gerektirebilir. Benimki de böyle
oldu. Gide gide mahya ile alakalı her mesele, her bilgi, her görsel, her yazı bir şekilde
ilgilendiğim konular arasına girdi. Esas işim bu olmadığı için tesadüf ettiklerimle ilgilendim. Sonra küçük yazılar yazmaya başladım. Gittikçe zenginleşen ve çeşitlenen görsel
tarafı çok cazipti ayrıca.
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Mahyada doğrudan anlatım, direkt mesaj diyebileceğimiz yazıya geçilmesi çok daha
yakın bir tarihte oluyor. Modernleşme süreçlerinin, okuma-yazmanın öne çıkmasının
burada bir etkisi var. Ama muhtemelen daha etkileyici sebep savaşlar, göçler, fakr
u zaruret, dayanışma-yardımlaşma zarureti sebebiyle mahyaların toplumsal
mobilizasyon ve yardımlaşmayı teşvik için kullanılmaya başlanmasıdır.

FOTOĞRAF AA / GÖKHAN

BALCI

Biraz da benim çalışma tarzımla alakası
var. Bugün kocaman bir kitap olan ve
bir düşünce tarihi problemi olarak şerh
ve haşiye meselesine eğilen İlim Bilmez
Tarih Hatırlamaz’ın ilk metinleri üç
adet küçük gazete yazısı halinde tezahür
etmişti. Mahya kitabı da birkaç aşamadan geçerek böyle ortaya çıktı, kemal
seviyeye yükseldi.
İslâm dünyasında camilerde çeşitli
aydınlatma teknikleri kullanılsa da,
mahya -kitabınızın adında da vurguladığınız gibi- İstanbul merkezli bir icad.
Mahyayı İstanbullu yapan şartlar neler?
Buna ilk dikkat çeken benim herhalde.
İslâmın ilk dönemlerinden itibaren
camiler ve türbeler etrafında yaygın

olarak gördüğümüz aydınlatma, hadi
nurlandırma da diyelim teknikleri ile
mahyayı birbirine karıştırmamak lazım.
Her ne kadar bazı bakımlardan kuvvetli
irtibatları olsa da... Her şeyden önce
cami-kubbe-minare mimarisinin belli bir
merhaleye gelmesi gerekiyordu. Farklı
aydınlatmalar yapabilirsiniz ama belli
bir aralığı ve yüksekliği olmayan minarelerde başarılı ve estetik mahya uygulaması zor bir şey. Eyüp Sultan Camisi’nde mahya kurabilmek için minarelerinin
tamirden geçirildiğini, yükseltildiğini
biliyoruz. Meselâ Bursa Ulucami’de de
mahya kurulmuş, bugün de kuruluyor
ama minare yükseklikleri ve aralıkları,
ayrıca duvar ve kubbe sistemleri estetik
ve başarılı mahya kurmaya çok elverişli
değil. Osmanlıların son döneminde ta-

lep üzerine Kahire’ye bir mahyacı ustası
gidiyor ama minare ve kubbe sistemlerinin elverişsizliği sebebiyle çok başarılı
olunamıyor.
Muhtemelen bunun kadar önemli olan
bir diğer husus coğrafya, daha doğru bir
tabirle topoğrafya. Şehrin tabii şartları
kurulan mahyaların o şehrin birçok
yerinden görülmesini mümkün kılması
lazım. İstanbul bu bakımdan da istisnai
imkânlara sahip; tepeler, deniz, yüksek
minareli camiler... İstanbul’un payitaht
olmasını bir diğer unsur olarak mutlaka
zikretmek lazım. Halifenin, cihan padişahının mekânı burası. Aydınlatma tarzının, nurlara gark etme teamüllerinin ona
yaraşır bir düzeyde olması lazım. Şüphesiz vakıflar üzerinden kaynak ayrılması
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Ledlerle kaliteli mahya
yapmak ancak büyük çabalar
neticesinde olabilir. Halbuki
şimdi çoğunlukla işin kolayına
kaçılıyor ve bilgisayar başında
kaba saba akan reklam panoları
gibi mahyalar düzenleniyor.
Zevksiz, sıradan...
meselesi de var. Bugün nisbeten kolay
araçlarla mahyayı kurguluyor, kuruyorsunuz ve şartele bastığınız zaman bütün
ampuller yanıyor. Halbuki Süleymaniye yahut Sultanahmet gibi bir camide
zeytinyağı ve kandillerle her akşam tek
tek uğraşarak bir mahyayı tamamlamak
ve yakmak kaynak ve eleman istiyor,
yılboyu hazırlanmak istiyor. Kolay bir iş
değil o devrin şartlarında.
İstanbul’un mahyada istisnailiği hatta
biricikliği bütün bu sebep ve şartlarla
alakalı elbette. Bakın bugün de öyle.
Mahyaların iki minare arasında
yüzyıllar içinde geçirdiği değişimler
nelerdir?
Evet bu da uzun bir bahis. Elimizdeki
mahya çizimleri 16. asra kadar gidiyor.
Ama 19. yüzyıla kadar mahyaların yazı
değil de şekil ve çizim olduğunu biliyoruz. Çiçek, fıskıye, cami, top arabası,
baklava dilimi, yıldız, ayyıldız, kuş, çember, köşk, köprü, bayrak-sancak, hatta
balık çizimleri var. Sembolik anlatım ve
şehrayin özellikleri daha kuvvetli bunların. Doğrudan anlatım, direkt mesaj
diyebileceğimiz yazıya geçilmesi çok
daha yakın bir tarihte oluyor. Modernleşme süreçlerinin, okuma-yazmanın
öne çıkmasının burada bir etkisi var.
Ama muhtemelen daha etkileyici sebep
savaşlar, göçler, fakr u zaruret, dayanışma-yardımlaşma zarureti sebebiyle
mahyaların toplumsal mobilizasyon ve
yardımlaşmayı teşvik için kullanılmaya
başlanmasıdır. Siyasî ve aktüel anlamlar
kazanması da daha yoğun bir şekilde
bu aşamada devreye giriyor. İnsanların
kafalarını da yeni şartlarda çift taraflı
aydınlatmak istiyorsunuz...
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Kayıt altına almaya çalıştığım görseller arasında sadece mahya fotoğrafları
yok, karikatür, çizim, reklam, imsakiye, kitap ve dergi kapağı türünden görsel
malzemelerde yer alan mahyaları ve mahya çekimlerini de olabildiğinde
derliyor ve topluyorum.

Edirne Selimiye Camii’ni süsleyen
“Evde Kal Türkiye” mahyasını gördüğünüze eminim. Geçmişte, olağanüstü
durumların ya da sosyal-toplumsal
sorunların mahyalara yansıması nasıl
olmuş?
“Evde Kal Türkiyem” mahyası Selimiye’de başladı ama Çamlıca Camisi’nde
de kurulmuş, fotoğraflarını gördüm.
Gerçi Çamlıca Camisi’nde mahya kurulmuyor, ledle bir şeyler yazılıyor. Estetik
kapasitesi yüksek değil bence. Espri
olarak fena değil bu ifade ama mahya
olmak bakımından tercihe şayan değil

diye düşünüyorum. Daha doğrusu koronavirüs salgınının mahyaya yansımasının
böyle olmaması gerekirdi. Çünkü bunun
dini bir muhtevası yok. Halbuki hem
salgınla ilgili hem de daha dini cümleler
kurulabilir. Meselâ “Bedenin de Sana
Emanettir”, “Komşunu Tehlikeye Atma”,
“Ya Şâfi”, “Başkasının Sıhhatinden de
Mesulsün” gibi. Düşünülse daha güzel
cümleler bulunabilir zannederim.

mahyaların dilini ve ifadelerini değiştiriyor, dönüştürüyor. Bu anlaşılabilir bir
şey. Siyasi taleplerin daha kuvvetli bir
şekilde devreye girmesi de paralel olarak
artıyor. Bu ise bazan sıkıntılara sebebiyet de veriyor.

Toplumsal olaylarla mahyalar arasındaki
ilişkiler yazıya geçişle birlikte artıyor ve
kuvvetleniyor. Bunu biraz konuştuk.
Tersi de doğru; toplumsal ihtiyaçlar

En çok mahya gören ben miyim bunu
bilmiyorum ama yaptığım çalışma gereği
görsel olarak yahut yazılı şekilde rastladığım bütün mahya ifadelerini metinleri

Herhalde sizin kadar mahya gören
yoktur… Bugünkü mahyaları nasıl
buluyorsunuz?
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ve görselleriyle birlikte kayıt altına alıyorum. Kitap çıktıktan
sonra da bunu sürdürüyorum, yeni ifadeleri kaydediyor, yeni
görselleri vasıflı bir şekilde arşivlemeye gayret ediyorum.
Kayıt altına almaya çalıştığım görseller arasında sadece mahya
fotoğrafları yok, karikatür, çizim, reklam, imsakiye, kitap ve
dergi kapağı türünden görsel malzemelerde yer alan mahyaları ve mahya çekimlerini de olabildiğinde derliyor ve topluyorum. Çevremden insanların yahut hiç tanımadığım kişilerin
de katkıları oluyor. Onlara elbette müteşekkirim, mahyaları
hep yanık dursun diyeceğim geliyor onlar için.
Bugünkü mahyaları nasıl bulduğuma gelince kötü değil ama
çok iyi de değil. Diğer işlerimiz gibi. Cami mimarisi kadar
meselâ. Mahyanın iyi olabilmesi için tek unsur yetmez. Bir
defa ifadenin iyi olması lazım; hem dini muhtevalı hem kısa
ve öz hem de estetik, zevkli... Bu bakımlardan çok iyi durumda olmadığımızı düşünüyorum. Siyasi ve kültürel şartlar
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sebebiyle bir sıkışıklık ve kıstırılmışlık içindeyiz, ifadede rahat
değiliz, yeni ve üstün buluşlarımız da yok. Nasıl yapalımdan
ziyade neyi yapmamayalım öne çıkıyor. Baştan menfi olandan
başlıyoruz. Bu ise verimi ve seviyeyi düşürüyor.
Bir de uygulama meselesi var. Ledlerle kaliteli mahya yapmak ancak büyük çabalar neticesinde olabilir. Halbuki şimdi
çoğunlukla işin kolayına kaçılıyor ve bilgisayar başında kaba
saba akan reklam panoları gibi mahyalar düzenleniyor. Zevksiz, sıradan... Caminin, minarenin uygun olup olmadığına
bakan da yok.
Fakat önü açık bir alan bu. Her bakımdan iyi, güzel, ve
anlamlı mahya düzenlemeleri yapılabilir. Yeni denemelerin de
önünün açık olması lazım. Kalitede, zevkte ve üslupta seviye
arayışından vazgeçmemek şartıyla...
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İYILIĞIN KALESI:
RAMAZAN
İyilik yapmak bu dünyada bir vazgeçiştir, terk ediştir. Nefsinden, rahatından, malından, gücünden vazgeçiş;

başkasına kör olmayı, sağır olmayı, kalbin katılaşmasını terk ediştir. İyilik yapmak bir vazgeçiş, terk ediş ise,
onu vazgeçişlerin, terk edişlerin ayı olan Ramazan’da yapmanın ecri bu sebeple kat be kat üstündür.
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İyilik emek, istikrar ve istikamet gerektirir. Kendinin farkında
olanların komşusunun da farkına varmasıdır, komşusunu
kendi gibi sevmeyenin kâmilen yapamayacağıdır: “Kendiniz için
istediğinizi, mümin kardeşiniz için istemedikçe imanınız ikmal
etmez.”
Mayıs rüzgârının dediği çok açık: Bizi
iyilik kurtaracak. Ya peki, nedir bu
iyilik? Mayıs rüzgârına sorsak şöyle mi
tarif eder dersiniz: Her gün yinelenen,
her gün en baştan yapılan, her gün
yeniden doğan ve ısıtan, yayılan; hava
gibi, su gibi gerekli olup ancak yok
olduğunda varlığının farkında olunandır iyilik. Varlığın, doğasının en saf
halinde, yerli yerince hareket etmesidir,
iyilik; bunu yapmasına müsade etmektir. Her gün sofrada önümüze konulan
yemek, her sabah pişirilen ekmek, her
gün giyilen tertemiz kıyafetler, her gece
“Allah rahatlık versin,” diye uykuya
uğurlanmak… İyilik emek, istikrar ve
istikamet gerektirir. Kendinin farkında olanların komşusunun da farkına
varmasıdır, komşusunu kendi gibi
sevmeyenin kâmilen yapamayacağıdır:
“Kendiniz için istediğinizi, mümin
kardeşiniz için istemedikçe imanınız
ikmal etmez.”
Mayıs rüzgârı gibi hal-hatır sormaya
komşuya uğramak, orada bir eğrilik
görünce onu gidermeye çalışmak;
yüzlerce yıldır ekmek yapan her el gibi
gibi daha büyük bir hikâyenin parçası
olduğumuz bilincine varıp ona göre
el işte gönül eflakte eylemeye devam
etmektir.
İçinde bulunduğumuz bu iklim ise
kendimizin farkında olmayı hem en
gerektiren hem de buna en müsait olan
zaman dilimi. İyiliğin bir kalesi varsa,
Ramazan ayıdır. Ramazan ayı için

Müslümanların ayı denmesinin sebebi
bu ayın amellerimiz ile Rabbimizin bizi
yaratmadaki muradına yaklaşabilmeye en yakın olduğumuz zamanlardan
olmasıdır. Ramazan ayı, Rabbimizin,
kendi esmasından birini lütfettiği
“mümin” kullarının nefislerinden, bile
isteye arınmaları için sunduğu bir imkândır. İhtiyacı olmayan Hâlik’in, doğasında olmayan meleğin aksine insan
Ramazan’da terk etmesi emredilmiş
her şeye ihtiyaç duyar, onları istemek
doğasında vardır. Buna rağmen, sırf
emr-i İlahi’yi yerine getirmek şerefine
nail olabilmek için nefsini terk eder.
Bilinen kıssadır…
İftar sofrasında, Ramazan ayında, oruç
tutan, orucunu açmak üzere olan kul
ile Rabbi arasında perdelerin kalkması,
dualara icabet edilmesi de bu sebep
iledir. İnsan, Rabbinin onu neden
yarattığını izhar etmeye iyi amelleri ile
yaklaştıkça, kendine şah damarından
yakın olana da yaklaşır. Allah kuluna
sonsuz yakın iken kulu Rabbine sonsuz
uzaktadır. Kul nefsinden vazgeçtikçe
Allah’a yakınlaşır. Bir zaman sonra eli,
kolu, ayağı için bile Allah’tan başkasına ihtiyaç duymaz. O halde, iyilik
yapmak bu dünyada bir vazgeçiştir,
terk ediştir. Nefsinden, rahatından, malından, gücünden vazgeçiş; başkasına
kör olmayı, sağır olmayı, kalbin katılaşmasını terk ediştir. İyilik yapmak bir
vazgeçiş, terk ediş ise, onu vazgeçişlerin, terk edişlerin ayı olan Ramazan’da
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yapmanın ecri bu sebeple kat be kat üstündür.
Bilinen kıssadır, Hz. Osman fitresini bayramdan
sonra verse ne olacağını sorunca Efendimiz, o fitre ile birlikte bir de köle azad ederse Ramazan’da
yaptığı iyiliğe denk bir dereceye gelebileceğini
buyurmuştur.
Annemin iyilik defterleri
Bu vakıayı birebir yaşadığımız anlar, insanlar
arasında Mayıs rüzgârı gibi esenler yok mu? Olmaz mı, hem de nasıl çok. Allah sayılarını gün be
gün kat be kat arttırsın. Vefatından birkaç zaman
sonra rahmetli anneciğimin evrak-ı metrukesini
yerleştirirken birçok ciltli defterler buldum. Sayfalarını karıştırdığımda defterlerin amacına vâkıf
olamadım; hemen her sayfada günler, isimler,
adresler, haller, değişen veya sabit bazı meblağlar bulunmakta idi. Daha sonra annemin eski

dostlarından birine defterleri anlattım, sevindi.
Varlıklarından haberdarmış ama bana sormaya
çekinmiş. Benden defterleri rica edince durum
açığa çıktı: Anneciğim ve mahalledeki komşu
arkadaşları, dostları, otuz seneyi aşkın zamandır,
her ay bir araya gelip ya kendileri kendi sınırlı
bütçelerinden bulup buluşturup ya daha büyük
yardım organizasyonlarına müracaat ederek
mayıs rüzgârı gibi mahallenin içinde, evlerin arasında dolaşıyorlarmış. Hemen her ihtiyaç sahibi
ve ihtiyaçlarını, imkanlar dahilinde bu ihtiyaçları
gidermek için aylık ve yıllık reçeteleri… biliyorlarmış. Ramazan ayının başında listeler yapar,
arabası olan arkadaşları ile torba torba erzağı oradan oraya taşırlar, her yapılanı illa kendileri yapmak isterlerdi. Annemlerin yaptıklarından haliyle
haberdardık ama olayın büyüklüğünü, kimlere ne
kadar temas ettiğini ancak defterleri bulup listeler
gözümüzün önünden akınca anlayabilmiştim.
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İçinde bulunduğumuz bu iklim kendimizin farkında olmayı hem en
gerektiren hem de buna en müsait olan zaman dilimi. İyiliğin bir
kalesi varsa, Ramazan ayıdır.

Mayıs rüzgârının nasihati
İyiliğin yaratılışın özünde olduğuna en büyük kanıt, doğallığıdır; ancak çekilip alınınca yokluğunun fark edilebileceği kadar eşyanın cevherine ait olmasıdır. Evet, emek
gerektirir ama yeri olmayan, yapılınca yerine yerleşmeyen, yitip gidince arkasından iç çekilmeyen iyilik yoktur.
Allahu Teala’nın tüm nakıslığımıza, tüm hata ve kusurlarımıza, nefsimize rağmen bizi yeryüzünde iyiliğe memur
etmesi, insana şeref olarak yeter de artar bile. Hakikatine
uygun hareket edip yeryüzünde iyiliği yaydıkça içine
çöreklenmiş tüm küfler yıkanır, sıkıntılar süpürülür atılır.
Annemin de, Mayıs rüzgârının da bana nasihati budur:
İnsan iyilik yapmakla en büyük iyiliği kendine yapar.

RAMAZAN

33

34

1868

DERGİ / PANDEMI GÜNLERINDE

RAMAZANI

E V D E YA Ş A M A K

PANDEMI GÜNLERINDE
RAMAZANI EVDE YAŞAMAK
Bu Ramazan, belki o kalabalık, eşli dostlu iftar sofralarına oturamayacağız. Fakat çekirdek
ailelerimizle birbirimize odaklanarak, onların sevdikleri şeyleri düşünerek pişirdiğimiz yemekler
basit de olsa yüzlerindeki memnuniyeti görmek, hissettiğimiz eksikliği kapatacak; huzurumuzu,
ve dinginliğimizi sağlamaya yetecektir.

N U R AY O K YAY
Bir pandemide evde olmak ve Ramazan’da evde olmak…
İşte içinde olduğumuz günlerde bizler bunu yapıyoruz.
Dünyaca, insanlık olarak, ülkeler bazında, aile birliği olarak
ve en nihayetinde kişisel sınavımızı veriyoruz.
Şu anda yaygınlık ve dağılım açısından daha önce hiç yaşanmamış, deneyimlenmemiş bir durum söz konusu. Kimilerimiz bir buçuk aydır evinden hiç çıkmadı, mecbur kalanlarımız ise değişik duygular içinde görevlerini yapıyorlar. Belki
de bundan sonra hiç değişmeyecek alışkanlıklar ediniyoruz.
İyisini, kötüsünü ise zaman gösterecek. Fakat şuna eminim
ki, hepimizin şöyle bir durmaya, sevdiklerimizin gözlerinin
içine bakmaya ve yavaşlamaya ihtiyacı vardı.
Pişirdiğimiz ekmeğin kokusu
Bakıp da görmeye, evimizin kokusunu, huzurunu anımsamaya, korunmuşluğunu hissetmeye, aslında küçük mutluluklar
yaratmanın ne kadar da kolay olduğunu görmeye ihtiyacımız vardı. Ocakta pişen çorbanın kokusu, fokurdayan çayın
kokusu, hatta artık kendi pişirebildiğimiz ekmeğin kokusu…
Belki bunların bir kısmı eskiden de hayatımızdaydı fakat
önemli olan şu anki o farkındalığımızın veya zihnen ve
bedenen ayırdığımız zamanın olmayışıydı. Sevdiklerimizle
birlikte, tadını çıkara çıkara, keyif alarak ne kadar olabiliyordu ki…
Bu mecburi evde kalış, endişe, üzüntü, belirsizlik, ve korku
yaşanırken saydıklarım aslında rahatlamamız için odaklanmamız gerekenler. Önemli olan, bütün zorluklara rağmen,
yaşadıklarımızı, hayatla, kendimizle ve sevdiklerimizle ilgili
artıya çevirebilmeyi başarabilmek. Şimdi bir de Ramazan’ı
yaşayacağız. Bu güzel, duygu dolu, inanç dolu ayın maneviyat zenginliğini evimizin her köşesine, büyüklerimize,
çocuklarımıza ve arkadaşlarımıza yansıtabilme imkanımız
var. Sanal yoldan da olsa, her türlü manevi paylaşımın açık
oluşuna odaklanabilirsek, evde de olsak bunu başarmanın
yolunu bulabiliriz.
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İlginç bir Ramazan
Çocukluğumda, bu ayda bütün meleklerin yeryüzüne indiğine, insanları şefkatle dinlediğine, onların içlerini sevgiyle
doldurduğuna inanırdım. İçinde bulunduğumuz günler,
insanlığın elele verdiği, paylaşımda bulunduğu, bir amaç
etrafında birleştiği nadir zamanlardan biri. Belki de ilk
defa ortak bir tehdite karşı birlik içindeler. Kim bilir, belki
de Ramazan’la birlikte melekler gerçekten yeryüzüne inip,
insanlığa kol kanat gerer, insanlığın başını sevgiyle okşarlar.
Unutulan gerçek değerlerden saygıyı, paylaşımı, hoşgörüyü, azla yetinmeyi, sevgiyi, doğanın kıymetini, özgürlüğün
değerini, hatta azın çok olduğunu, basit şeylerin mutluluk
için yeterli olduğunu, öncelik ve değer yargılarımızı yeniden
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gözden geçirmeyi de bize hatırlatırlar. Ailemizle birarada
oturulan yemek masalarını, mutfaktan gelen güzel kokuların
kıymetini, annemizle, babamızla, eşimizle yemeğin üzerine
içilen o kahve tadının hiç bir şeyde olmadığını gösterirler.
Bu Ramazan, belki o kalabalık, eşli dostlu iftar sofralarına
oturamayacağız. Fakat çekirdek ailelerimizle birbirimize
odaklanarak, onların sevdikleri şeyleri düşünerek pişirdiğimiz yemekler basit de olsa yüzlerindeki memnuniyeti
görmek, hissettiğimiz eksikliği kapatacak; huzurumuzu ve
dinginliğimizi sağlamaya yetecektir.
Hepimize hayırlı Ramazanlar.

Bakıp da görmeye, evimizin
kokusunu, huzurunu
anımsamaya, korunmuşluğunu
hissetmeye, aslında küçük
mutluluklar yaratmanın ne
kadar da kolay olduğunu
görmeye ihtiyacımız vardı.
Ocakta pişen çorbanın kokusu,
fokurdayan çayın kokusu, hatta
artık kendi pişirebildiğimiz
ekmeğin kokusu…
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Pek çok ülkede koronovirüsle ilgili yaşanan gelişmelere dair net veriler
açıklanmazken, Cumhurbaşkanlığımız ilk vakanın görüldüğü günden
beri her aşamada halkı süratle bilgilendiriyor. Bu sürecin başında nasıl
bir iletişim stratejisi belirlemiştiniz?
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde de şeffaflık temelli bir
iletişim stratejisi izliyoruz. Tüm gelişmelerle ilgili gerçek ve aydınlatıcı
bilgileri hızlı bir şekilde milletimizle paylaştığımız gibi dezenformasyona
karşı da çok önemli bir mücadele yürütüyoruz.
Devletimiz Kovid-19 salgınının etkisini en az indirebilmek için daha ilk
vaka görülmeden önce bile birçok tedbiri hayata geçirdi, tüm imkânları
seferber etti. Sürecin hemen başında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sağlık Bakanlığımız bünyesinde Bilim Kurulu oluşturularak ulusal
strateji belirlendi. Burada alınan tüm kararlar ve ortaya çıkan veriler açık
ve net bir şekilde kamuoyuna sunuldu. Test, vaka, vefat ve iyileşme sayılarına ilişkin şeffaf bir şekilde periyodik bilgilendirmeler yapıldı.
Vatandaşlarımızdan da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanlığımızın ve İletişim Başkanlığımızın resmi açıklamalarını dikkatle takip etmelerini, açıklanan tedbirlere hassasiyetle uymalarını istedik. Diğer taraftan
sosyal medyada kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformasyon
içerikli haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, Türkiye düşmanlarının
krizi kötü emellerine alet etmelerine izin verilmemesi yönündeki çağrımızı sürekli yineledik. Tüm bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın uygulamaya aldıkları kararlar, tedbirler ve destekler hızlı şekilde vatandaşlarımıza
bildirildi. Salgına ilişkin tedbirler ve veriler konusunda oldukça açık ve
şeffaf olduk, olmaya da devam ediyoruz.

F O T O Ğ R A F A A / H A L I L S A Ğ I R K AYA

Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Prof. Dr. Fahrettin
Altun ile Türkiye’nin koronavirüs
mücadelesindeki iletişim stratejisini
konuştuk.
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Salgına ilişkin tedbirler ve veriler konusunda oldukça açık ve şeffaf olduk,
olmaya da devam ediyoruz.
Ücretsiz maske dağıtımı, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak
için kurulan vefa sosyal destek ekipleri, ekonomik paketler,
sokak hayvanlarına mama dağıtımı gibi pek çok yardım ve
destek faaliyeti var. Bu konulara dair doğrudan vatandaşlardan size gelen reaksiyonlar neler?
Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde alınan her tedbir ve atılan
her adım milletimiz tarafından çok yüksek oranda sahiplenildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem”
çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na verilen
destek de bunun göstergesi oldu. Uygulanan hizmetlere karşı
vatandaşlarımız memnuniyetlerini CİMER üzerinden ya da
sosyal medya üzerinden dile getiriyor. CİMER’e gelen mesajlarda, okulunun bahçesindeki zeytin ağaçlarından elde edilen
geliri, emekli bayram ikramiyesini, ek ders ücretini, gazilik
maaşını bağışlamak isteyen vatandaşlarımızın mesajları bizleri
ziyadesiyle mutlu etti, bir o kadar da duygulandırdı.

Yapılan hizmetlere çamur atmak, mücadelede aktif görev alan
kurum ve kuruluşlarımızı karalamak isteyenlere de sağduyulu
vatandaşlarımız itibar etmiyor. Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz
her gün binlerce kişiye ulaşıyor. Vefa Sosyal Destek uygulamasıyla başta kıymetli büyüklerimiz olmak üzere birçok
insanımıza devletimizin ve milletimizin şefkat eli dokundu.
Milletimizin mayasındaki iyilik ve dayanışmanın en güzel
örneklerini her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de görmek
gururu verici.
Dünyanın yaşlılarını ölüme terk ettiği, tedavi sonrası hastaların evlerine faturalar gönderdiği böylesi bir küresel salgında, devletimizin vatandaşlarıyla kurduğu “insanî iletişim”in
kalitesini bu derece yüksek tutmayı nasıl başarıyorsunuz?
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yurtiçinde ya da
yurtdışında hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. İsveç’te
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Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken’i ambulans uçak gönderip Türkiye’ye getirmemiz bu yaklaşımımızın son örneği oldu. Mücadelede yer alan tüm kurum ve kuruluşlarımız en insani şekilde hareket ederek, Türkiye Cumhuriyeti devletine sadece
vatandaşlarının değil tüm insanların güven duymalarını sağlıyor. Bunu vatandaşlarımızın
tedbirlere uymada ortaya koyduğu yüksek hassasiyet de gösteriyor. Çünkü vatandaşlarımız
biliyor ki devletimiz, milletine rağmen bir adım atmaz, atmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın hep söylediği gibi “yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz” ve “insanı yaşat ki devlet
yaşasın” diyerek sadece vatandaşlarımıza karşı değil tüm insanlara karşı, dünyanın ortak
mücadelesinde insani tavırla hareket ediyoruz.
Türkiye’nin, ülke içinde salgınla mücadele ederken diğer ülkelere bu zor günlerde verdiği
desteğin uluslararası medyada yeterince görüldüğünü düşünüyor musunuz?

F O T O Ğ R A F A A / M E H M E T N I YA Z I

DEMIR

Türkiye, koronovirüsle küresel mücadele kapsamında bugüne kadar 55 farklı ülkeye tıbbi
malzeme desteğinde bulundu. Bu yardımlar, insani sorumluluk çerçevesinde gerçekleştiriliyor.
Türkiye Kovid-19 ile mücadelede örnek olduğu gibi, yaptığı yardımlarla da dünyaya öncülük
ediyor. Ancak yurtiçi ve yurtdışında salgına karşı en etkili mücadeleyi veren ülke olmamıza
rağmen uluslararası medya ne yazık ki Türkiye’nin başarısını görmezden gelebiliyor.
Bunun yanında uluslararası medya ABD’de seyahat yasağı ya da İtalya’da işyerlerinin kapatılması gibi haberlerde manipülatif ve kasıtlı şekilde Türkiye’den fotoğraflar kullanarak asla
kabul edilmeyecek hatalar yaptı. Yanıltıcı haberlere karşı tepkimizi bu medya kuruluşlarına
hemen mektup göndererek gösterdik ve söz konusu fotoğrafların kaldırılmasını sağladık.
Sayın Cumhurbaşkanımız, telefon diplomasisiyle salgına karşı mücadelede küresel girişimlere öncülük ederekbu sürecin uluslararası dayanışmayla başarıya ulaşacağını vurgularken,
yabancı basında Türkiye’nin salgına karşı başarısının görülmemesi ya da art niyetli haber ve
görsellere yer verilmesi Türkiye düşmanlığının dışavurumundan başka bir şey değildir.

Mücadelede yer alan tüm kurum ve kuruluşlarımız en insani şekilde hareket
ederek, Türkiye Cumhuriyeti devletine sadece vatandaşlarının değil tüm
insanların güven duymalarını sağlıyor.

FOTOĞRAF AA / AA
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İBRAHIM KALIN
BÜYÜKELÇI, CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ

İNSANLIK ÖLMESİN Kİ
İNSANLAR ÖLMESİN
Koronavirüs salgını sürecinde tüm dünyaya örnek olacak bir milli yeterlilik sergileyen
Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde
vatandaşlarımıza her açıdan sahip çıkmıştır. Öte yandan “İnsanlık ölmesin ki insanlar
ölmesin” ilkesiyle hareket eden Cumhurbaşkanımız, dünyanın dört bir yanındaki mağdur,
mazlum ve muhtaçlara yardım elini uzatarak Türkiye’nin yardımseverliğini bir kez daha
göstermiştir.

FOTOĞRAF AA / ERÇIN TOP
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Bugüne kadar üç milyondan fazla kişiye bulaşan
ve 218 bin insanın hayatına mal olan koronavirüs
pandemisi, kültürel hiyerarşi, ekonomik
dokunulmazlık ve ayrıcalıklara bakmaksızın tüm
bölge, ülke, ırk ve ulusları etkiledi. Dolayısıyla doğubatı, kuzey-güney, zengin-fakir ayrımı, yönetim şekli,
coğrafya bütün bunların aslında ne kadar işlevsiz hale
geldiği bu salgında açık bir şekilde görüldü.

Koronavirüs salgını bugünkü küresel düzenin
bağışıklık sisteminin, zannedildiğinden çok daha
korunaksız ve hastalıklara karşı açık olduğunu
ortaya çıkardı. Küresel düzen uzun bir süredir
düzen, ahenk ve adalet üretemiyor. O yüzden
eşitsizlik ve adaletsizlik üreten uluslararası sistemin
mağdurları ile dayanışma içinde olan bir lider olarak
Cumhurbaşkanımızın her vesileyle ‘Dünya beşten
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büyüktür’ diyerek sadece BM Güvenlik Konseyi sisteminin
değil, dünya düzeninin değiştirilmesi gerektiğine yaptığı
vurgu, bu salgın sürecinde daha büyük anlam kazandı.
Kovid 19 pandemisi bir kez daha gösterdi ki hepimiz güvende
olmadıkça hiçbirimiz güvende olmayacağız. Dolayısıyla bu
süreçte küresel işbirliği hiç olmadığı kadar acil bir ihtiyaçtır.
Hiçbir ülke bu savaşı tek başına verebilecek durumda
değildir. Birlikte hareket etme, dayanışma ve yardımlaşma
hayat kurtarmak için her zamankinden daha ivedi bir
gereksinimdir.
Koronavirüs salgını sürecinde tüm dünyaya örnek olacak
bir milli yeterlilik sergileyen Türkiye Cumhuriyeti,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde
vatandaşlarımıza her açıdan sahip çıkmıştır. Öte yandan
“İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin” ilkesiyle hareket eden
Cumhurbaşkanımız, dünyanın dört bir yanındaki mağdur,
mazlum ve muhtaçlara yardım elini uzatarak Türkiye’nin
yardımseverliğini bir kez daha göstermiştir.
Salgın sürecinde Türkiye, bir yandan kendi ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için örnek bir milli seferberlik gösterirken
diğer yandan bu salgınla mücadele için elzem olan küresel
dayanışmaya en ciddi katkı veren ülkelerden biri olmuştur.
Ülkemizden tıbbi malzeme talebinde bulunan ülke sayısı
125’e ulaşmış bulunmaktadır. 90 ülke bağış (hibe), 38 ülke
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satın alma izni ve 69 ülke ihracat izni talebinde bulunmuştur.
Bugüne kadar ABD, İtalya, İspanya, Somali, Filistin Kosova,
Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek ve
Karadağ dahil olmak üzere 56 ülkenin tıbbi malzeme talebi
karşılanmıştır.
Koronavirüs krizi kapsamında yurtdışına maske, biyolojik
tehlike tulumu, tek kullanımlık koruyucu kıyafet, önlük,
koruyucu gözlük, eldiven, antiseptik ve Kovid-19 test kiti gibi
tıbbi ürünler gönderilmiştir. Bunun yanı sıra birçok ülkeye
Kovid-19 kapsamında hijyenik malzemeler gönderilmiş olup
Gazze’de bir hastane hibe edilmiştir.
İnsani yardımlar konusunda Türkiye’nin karne notunu artık
tüm dünya takdir etmektedir. Çok şükür ki Türkiye, varlıkta
şükredip paylaşan, yoklukta sabredip paylaşan, paylaştıkça
bereketini arttıran ve hep veren el olma geleneğine sahip
bir ülkedir. Bu süreçte Türkiye tüm dünyaya kara gün dostu
olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Türkiye bir yandan bu salgınla mücadele ederken diğer
yandan da pozitif gündemine odaklanmaya devam
etmektedir. Zira bu sınavda başarılı olanlar geleceğe doğru
daha emin adımlarla yürüyecektir. Başarısız olanlar ise
geleceğin kaybedenleri olacaktır. Bu krizlerin içerisinde
büyük fırsatlar da var. Bu fırtınada istikametini doğru çizip en
az zararla çıkan aktörler geleceği inşa edecekler.

Türkiye bir yandan
bu salgınla mücadele
ederken diğer yandan
da pozitif gündemine
odaklanmaya devam
etmektedir. Zira
bu sınavda başarılı
olanlar geleceğe doğru
daha emin adımlarla
yürüyecektir.

FOTOĞRAF AA / BURAK AKBULUT
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“Cihanpenah”
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
İnsanî Diplomasinin
Serüveni
SAMET TINAS
Koronavirüs salgınının dünya üzerinde neredeyse etkilemediği bölge yok. İçiçe geçmiş ve birbiriyle sürekli irtibat

hâlindeki insanlık birbirine destek olmadan bu ‘pandemi’yi aşamayacak. Bu süreçte üzerine düşen vazifeyi hakkıyla

yerine getiren devletlerin başında ise Türkiye geliyor. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e “cihanpenâh” devletimizin yardım elinin
hangi coğrafyalara uzandığını merak ediyorsanız bu yazı tam size göre.
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“Vatan şairi” Namık Kemal,

Ecdâdımızın heybeti ma’rûf-ı cihândır
Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır
mısralarında çok önemli bir hususu dile
getiriyor aslında. Cemiyet ve insanların
değişmekle birlikte tarihten tevarüs ettikleri
hususiyetlerin tortularını barındırdığını söylüyor; devamlılık şuuruna işaret ediyor.
Keza İbn Haldun, insan şahsiyet ve temayüllerinin “iklim”, “beslenme” ve “veraset”
üzerinden şekillendiğini boşuna söylemiyordu. Bu verasetin kimi biyolojik iken kimisi
de maşerî yani toplumsaldı. Yani beşerî
toplulukların yaşadıkları ve tarihî olarak
vasıflandırdıkları hadiseler zaman içinde süzülüp gelir ve vicdan ile idraklerde birtakım
tesirler bırakır. İşte Türkiye’nin son zamanlarda “insanî diplomasi” olarak adlandırılan
insaniyetperver tavrı tam bu teorik zemin
üzerine oturuyor. Yüzlerce yıl müslim-gayrimüslim ayırt etmeden, “Yaradılanı severiz,
Yaradan’dan ötürü” şiarını benimseyen bu
millet, bugün de hem devlet hem de toplum
sathında aynı kuşatıcı refleksi gösteriyor.
İdarecilerimizin de bu şuurun farkında
olduğunu hissetmek güç değil. Zira daha
ilk günlerden itibaren virüsün ortaya
çıktığı Çin’e TİKA vasıtasıyla tıbbî yardım
malzemesi desteğinde bulunulmuş tehlike
tulumu, koruyucu kıyafet ve binlerce maske
gönderilmişti. Bu malzemelerin ulaştırılmasını ise Türk Havva Kuvvetleri’ne ait “Koca
Yusuf” isimli kargo uçağıyla yapılmıştı.
Uçağın ismine Osmanlı dönemindeki meşhur güreşçimizin adının verilmesi herhâlde
tesadüf değil.
Diğer taraftan son rakamlara göre otuzdan
fazla ülkeye yardım eli uzatan Türkiye’nin
yardım kolileri üzerine işleyiverdiği Hz.
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İngiltere elçisi Osmanlı Devleti’nin
güçlü ve sadık bir müttefiki
olduklarını hatırlattıktan sonra büyük
bir tahıl kıtlığı içinde olduklarını,
halkın çok büyük zorluklar çektiğini
belirtir. Ardından imparatorluğun
Tekirdağ, Çanakkale ve Mora Adası
bölgelerinden buğday yardımı
yapılması talebini iletir.

Mevlânâ’nın sözü de aynı tavrın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir. “Ümitsizliğin
ardında nice ümitler var, karanlığı ardında
nice güneşler var” diye buyuran Hz. Pir’in
sözü yardımın gittiği ülkelerin dilinde de
sözün altına nakşedilmiş, gönüllere su serpilmişti.
Dev kargo uçaklarıyla, tanı kitlerinden tıbbî
malzemelere kadar birçok ülkeye yardımda
bulunulmuş; Avrupa Birliği’nin adeta sınıfta
kaldığı şu süreçte Türkiye dünyaya örnek
tavrını ispat etmiştir.
Dost kara günde belli olur
Çin’den başka İran’a 1000 tanı kiti, 4175
tulum, 20 bin önlük, 2 bin gözlük, 4000 N95
maske, 78 bin 3 katlı maske gönderilerek
yardım çağrısı karşılıksız bırakılmadı. Diğer
taraftan Avrupa ve Balkanlara da destek ilk
fırsatta temin edildi. Bu kapsamda komşumuz Bulgaristan’a 50 bin maske, 100 bin koruyucu tulum, 100 bin gözlük ile yardım eli
uzatıldı. Balkan ülkelerinden Bosna Hersek,
Karadağ ve Makedonya’ya maske, hızlı tanı
kiti, tulum ve temizlik ürünleri gönderilerek
destek olundu. Ayrıca ağır kayıplar veren
İtalya ve İspanya’ya ise toplam 450 bine
yakın maske gönderilerek “Dost kara günde
belli olur” atasözü hatırlatıldı adeta.

DIPLOMASININ SERÜVENI
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Milletimiz tarih sahnesine çıktığından itibaren belli vasıflarla temayüz
etmiş ve tarihin gördüğü en azametli
imparatorluğu kurduktan sonra da
bu vasıflar kemâle ermişti. Büyük
ve güçlülükle birlikte Osmanlıların “muhtelifu’l-ecnas” dedikleri
“kozmopolitan” yapının ve tabii ki
asıl mayayı oluşturan İslam dünya
görüşünün tesiriyle Türkler her daim
mazlumun yanında olmuştu. Bu
bakışın dün ne ise bugün de o olduğuna dair gelin bir olaylar deryasına
yelken açalım.

luğun Tekirdağ, Çanakkale ve Mora
Adası bölgelerinden buğday yardımı
yapılması talebini iletir. Gerçekten
de İngiltere’de yaşanan kıtlık ekmek
fiyatlarının olağanüstü bir şekilde
artmasına sebep olmuş ve çare Türklerden buğday yardımında aranmıştı.
III. Selim Han, “İstanbul’un ihtiyacına halel gelmemek” şartını koymuş;
bu sebepten Tekirdağ ve Çanakkale
bölgelerinin değil Rumeli ve Anadolu sahilindeki buğdayın rayiciyle
satılmasına müsaade etmişti (BOA,
HAT, 1478/16).

Osmanlı İmparatorluğu’ndan alınan
mirasın delili olarak Başbakanlık
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
tarafından yayınlanan “Osmanlı’dan Günümüze İnsanî Diplomasi:
Cihan-Penâh” isimli eserde dünyanın
dört bir yanına yapılan yardımlar
arşiv vesikalarıyla bir araya getirildi.
Bu yardımların kimisi siyasî olarak
iltica etmiş, müşkül durumda kalmış
kimselere yapılan destekleri gösterirken kimisi de tabiî felâket ve kıtlıklarda sağlanan yardımları kapsıyor.
Sırf bu kitaba bakmak yahut devlet
arşivlerimizin sitesinde tarama kısmına ‘yardım’ yazmak, mazlumun
yanında yer alışın binlerce belgesiyle
karşılaşmanızı sağlayacak.

Bir başka kıtlık sıkıntısına deva
olan yardımdan, İrlanda’daki soylu,
ileri gelenler ve halkın gönderdiği
teşekkür mektubu sayesinde haberdar oluyoruz. Üstelik İrlanda
soyluları ülkesindeki durumun içler
acısı olduğunu bildirdikleri hâlde
birçok ülkeye başvurduklarını ancak
bütün Avrupa’ya ders olacak şekilde
Osmanlıların cömertçe yardımından
başka bir şey elde edemediklerinden
hayıflanarak (BOA, HSD. MLE.
12)…

Osmanlı İmparatorluğu’ndan haricî
ülkelere yapılan yardımların başında
kıtlık sebebiyle müşkül vaziyette
olanlar geliyordu. Bu ülkeler hangisi
olursa olsun yardımdan kaçınılmamış lâkin yardım yapılırken mahallî
halkın da muzdarip olmaması göz
önünde bulundurulmuştur.
İngiltere’ye buğday yardımı
Takvimler 1880 yılını göstermektedir
ve imparatorluğun tahtında musikişinas padişah III. Selim bulunmaktadır. İngiltere elçisi Osmanlı
Devleti’nin güçlü ve sadık bir müttefiki olduklarını hatırlattıktan sonra
büyük bir tahıl kıtlığı içinde olduklarını, halkın çok büyük zorluklar çektiğini belirtir. Ardından imparator-

Selzede Fransa’ya 40 bin frank
Bu defa Avrupa’nın mazlumlarının
üzerindedir Türklerin eli. Tarihler
Şubat 1868’i gösterir ve Osmanlı
hükümdarı Sultan Abdülaziz Han,
Prusya Kraliçesi’nin Doğu Prusya’daki kıtlıkzedeler için açmış olduğu
hayır çarşısında değerli eşyalar satın
alarak katkıda bulunmuştur (BOA,
İ. HR, 230/13541). Kraliçe’nin
teşekkürlerini içeren nâmesi de Kont
Bismarck’ın takdim yazısıyla birlikte
İstanbul’a gönderilir. Yardım konusunda hiçbir din, dil, coğrafya ayrımı
yapılmadığını bir defa daha görürüz
bu sayede.
Tabiî felâketlerin başında gelen sel
de birçok insanın can ve mal kaybına
sebep olmaktadır. Merceklerimiz bu
defa Fransa’dadır. Paris Sefiri Mehmed Cemil’in Bâb-ı Âli’ye yazdığı bir
yazıyla haberdar oluruz taşkından.
Fransa’da birtakım nehirlerin taşması
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Osmanlı hükümdarı Sultan Abdülaziz Han, Prusya Kraliçesi’nin Doğu
Prusya’daki kıtlıkzedeler için açmış olduğu hayır çarşısında değerli eşyalar
satın alarak katkıda bulunmuştur.
halkın yardıma muhtaç konuma düşmesine yol açmıştır.
Mösyö Pilevil vasıtasıyla 40 bin Frank Sultan Abdülmecid adına Fransa Dışişleri Bakanlığı’na gönderilir.
Ardından Sultan Abdülmecid bu yardımı Monitör isimli
gazetede yayınlatır ve Fransa kamuoyunda Türk hükümdarına iltifat ve övgüler sel olur.
Hem tarım ülkesi hem de nehirleri bol olan Fransa’da sel
çokça yaşanan felâketlerdendi. Üstelik Osmanlı İmparatorluğu yardımlarını sadece hükümdar cebinden değil
diğer devlet adamları eliyle de yapardı. 1856’da husule
gelen diğer bir sel felâketinde Fransa’nın ihtiyaçlarına
bu defa Yanya ve Tırhala Eyaletleri Valisi Mehmed Bey,
defterdar ve diğer başka memurlar el atar (BOA, HR.
MKT, 161/90‑2).
Cumhuriyet döneminde devam eden yardımlar
Selden zarar gören bir diğer devlet olan İngiltere’ye karşı
da tavır yine aynıdır. Hani dedik ya fikrimiz, zihnimiz
bir diye. Bu defa imparatorluktan Cumhuriyet’e geçilmiş ve 1947 yılına gelinmiştir. Değişen bir şey yoktur.

İngiltere’yi vuran sel birçok ev ve dükkânın sular altında
kalması neticesini doğurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti
hükümeti derhâl Kızılay vasıtasıyla bölgeye yardıma koşar. Dönemin İngiltere Kızılhaçı Reisi Lord Woolton’un
Kızılay’a teşekkür mektubu yazdığını Dışişleri Başkanı
Hasan Saka’nın bilgilendirilmesinden öğreniriz (BCA,
30.10 - 179.236.12) bu kez.
Sel demişken ve de yüzyıllardır aynı refleksin gösterildiğinden bahsetmişken 2010 yılındaki Pakistan’da vuku
bulan su baskınını da unutmayalım. Bu defa Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan yetişir imdada. İnsanî yardım
malzemelerinin sevkiyatı için Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne resmî yazı
yazılır. Hazine Müsteşarlığı bütçesinden tahsisat sağlanır
ve tarihî devamlılık şuuru yine tezahür etmiş olur.
İsveç’ten Abdülhamid’e teşekkür
Geçmişinde yangınlardan çok çekmiş bir millet olarak
yangınzedelere yardım yapmaktan da geri durmamıştır
Türkler. Yangın Bükreş’i vurmuştur. Birbiri ardına tutu-
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şan haneler pek çok insanın evsiz kalmasına ve bîçare yardım
beklemesine sebep olmuştur. Sultan Abdülmecid derhâl zarar
görenlere ihsanda bulunmuş ve Eflâk Voyvodası Bisko Bey
de minnettarlığını arz etmeyi ihmâl etmemiştir (BOA, İ. HR,
41/1904).
Bir başka yangın haberi İsveç’ten gelir. İmparatorluğun
tahtında Sultan II. Abdülhamid bulunmaktadır. Yangında
mağdur olanlara Padişah Hazine-i Hassa-yı Şahane’den 2.500
frank göndermiş ve meblâğ hemen özel yardım komisyonuna
ulaştırılmıştı. Daha sonra Lahey ve Stokholm Sefiri Karaca Paşa tarafından para İsveç Hariciye Nezareti’ne iletilir.
Karaca Paşa’ya belgede İsveç ve Norveç Hariciye nâzırlarının
parayı almakla beraber bu vesile ile gerek Padişahın merhamet ve yardımlarına mazhar olan bîçarelerin minnet ve
şükran duygularını ve gerek Padişahın yaptığı bu yardımın
İsveç kraliyeti, hükümeti ve milletine bahşettiği şeref ve sevinci Padişaha arz ve tebliğinde aracı olmasını talep edilmiş;
Karaca Paşa da vazifesini bihakkın yerine getirmiştir.
Ayrıca göç ve mülteci meselesinde de sicili en temiz millet ve
devlet hiç şüphesiz ki Türkiye ve vârisi bulunduğu Osmanlılardı. Son zamanlarda Suriye’den gelen mültecilere yönelik
insanî hizmetin yine yüzlercesini tarihimizde görmek mümkün. İşte 1785 yılında toprakları Avusturyalılar tarafından
işgâl edilen, dinî ve iktisadî baskılara maruz kalıp terk-i diyar
etmek mecburiyetinde kalan Lehistanlı Yahudilere açılan
kucak (BOA, C. HR, 7083). Ana vatanları işgâl altına giren
Lehli Yahudiler, gruplar hâlinde İstanbul’a gelmektedir. Aynı
II. Bayezid zamanında İspanya’da zulüm gören Yahudilerin
Osmanlı topraklarına gelip Selanik’e yerleştirilmeleri gibi bu
mülteciler de huzur ve sükûn içerisinde memleketin güvenli
yerlerine iskân edilir.
İlginç bir yardım hikâyesi
Söz Lehistan’a gelmişken ilginç bir yardım hikâyesi daha
çıkar karşımıza. 1857’de bazı Lehistanlı mülteciler Osmanlı tebasına geçmek isterler. Padişah Abdülmecid de bunların Tırhala Sancağı’ndaki çiftlerde ikametini uygun görür. Çiftlikler
Sadrazam Mustafa Reşid Paşa’nın kontrolündedir. Lehlilerin
asayiş ve refahının temini içinse nüfuslarının artması gerektiği
düşünülmüştür. Böylelikle Bosna, Hersek, Manastır, İşkodra
ve Filibe havalisinde ikamet eden Osmanlı uyruklu mezhepdaşlarının kızlarıyla bunların evlenmelerine karar verilir. Bu
Lehlilerle evlenmeleri için kız göndereceklere de kolaylık
sağlanması yönünde adı geçen bölgelere talimat gönderilir
(BOA, HR. MKT, 183/22). Memleketini terk etmiş, tanıdık
kimsesi olmayan bu mültecilere devlet himmet etmeseydi
kim ederdi? Diğer taraftan Lehli mültecilere kucak açtığı için
Prens Witold Czartoryski, Osmanlı padişahına uzunca bir
mektup yazarak şükranlarını bildirmiş ve tenezzül buyurup
hepsine güvendikleri için de ayrıca minnettar olduğunu beyan etmiştir.

1868

DERGİ / OSMANLI’DAN CUMHURIYET’E

İNSANÎ

DIPLOMASININ SERÜVENI

Osmanlı İmparatorluğu yardımlarını sadece hükümdar cebinden değil
diğer devlet adamları eliyle de yapardı.
Bir milletin belki birbiri içinde
yardımlaşmasını anlamak kabildir de
başka milletlere yaptıkları nadirdir.
Ancak bu Türk milleti için mevzubahis olmamış, kendisine sığınana
hem devlet hem millet kucak açmış
ve mağduriyetlerini gidermek için
elinden geleni ardına koymamıştır.
1860 yılındaki bir başka hicret… Çerkes muhacirler Osmanlı topraklarına
gelir ve Padişah’ın himmetini bekler.
Sivas Uzunyayla’da iskân edilen on
beş hanenin masraflarını bu defa
Tenos kazası ahalisi karşılar (BOA,
A. MKT. UM, 435/43).

İbretlik bir talep
Çerkeslerin masrafını devlet bilahare
Hazine’den karşılayacağını bildirmiştir bildirmesine ancak ahalinin
yüce gönüllülüğü devreye girecektir
o anda. İnsanlık dersi veren ibretlik
talep arşiv vesikasının satırlarına şöyle yansır: “Arz ve beyandan müstağnî
olduğu üzere bu muhacirler sonsuza
kadar devam edecek olan Devlet‑i
Aliyyemizin misafirleri demek olup,
evlerini ve diyarlarını terk etmiş olmalarından dolayı bunların hoşnutluk ve istirahatlerinin sağlanmasına
çalışıp çabalamak üzerimize farz
olduğundan kudretli Padişahımız

sayesinde, iftihar edilecek güzel bir
hizmet olmak üzere bu hânelerin inşaat masrafları için bizlere ödenecek
meblağı almayıp hepimiz son derece
istekli ve arzulu olarak hazineye
bağışlıyoruz.”
Bunun gibi daha birçok felâkete uzanan şefkat elini, ülkesini terk etmek
mecburiyetinde kalanlara sağlanan
kolaylıkları dünyanın en zengin olan
arşivlerimizden bulmak zor değil.
Hakikaten insana ‘insan’ olması
hasebiyle kıymet veren, her insanın
zatının âli olmasından dolayı lisanına
‘zat-ı âli’ ibaresini pelesenk eden milletimiz dün neyse bugün de odur.
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İRLANDA’DA AY-YILDIZ MÜHRÜ

173 YIL ÖNCE KURULAN
IYILIK KÖPRÜSÜ

Türkiye’nin gönül sınırlarının fiziki sınırlarından daha büyük olduğuna şahitlik ettiğimiz günlerden geçiyoruz.
Anadolu bir kez daha elinde ve avucundakini gönül komşularıyla paylaşmaya devam ediyor.

F O T O Ğ R A F A A / H A L I L S A Ğ I R K AYA

1868

DERGİ / 173 YIL ÖNCE

KURULAN

IYILIK KÖPRÜSÜ

173 yıl önce Drogheda limanında görülen 3 Osmanlı gemisinin hatırası bu
yardımla bir kez daha canlandı. Osmanlı gemilerindeki ay-yıldızı armasına
nakşeden Drogheda United futbol takımından “Teşekkür ederiz Türkiye”
mesajı yüz yıl önce kurulan köprünün sağlam temellere sahip olduğunu bir
kez daha gösterdi.

Dünyamız, Aralık ayında Çin’in Vuhan
şehrinde başlayan ve buradan sırayla
çevre ülkeler olmak üzere Avrupa,
Amerika ve Afrika kıtalarına yayılan
yeni tip koronavirüs salgını karşısında
büyük bir sınav veriyor. Milyonlarca
kişiyi etkileyen ve yüzbinlerce can kaybına neden olan bu küresel salgında,
en büyük sınavlardan biri de “insani
yardım” noktasında veriliyor.
Ne yazık ki şu ana kadar pek çok Batılı
ülke bu sınavda başarılı olabilmiş değil.
Bakımevlerinde, aslında o ülkelerin
en büyük değeri olan, binlerce yaşlı
insanın ölüme terkedildiğine dair çıkan
haberler, nüfusun yoksul ve sosyal
açıdan korunmasız kitlelerinin salgın
karşısında yalnız bırakılması, ABD’de
işsiz kalan kitlelerin oluşturduğu kilometrelerce uzunluğundaki gıda kuyrukları, ülkeler arasında en basit sağlık
ekipmanı, maskeler için köşe kapmaca
oynanması, havaalanlarında kaçırılan
malzemeler, istihbarat servislerinin
devreye sokulması, dünyaya dayatılan
sistemin yıkıcı sonuçlarını ve gelinen
noktanın insani çerçevede iflas ettiğini
ortaya koymuş durumda.
Anadolu ekmeğini bölüşür
Dayanışma, merhamet ve iyilik üçgeninden oluşan “insani yardım”
ölçüsünde yine bir ülke tarihin kendisine verdiği misyonu yerine getirmek
amacıyla sahnedeki yerini almak için
harekete geçti. Bu tarihi misyonun şifresi “İyilik yap denize at, balık bilmezse
halik bilir” atasözüyle özetlenebilecek,
dünyanın hangi köşesinde bir mağdur
varsa ona, diline, dinine ve milliyetine
bakmaksızın yardım eli uzatmayı esas
kılan bir gönül hareketidir. “Komşusu
açken tok yatan bizden değildir” hadisi
ışığında Peygamberimiz Hz. Mu-

hammed’in (sav) can suyu verdiği bu
gönül hareketinin bugünkü temsilcisi
hiç şüphesiz Anadolu toprakları ve bu
toprakların hamuruyla yoğrulmuş Türk
milletidir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun misyonu
her kim yardıma ihtiyaç duyar ve talep
ederse ona el uzatmaktır. Bu yardım elinin en bilinen örneği, Sultan II. Beyazıt
döneminde, Endülüs’ün yıkılmasıyla
İspanyol engizisyon çarkının pençesinde olan Yahudi topluluğunun gemilerle
Osmanlı topraklarına taşınması ve yerleştirilmesindedir. Hangi millet olursa
olsun, Anadolu toprağının mazlumla
bölüşecek ekmeği her daim olmuştur.
Osmanlı yalnızca gücünün zirvesindeyken değil her dönem mazlumlara ve
ihtiyaç sahiplerine el uzatmak için çaba
göstermiş ve bunda da muvaffak olmuştur. O nedenle ki bugün hiç akla gelemeyecek coğrafyalarda dahi Osmanlı’ya
dair “İnsani” anlatılara rastlamak mümkündür. Afrika’dan Endonezya’ya, ve
Avrupa içlerine kadar halkın belleğinde
“Osmanlı izi” bırakılmıştır. Bu izlerden biri de Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın
“imparatorluğun en uzun yüzyılı” diye
çerçevelendiği, Osmanlı Devleti’nin
19. yüzyılda hem iç hem de dış siyasi,
ekonomik ve sosyal olmak üzere derin
sorunlarla mücadele etmek olduğu bir
dönemde gerçekleşmiştir. Batılı devletlerin bitmez tükenmez siyasi baskısı,
Osmanlı topraklarının savaş tehdidine
maruz kaldığı bu dönemde İstanbul bir
kez daha mazluma el uzatmaktan geri
durmamıştır.
Kraliçeye rağmen vurulan mühür
Günümüzden tam 173 yıl önce, tarihlerin 1847 senesini gösterdiğine, dönemin
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid’e
İrlanda halkının kıtlığın pençesinde

kurban olduğu haberi gelir. Osmanlı Sultanı, İrlanda tarihine “Büyük
Kıtlık” veya “Patates Kıtlığı” olarak
geçecek ve ülkenin siyasi anlamda İngiltere’yle ilişkisinde belirleyici olacak
bu kıtlık döneminde derhal devreye
girerek, açlık çeken İrlanda halkına yardım iletilmesi emrini verir. Bir İrlandalı
diş hekiminin nakliyle haberdar olan
Sultan Abdülmecid, açlıktan ölen İrlanda halkına acilen 10 bin sterlin gönderilmesi teklifini Londra’da olup biteni
izleyen İngiliz Kraliçesi Viktorya’ya
iletir. Ancak bir sorun vardır. İngiliz
Kraliçesi kendi tebası olan İrlanda
halkına 2 bin sterlini yeterli görmüştür.
Bu nedenle Osmanlı’nın yardım talebi
geri çevrilir. Ancak Sultan Abdülmecid
ataları tarafından genlerine iletilen tarihi misyondan geri adım atmaz. Bu sefer
nakdi yardım desteği bin sterline çekilir
ancak 3 gemi dolusu gıda gönderme kararı da alınır. Osmanlı’nın iyilik gemisi
deniz yoluyla İrlanda kıyılarına ulaştırılır. Ancak bir sorunla daha karşılaşılır.
İngiliz Kraliçesi Osmanlı gemilerinin
İrlanda’nın başkenti Dublin’in limanında görülmesine karşı çıkar. Üzerinde
güneş batmayan İmparatorluk, Osmanlı’nın gönderdiği 3 geminin gölgesinden
dahi korkmaktadır. Gemiler Dublin’in
50 kilometre uzağındaki, gözden ırak
küçük bir sahil kenti olan Drogheda’ya
yönlendirilir. Osmanlı gemileri burada yüklerini indirirken, İrlandalıların
gönlünde de ay ve yıldızın izini bırakacaktır. Londra, ne kadar engellemeye
çalışsa da kadere gem vuramamış,
“İnsanlık” kazanmıştır. 7 yıl süren ve
İrlanda’da bir milyondan fazla kişinin
ölümüne yol açan, halkın belleğinde
derin izler bırakan bu korkunç felakette tek iyi hatıra Osmanlı gemilerinin
İrlanda kıyılarındaki ay yıldızlı silueti
kalacaktır.
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Yardım uçağı Dublin’de
Osmanlı gemilerinin demir attığı Drogheda halkı üzerinden
yıllar geçse de bu iyiliği unutmazlar ve 1919 yılında kurdukları
bordo mavi renkli futbol kulübünün armasına ay ve yıldızı nakşederler. Armadaki ay-yıldız İrlanda halkının Anadolu topraklarıyla kurduğu gönül irtibatının da bir nişanıdır artık. Ay-yıldızlı nişan 173 yıl sonra koronavirüsü salgınından geçtiğimiz
günlerde bir kez daha parıldadı. Osmanlı’nın mirasçısı Türkiye
Cumhuriyeti devleti bir kez daha üzerine düşen misyonu yerine
getirmek için dünyanın dört bir köşesini arşınlıyordu. Türkiye
kendisine yüklenen yardım misyonunu bihakkın yerine getiriyor, sanki tüm insanlığın yükünü sırtında taşıyarak ihtiyaç
sahiplerine elverdiğince yardım ulaştırmaya gayret gösteriyor.
Yardım duraklarından biri de tarihin cilvesi yine İrlanda oldu.
Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede kullanılması için İrlanda’ya gönderdiği sağlık ekipmanları ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.
Yardım uçağının tekerleklerinin Dublin’e değdiği anda Drogheda’dan vefalı bir ses yükseldi. Drogheda United futbol takımı

7 yıl süren ve İrlanda’da bir milyondan
fazla kişinin ölümüne yol açan, halkın
belleğinde derin izler bırakan bu
korkunç felakette tek iyi hatıra Osmanlı
gemilerinin İrlanda kıyılarındaki ay
yıldızlı silueti kalacaktır.
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Türkiye’nin gönderdiği, koruyucu
ekipmanlar için Osmanlının 173 yıl
önce kıtlık zamanında ülkeye yaptığı
yardımı hatırlatarak teşekkür etti.
“Teşekkür ederiz Türkiye”
Armasında ay-yıldız bulunan Drogheda United’ın Twitter sayfasında
Türkiye’den gönderilen malzemelerin
fotoğrafıyla beraber “Türk hükümetinin 1847’deki kıtlık sırasında
İrlanda’ya 3 gemi gıda gönderdiği”
hatırlatılarak şu not paylaşılacaktı: “Gemiler Drogheda Limanı’na
varmıştı. Bu hafta aynı hükümet,
İrlanda’ya kişisel koruyucu ekipman
içeren bir kargoyu hediye olarak
gönderdi.”. Drogheda kasabasının,
Türklerin, Drogheda United ve
festival sponsorluklarıyla kendilerini
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İrlanda’da en yakın hissettikleri yer
olduğuna dikkat çekilen metinde,
“Teşekkür ederiz Türkiye.” ifadesi
kullanıldı. Evet, Türkler bir kez daha
en kara günde yardıma yetişmiş, hafıza bir kez daha tazelenmişti. Göğsünde ay-yıldızı taşıyan Drogheda
United futbol kulübünün günümüzdeki forma sponsorunun Türk Hava
Yolları olduğunu ve Türkiye’nin önde
gelen liman şehirlerinden Trabzon’un
yine bordo mavili renkteki güzide
futbol takımı Trabzonspor ile de kardeş kulüp olduğunu notlara eklemekte fayda var.

KURULAN

IYILIK KÖPRÜSÜ

Osmanlı İmparatorluğu’nun
misyonu her kim yardıma
ihtiyaç duyar ve talep ederse ona
el uzatmaktır. Bu yardım elinin
en bilinen örneği, Sultan II.
Beyazıt döneminde, Endülüs’ün
yıkılmasıyla İspanyol engizisyon
çarkının pençesinde olan
Yahudi topluluğunun gemilerle
Osmanlı topraklarına taşınması
ve yerleştirilmesindedir.

Açık ki, 173 yıl önce atılan tohum,
kurulan köprü filizlenmeye ve büyümeye devam ediyor. Sultan Abdülmecid’in torunları sahip oldukları genin
hakkını vermeyi sürdürüyor.

F O T O Ğ R A F A A / H A L I L S A Ğ I R K AYA
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BOSNA’DAN
HILÂL-I AHMER’E
GELEN YARDIMLAR
DR. AHMET UÇAR
Sultan II. Abdülhamid Bosna halkı konusunda “Devlet-i Aliyye’nin en sadık ve samimi tebaası
olan yarım milyonluk Bosna ve Hersek Müslümanlarının bu tür feci durumlarına karşı Osmanlı’nın
duyarsız kalması düşünülemez” diyordu.
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1877-1878 yıllarında yaşanan OsmanlıRus Savaşı’na kadar fiilî olarak Osmanlı
toprağı olan Bosna’nın Müslüman halkı
1878 başlarında yaşadığı işgaller ve
baskılar sebebiyle çok büyük sıkıntılar
yaşamıştı. 1878 yılının Nisan ayının
başlarında Bosna’dan Anadolu’ya
gelen 60 bin muhacir çeşitli vilâyetlere
sevk edilmiş, 18 bin muhacir ise göç
yollarında bulaşıcı hastalıklardan
hayatlarını kaybetmişlerdi. 13 Temmuz
1878 Berlin Antlaşması ile geçici olarak
Avusturya’ya bırakılan Bosna’da
yönetimi devralan Avusturya hükümeti
tarafından 1881 yılında çıkarılan “geçici
savunma” kanunu ile bu coğrafyada
yaşayan tüm Müslümanlar da askerlik
kurasına dahil edilmişlerdir.
Hâlbuki, Boşnaklar yiyecekler, içecekler
ve ibadet konusundaki çekinceleri
sebebiyle “Hıristiyan” bir ülkenin
ordusunda askerlik yapmak ve böyle
bir ordunun saflarında bulunmak

M U H AC I R L E R B O S N A’ DA N

istemiyorlardı. Bu durum Bosnalı
Müslümanlar arasında Anadolu’ya
yönelik yeni bir kitlesel göç telaşına
sebep olmuştu. Başta Sultan olmak
üzere Osmanlı yönetimi de onlara sahip
çıkma konusunda kararlıydı. Sultan II.
Abdülhamid Bosna halkı konusunda
“Devlet-i Aliyye’nin en sadık ve samimi
tebaası olan yarım milyonluk Bosna ve
Hersek Müslümanlarının bu tür feci
durumlarına karşı Osmanlı’nın duyarsız
kalması düşünülemez” diyordu.
Bosna-Hersek’in 5 Ekim 1908’de
Avusturya tarafından tamamen ilhak
edilmesi ve Babıâli’nin bu ilhakı Nisan
1909’da tanıması ile birlikte taraflar
arasında imzalanan protokole göre
Bosna-Hersek’ten Türkiye’ye göç serbest
olacak ve muhacirler taşınmazlarını ve
gelirlerini tasarruf etme, iltizama verme,
doğrudan veya üçüncü şahıs aracılığıyla
idare etme hakkına sahip olacaklardı.
Bir başka ifade ile Bosnalı Müslümanlar

H I L Â L - I A H M E R ’ E G E L E N YA R D I M L A R

her sıkıştıklarında gözünü Osmanlı
coğrafyasında çok daha güvenli
bölgelere çevireceklerdi.
İlk yardımlar Bosna’dan
Bosna-Hersek’ten Hilâl-i Ahmer
için ilk yardım 1911 Trablusgarp
Savaşı vesilesiyle toplanmış ve
gönderilmişti. Hilal-i Ahmer Cemiyeti
II. Meşrutiyet döneminde 20 Nisan
1911 tarihinde yeniden yapılanmış,
nizamnamesi tekrar düzenlenmişti. 29
Eylül 1911’de başlayan Trablusgarp
Savaşı, cemiyeti hazırlıksız yakalamış,
yardım toplayabilmek için üst üste
olağanüstü kongreler düzenlemiştir.
Cemiyetin kasasındaki parası ve
elindeki malzeme yetersizdi, bunun
için yurtdışından birçok ülkeye yardım
talebinde bulunmuştu. Bu dönemde
Hilâl-i Ahmer’e ilk yardımlar Mısır
ve Hindistan ile birlikte Bosnalı
Müslümanlardan gelmişti. Trablusgarp
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Savaşı öncesi cemiyetin kasasında sadece 146.11 lira
varken, bu para o yıldan sonra gelen yardımlar ile 1914
yılına girerken 268.873 liraya ulaşmıştı.

organize olma konusunda teşvik ediliyorlardı. Misbah’ın
Aralık 1912 yılındaki 3-4. sayılarında Cemaleddin Efendi
“Hilâl-i Ahmer İanesi” başlıklı makalesinde şöyle diyordu:

1911’de Bosna’dan gelen ilk yardımlar Osmanlı yönetimini
çok memnun etmiş ve duygulandırmıştı. Babıâli, 27 Ocak
1912’de aldığı bir kararla Bosna-Hersek Müslümanlarının
Hilâl-i Ahmer için yardım göndererek göstermiş oldukları
insanî duyarlılıklarına teşekkür ve cevap olarak Bosna’nın
Visoka kasabasındaki yangında zarar gören Boşnaklara
yardım için gerekli maddi yardımların Hariciyesi Nezareti
vasıtası ile gönderilmesi ve yangınzedelerin sıkıntılarının
derhal giderilmesi kararı almıştı.

“Büyük Osmanlı Devleti’nin, maruz kaldığı saldırıların
İslâm âlemini yok etmeye yönelik olduğu çok açıktır.
Çünkü bütün Müslümanların kurtuluş umudu Türkiye’dir.
Bütün İslâm âleminin kalbi Türkiye’dir. Müslümanların
Müslüman olarak yaşayabilmesi, Türkiye Hükümeti’nin
sonsuza kadar ayakta kalmasına bağlıdır.”

Avusturya işgalindeki Bosna-Hersek’te Hilâl-i Ahmer’e
yardım toplamak üzere bir merkez oluşturmak istenmiş
fakat Hilal-i Ahmer şubesinin kurulması mümkün
olmadığı için ilk önce kurulan komisyonlar aracılığı ile
yardım toplanmış ve İstanbul’a gönderilmişti. 1912’de
Saraybosna’da Hacı Salih Efendi’nin başkan, Sıraç-zâde
Mehmet Tayyib Efendi’nin sekreter, Hacı Ahmet Efendi,
Hacı Abdi Efendi, Asım Ağa ve Abdi Ağa’nın üye olduğu
Saraybosna Hilâl-i Ahmer Komisyonu oluşturulmuştu. Bu
komisyon 1912 yılında 300 bin Kron, yani 15.000 Osmanlı
lirası yardım toplayarak Hilâl-i Ahmer adına İstanbul’a
göndermişti.
Balkan Savaşı’nda Türkiye’nin yanında
Bu yıllarda Bosna’da Hilâl-i Ahmer adına yardım toplama
faaliyetlerini Reisü’l-Ulema Cemaleddin Efendi ve Misbah
mecmuası başmuharriri, makalelerini Türkçe yazan, Salih
Safvet Basiç Efendi üstlenmişti. Toplanan yardımlar
Misbah’ta ilan ediliyor ve Müslümanlar yardım toplama ve

Cemaleddin Efendi, yazısında Bosnalı Müslümanları
Hilâl-i Ahmer’e yardıma çağırarak bu konuda her yerde
komisyonlar oluşturulması gerektiğini söylüyordu.
Bosnalı Müslümanlar 2 bin lira para toplamışlardı.
Ayrıca toplanan yardımların Saraybosna’da bir araya
getirilmesi için gerekli masraflar Demirci Hacı Abdi
Ağa tarafından ödeniyordu. Mart 1913’te Misbah’ta
çıkan baş makalelerinde Salih Safvet Basiç, Bosnalıları
Balkan Savaşı’nda Türkiye’nin yanında olmaya ve hilafet
makamını müdafaaya, özellikle Rumeli muhacirleri
konusunda Hilâl-i Ahmer’e yardım etmeye çağırmış,
bu konudaki gayretleri için Mostar Müslümanlarına
takdirlerini belirtmişti.
Misbah’ta yayınlanan haberlere göre 28 Aralık 1912’de
Bijeljina kasabasından 271 lira, 1913’te Jajce ve çevresinden
78 lira, 13 Şubat 1913’de Trebinje kazasından 385 lira, 8
Mart 1913’de Bjeljina kazasından 1.473 lira, Mart 1913’de
Rogatica kazasından 650 lira, 18 Mart 1913’de Gacko
kazasına bağlı Avtovac ve Mula köylerinden 38 lira 15
kuruş, 1913’te Jupatac kasabasında “Kıraathane-i İslâm”
vasıtasıyla Salih Safvet Basiç’ten 200 lira olmak üzere
sadece Misbah mecmuası vasıtası ile Bosnalı Müslümanlar
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1911’de Bosna’dan gelen ilk yardımlar Osmanlı yönetimini çok
memnun etmiş ve duygulandırmıştı.

Landes Bankası, Saraybosna İslam
Bankası ve Osmanlı Konsolosluğu
yoluyla Hilâl-ı Ahmer için toplam
3095 Osmanlı lirası 15 kuruş yani 62
bin Avusturya Kronuna yakın para
göndermişlerdi. Yardım toplama işinde
özellikle Bosnalı müderris, muallim ve
imamlar öncülük yapmışlardı.
Büyük cömertlik ve kardeşlik örneği
Ayrıca bunun dışında Trablusgarp
ve Balkan savaşları sonrasında Bosna
ve Hersek Müslümanları tarafından
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne
doğrudan yardım gönderenlerin
isimleri, nereden ve ne kadar yardım
gönderdikleri 1913/1914 Hilâl-i Ahmer
Salnamesi’nde de yayınlanmıştı.
Bu dönemde Bosna Müslümanları
İstanbul’a toplam 6.210 Osmanlı lirası

yardım göndermişlerdi. Saraybosna,
Banja Luka, Derbent, Gradaçac,
Tesanj, Rogatica, Glamoc, Gacko,
Konjic, Harsova, Köprü ve Donji
Vakuf yardım gönderen şehir ve kazalar
arasındaydı. Ayrıca Saraybosna Hilâl-i
Ahmer Komitesi, Meclis-i İlmiye
azasından Hafız Mehmet Efendi ve
Bosna Müslümanlarından Kapanakoviç
Ahmedov gibi isme kuruma ya da özel
yardım gönderenler de olmuştu.

cömertlik ve kardeşlik göstermişlerdi.
Bu insanca davranışlarından ve
yardımlarından dolayı kendilerine
teşekkür edilmişti. Daha sonra
Saraybosna Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
kurulmuş ve Osmanlı Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti ikinci başkanı Dr. Besim
Ömer, 14 Kasım 1914’te Saraybosnalı
kadınlara Hilâl-i Ahmer’e yardım ve
destekleri için Misbah dergisi aracılığı
ile teşekkür etmişti.

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Genel Merkezi’nden gönderilen
“Teşekkür” yazısına göre Bosna-Hersek
Müslümanları 1913 yılı sonlarına
kadar Trablusgarb ve Balkan savaşları
sonrasında çeşitli dernekler ve
topluluklar aracılığı ile Hilâl-i Ahmer’e
25 bin liradan fazla yardım toplayıp
göndererek gerçekten çok büyük

Osmanlı arşiv belgelerinden yaptığımız
tespite göre Bosnalı Müslümanlar 16
Nisan 1913 ile 16 Temmuz 1918 arası
büyük bir çoğunluğu I. Dünya Savaşı
döneminde olmak üzere İstanbul’a
Hilâl-i Ahmer’e toplam 20 kez yardım
göndermişlerdi. Bu arada Müdafaa-i
Milliye ve Donanma cemiyetlerine de
Bosna’dan yardımlar gönderilmişti. Bu
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Bosnalı muhacirlerin iskân
edildikleri Çatalca ve Konya
mıntıkalarında yapılan
tahkikatta Bosnalı muhacirler
arasında çiçek, humma, tifüs
gibi bulaşıcı hastalıkların baş
gösterdiği tesbit edilmişti.

dönemde Bosna’dan Hilâl-i Ahmer’e
binlerce lira para yardımı gönderilmişti.
Özellikle 1914 yılı ve sonrasında
Saraybosna Osmanlı Konsolosunun
başkanlığında Hilâl-i Ahmer Komitesi
Avusturya hükümeti ile de işbirliği
yaparak çeşitli faaliyetlerle binlerce
Kron para toplayarak İstanbul’a Hilâl-i
Ahmer’e göndermişti.
Muhacirler göç yolunda
Bu yardımlara öncülük yaptıkları için
de Meclis-i Vükela kararıyla 9 Şubat
1916’da Bosna ve Hersek Müslüman
muteberanından iki zatın hanımları olup
Hilâl-i Ahmer için yardım toplayan iki
hanıma Şefkat Nişanı, 28 Mayıs 1917’de
Bosna’nın Varşiye kasabasından Ahmed
Efendi Kerim Ağiç’e Hilâl-i Ahmer
Madalyası ve 1919’da o tarihe kadar
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti için yüz binlerce
Kron yardım toplanmasına aracılık
eden Bosna Reisüluleması Cemaleddin
Efendi’ye bir kıta altın Hilâl-i Ahmer
madalyası verilmişti.
Bu yardımlara bir teşekkür olarak
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 1924 yılında
Türkiye’ye toplu göç eden Bosnalı
muhacirlerle çok yakından ilgilenmişti.
Cemiyet, 9 Nisan 1924 tarihli raporunda
Türkiye Cumhuriyeti hükümetine
Bosna’dan Anadolu’ya yapılan toplu
göçü karşısında tedbir alınmazsa salgın
hastalıklar yayılabileceğini bildirmişti.
Öncelikle, 2 Mart 1924 tarihinden
başlayarak Bosna’da henüz göç
hazırlığında olan muhacirlerin yolda
hastalıktan perişan olmamaları için ve
sağlıklı olarak Türkiye’ye gelebilmeleri
için ne kadar kinin (sıtma) ilacının
gerektiği ile ilgili önceden bir tahkikat
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yapılmıştı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 27 Nisan’da da
kendisine bağlı Mıntıka temsilcilerinden muhacirlerin
durumu ve yaşadıkları salgın tehlikesi hakkında gerekli
tahkikatları yaparak cemiyet merkezine bildirmeleri
istemişti.
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Okuma Önerisi
Fehriye Emgili, “Bosna Hersek’ten Türkiye’ye
Göç, (1878-1934)”, Ankara Üniversitesi SBE
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2011.

Bunun sonucu olarak Bosnalı muhacirlerin iskân
edildikleri Çatalca ve Konya mıntıkalarında yapılan
tahkikatta Bosnalı muhacirler arasında çiçek, humma,
tifüs gibi bulaşıcı hastalıkların baş gösterdiği tesbit
edilmişti.

Murat Uluğtekin- M. Gül Uluğtekin, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilal-ı Ahmer İcraat
Raporları, 1914-1928, Türk Kızılayı Yayınları,
Ankara, 2013.

Hilâl-i Ahmer mıntıka mesullerinin 14 Mayıs 1924
tarihli raporda İzmit’te bulunan Hilâl-i Ahmer
heyetinin teşkil ettiği hastanenin yetersiz kaldığı
belirtilerek özellikle temasla bulaşan salgın hastalıkları
taşıyanların acilen tedavi edilmesi istenmiştir. 12
Temmuz 1924 tarihli bir başka raporda ise çiçek,
humma, tifüs gibi salgın hastalıklara yakalanan
muhacirlerin tedavi edilebilmesi için Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti tarafından Bosnalı muhacirlerin
ihtiyaçları için gerekli tabib ve ilaçların gönderilmesi
istenmekteydi.

Arşiv: COA. BEO. 3995/299562; COA. DH.
İD. 132/11; COA. HR. SYS. 2170/4, 2171/2,
2171/3, 2171/4, 2171/5, 2171/6, 2171/8, 2171/11,
2171/14, 2171/18, 2172/3, 2171/2, 2171/2,
2172/6, 2172/10, 2172/12, 2173/3, 2173/4,
2175/1; COA. MV. 241/285., MV. 246/24;
COA. İ. DUİT. 73/18.

Seçil Karal Akgün-Murat Uluğtekin, Hilal-i
Ahmer’den Kızılay’a, Ankara, Kızılay Yayınları, 2000.
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Ve f a L i s e s i
Nasıl Hastaneye
Dönüştürüldü?
Balkan Savaşları esnasında İstanbul’da kurulan hastanelerden biri de Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Vefa Hastanesi idi.
Vefa Lisesi tatil ve tahliye edilerek, binası 150 yataklı hastaneye dönüştürülmüştü.
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Balkan Savaşları’nda
birçok askerimizin
tedavisini
gerçekleştiren bu yiğit
vatan evlatlarının
hizmet, yardım ve
fedakârlıklarının
unutulması mümkün
değildir.

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti,
Balkan Savaşları esnasında çok büyük
fedakârlıklar ve hizmetlerde bulunur.
Savaşın ayak sesleri sınırlarımızda
duyulmaya başladığı andan itibaren
cemiyetin idare heyeti her gün toplanmaya başlar.
10 Ekim 1912’de alınan karar gereği,
âcilen İstanbul, Lüleburgaz, Edirne, Selanik, Üsküp, İşkodra, Yanya,
Manastır ve Alasonya’da hastaneler
kurulması için teşebbüse geçilir. Doktorların, memurların, hademenin tayin
ve kadroları düzenlenir ve hastanelerin
eşya, edevat ve eczası tedarik edilir.
En şiddetli çarpışmalar İstanbul civarında gerçekleştiğinden, İstanbul’da
ikişer yüz yataklı iki hastane kurulması
kararı genişletilerek Kadırga’da 230,
İstanbul Üniversitesi’nde 600, Vefa
Lisesi’nde 150 yataklı hastaneler teşkil
edilir.
150 yataklı hastane
İstanbul’da kurulan hastanelerden
biri de Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Vefa
Hastanesi idi. Vefa Lisesi tatil ve tahliye
edilerek, binası 150 yataklı hastaneye
dönüştürülür. Her türlü ihtiyaçları

tamamlanan hastane doktor, memur
ve hademeleri tayin edilerek 6 Kasım
1912’de hizmete başlar. Açılışından
Mart 1913 ortalarına kadar 523 yaralı
ve hasta kabul edilir. Bunlardan 246’sı
yaralı, 377’si hastadır. 281’i iyileşir. Yaralılardan 4’ü ve hastalardan 32’si vefat
eder, 64’ü tedavi altında bulunur.

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi’nde yayınlanan ve tarihe not
düşen bu karede, Vefa Hastanesi sağlık
çalışanları görülüyor. Fotoğraf altında
“Hilâl-i Ahmer Vefa Hastahanesi Heyet-i Sıhhiyesi” yazısı okunuyor.
Balkan Savaşları esnasında, hastane
bahçesinde, iyi bir havada çekilen
fotoğrafta, sağlık heyeti basamaklı
bir ortamda 4, 9, 11, 11, 8, 10 şeklinde
6 sıra halinde dizilmişler. Ön sırada
beyaz önlükleriyle sandalyede oturan
üç doktorun arasında Baştabip Reşid Bey görülüyor. Reşid Bey’in sağ
ve solundaki üç doktor ise Operatör
Nureddin Paşa, Operatör Mehmed
Emin Bey, Operatör İzzet Fikri Bey’dir.
Yerde bağdaş kuranlardan ikisi tedavi
doktorlarından Cevdet Bey ve Aziz
Fikret Bey’dir. Zeminde oturanların
üzerleri tozlanmasın diye altlarına örtü
serilmiş. Bunların arkasındaki 9 kişi

ise sandalyede oturuyor, diğerleri de
ayakta, arkaya doğru kademeli olarak
sıralanıyor.
Vefa’nın ahde vefası
Gayet şık, temiz ve düzgün kıyafetleri, parlak cilalı ayakkabıları, devrin
modası burma bıyıklarıyla dikkat çeken
Vefa Kızılay Heyeti’nden bazılarının
paltolu olması fotoğrafın, kış mevsiminde çekildiğini ortaya koyuyor. Sol
kollarında, boyunlarında ve başlarındaki kalpaklarda bulunan Hilâl-i Ahmer
logosu kendini gururla gösteriyor, yapılan işin ehemmiyetini ve mesuliyetini
hissettiriyor.
Balkan Savaşları’nda birçok askerimizin tedavisini gerçekleştiren bu yiğit
vatan evlatlarının hizmet, yardım ve
fedakârlıklarının unutulması mümkün
değildir. Zira, Vefa sadece bir semtin
adı değil, aynı zamanda hastane yapılan bir okulun ve bu okulda, vatan için
canını ortaya koyan yaralı askerlerimizin ve onları tedavi eden doktorların
da adıdır. Bizler de ahde vefa olarak bu
vatan evlatlarını, geçmişin hatırasını
bizlere yansıtan bu fotoğraf vesilesiyle
yeniden hatırlıyor ve yaptığı hizmetleri
minnetle anıyoruz.
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Barınmak, insanoğlunun binlerce yıllık macerasının
esasıdır. Bir çatı altında bulunmak, kafasını sokacak bir
yeri olmak. Bizde ev daha ötesidir.

Ev, yuva, âşiyan… Ben
“fakirhâne”yi tercih ederim.
Tevazudan “yoksulevi” denilmesi hoşuma gider. Ev bizi
alçakgönüllü yapar, insanlığımızı hissettirir. Evin sultanı olsan, kaç kişiye hükmün
geçer ki? Tabiî devlethâne
olan evler de vardır. Köşkler,
saraylar. Bunlara “ev değil”
diyemeyiz. Yine de ev ihtişamla anılmaz.
Evin beyi vardır, hanımı vardır, kızı vardır, oğlu vardır.
Dedesi, ebesi vardır.
Barınmak, insanoğlunun
binlerce yıllık macerasının
esasıdır. Bir çatı altında bulunmak, kafasını sokacak bir
yeri olmak. Bizde ev daha
ötesidir. Evlenmek, ev sahibi
olmak değildir sadece. Türkçede evlenmek öncelikle,
eşlenmektir, yuva kurmaktır.
Araplar evlenmeye teehhül
diyorlar, yani ehlileşme! Biz
zaten ehli iki insanın birbirine bağlanmasını mekânla
kayıtlı olarak tarif ediyoruz.
Aile evin eşanlamlısı gibidir. Ev ailenin barınağıdır.
İnsanoğlunun temel birimidir aile. Kişinin insanlaşması
aileden başlar, mahalle,
şehir, ülke, dünya…basamak
basamak bütün âlemi içine
alacak şekilde genişler.
Evlenmek “dünya evine
girmek”tir aynı zamanda!
Bizde ev, dişi kuşun yaptığı
yuvadır! Ona sıcaklığını
veren ana şefkati, baba hassasiyetidir.
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Aile evin eşanlamlısı
gibidir. Ev ailenin
barınağıdır.
İnsanoğlunun
temel birimidir aile.
Kişinin insanlaşması
aileden başlar,
mahalle, şehir, ülke,
dünya…basamak
basamak bütün
âlemi içine alacak
şekilde genişler.

Biz evden vazgeçmedik

“Viran olası hânede evlad ü ıyal var” dedik.

“Evin Türkçesi nedir?” denilirse, vereceğimiz
cevap “ev”dir. Bizim ilk evlerimiz çadırdı. Hâlâ
Kazaklar keçe çadıra “kiyiz üy/keçe ev” derler.
Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk’ünde ev veya ew olarak geçer. Divan’da ev değişmediği gibi, atasözü de pek değişmemiş gibi:
“Evdeki buzagu öküz bolmas”. Galiba şimdi
“Ev danası öküz olmaz” deniliyor! “Ev kızı”
deyimine Divan’da rastlamak bizi şaşırtmaz.

Evi öylesine sevdik ki, kalbimize “ev” dedik.

Biz evden vazgeçmedik, ama hâne kelimesini
de sevdik. Evimize hâne dediğimiz gibi,
Evleri var hâne hâne
Ben kül oldum yâne yâne
türküsünde olduğu gibi, anlamını farklılaştırdık, evin bir bölümüne de hâne dediğimiz oldu.

Evle, hâne ile birçok birleşik kelime yaptık:
Dikimevi, orduevi, öğretmenevi, radyoevi,
sağlıkevi; hastahâne, postahâne, rasathâne…
Doğumevi dedik de doğumevinin içindeki bir
bölüme de doğumhâne demekte beis görmedik.
Sözlük okuma alışkanlığı olanlar, “ev”le
yapılmış çok sayıda deyime rastlarlar. Ev
açmak, ayrılıp aile teşkil etmektir. Ev halkı, bir
evde bulunanların hepsidir. Buna “ev külfeti”
denildiği de olur. “Ev şenliği” kime denilir?
Evin hanımına! Bâzan evdeki hesabımız
pazara uymaz. Evsizlere üzülürüz. Onlara “evi
omzunda” deriz, bu “haneberduş”un Türkçesidir. Kötü şeyler oldu mu, “evlerden uzak”ı
yapıştırırız.
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Bugün Osmanlı sınırları içinde nereye giderseniz gidin, eğer
kör kazmaya rast gelmemişse Türk evini orada görürsünüz.
O zamanın şartlarında bu mimarinin bu kadar farklı
coğrafyalarda yaygınlaşması neyle açıklanabilir? Ben derim
ki, sadelik, kullanışlılık ve bir de güzellikle!

Hayata açılan odalar
Yerleşik hayata geçince çadırı tam
olarak bırakmadık. Yazın göçümüzü topladık, kerpiç, tuğla, ahşap
veya taş evimizden çadır evimize geçtik. Osmanlı döneminde
kendimize mahsus bir ev mimarisi
meydana getirdik. Bugün Osmanlı
sınırları içinde nereye giderseniz
gidin, eğer kör kazmaya rast gelmemişse Türk evini orada görürsünüz.
O zamanın şartlarında bu mimarinin bu kadar farklı coğrafyalarda
yaygınlaşması neyle açıklanabilir?
Ben derim ki, sadelik, kullanışlılık
ve bir de güzellikle!
Evimiz güzeldir. İster Bosna’ya ister
Üsküp’e veya Pirizren’e gidin yahut
Filibe’de olun her biri diğerinden
farklı güzel yapılarla karşılaşırsınız.
Onların önünde resim çektirmekten kendinizi alamazsınız. Yok
buralara gidemiyorsanız, Safranbolu’ya, Kastamonu’ya, Amasya’ya,
Beypazarı’na, Göynüğe… hepsini
saymaya gerek yok; güngörmüş
şehirlerimize kasabalarımıza gidin,
aynı güzelliklerle karşılaşırsınız.
Bu evlerimizde hayat vardı!
Evin esası oda idi, odalar hayata
açılırdı. Hayat da dünyaya…
Eski evlerimizde üstü kapalı, önü
veya yanları açık mekâna “hayat”
denirdi. Sofa, sergâh, hanay dendiği de olurdu. Bazı evlerde avluya,
taşlığa da hayat denilirdi. Odalarda,
oturulur, konuşulur, yatılır. Geri
kalan zaman ise ‘hayat’da geçerdi.
Önce bir cephesi açık hayatlar
yaptık. Sonra kapalı hayata geçtik.

İster iki katlı olsun ister üç, ikinci
ve üçüncü katlarda hayat mutlaka
olurdu. Odalara hava ve ışık bu hayatlardan gelirdi. Hayatı evimizden
çıkardık. Yerine ne geldi? Daracık
“hol” veya küçücük “antre”!
Bet, beth, beta ve beyt!
Ev Türkçe dedik. Ünlü edebiyat
tarihçimiz Nihat Sami Banarlı “Ev
kelimesinin öztürkçe oluşu beni
bir evim olmuş gibi mes’ud ederdi” diyor. Eve muhabbetini uzun
uzun anlattıktan sonra, bir iştikak,
yani kökenbilgisi bahsini giriyor
ki, ilgi çekici. Evin Türkçe oluşunun delilini Göktürk yazısındaki
“b” harfinden çıkarır. Bu harf “eb”
olarak okunur, çadıra benzeyen bir
şekli vardır. O harfi ok şeklinde, y
harfi yay şeklinde ise, eb/ev de ev
şeklinde olmalıdır. Sonra kelimenin
tarihini araştırır. İlk alfabe Finikelilerin. Onlarda da B harfi bizimkine
benziyor. Yunan ve Sami alfabelerinde de B harfi ev resminin daha
stilize edilmiş şekli, iki odalı bir
evin planı âdeta. Bet, beth, beta…
Ve nihayet Arapçada beyt!
Nihat Sami Bey eb/ev’in, Türkçeye
buralardan geldiğini, eski Sümerlilerde de evin “ab” olduğunu
belirtiyor. Eb, harf değişmesi ile ev
olmuş. Ev kelimesi böyle bir köke
bağlanınca, uzak coğrafyalar arasındaki mesafe ortadan kalkıveriyor.
Bizim evimiz gönlümüz gibidir, geniştir yani! Allah’ın evi ile Beytullah
birleşiveriyor!
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BETÜL OK ŞEHİTOĞLU
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“ E V BAŞ LA N G I Ç T I R , E Ş I K T I R ,
I L K BA K I ŞT I R ”
Evde kalmak zorunda olduğumuz şu günlerde modern hayatın içerisinde evin yerini “Siteril Hayatlar” kitabının
yazarı, sosyolog Prof. Dr. Köksal Alver ile konuştuk.

Ev, evde kalmak zorunda olduğumuz
şu günlerde daha da anlam kazandı.
Modern hayatın içerisinde evin nerede
durduğunu, hangi ritüelleri oluşturduğunu bizimle paylaşır mısınız?
Ev, genelde hayatın merkezinde yer
alır. Elbette geçmişten günümüze evin
yeri, konumu, işlevleri, değeri sürekli
değişiklik gösterir. Ancak daima hayatın
kurucu unsurudur ve hayat evin etrafında cereyan eder genelde. Modern hayat
evin merkezi vasfını kısmen değiştirir;
evin üretim merkezi olmasını başka
mekânlar üreterek dönüştürür. Bu ise
evin konumunu ve gücünü doğrudan
etkiler. Yeni hayat daha çok ev dışında
geçen bir hayattır. Özellikle milenyum
çağında hayatın çoğunlukla evin dışında
geçtiği görülür. Ev fonksiyonel anlamda
daralma yaşar. Örneğin; komşuluk ilişkilerinde ve misafirlik durumlarında evin
fonksiyonel daralma yaşadığı görülür.
Bu ilişkiler evin dışına taşar ve başka
mekânlar çerçevesinde yer alır. Misafirlerin otellerde ağırlanması, iftarların
restaurantlarda verilmesi gibi. Evler
büyümekte ama ev ilişkileri alabildiğine
küçülmekte ve daralmaktadır.
Son yıllarda göçmenlerin de gündemde
olmasıyla dikkatimizi çeken “insanın
evinden ayrı kalması” ne gibi sonuçları
ortaya çıkarır? Bununla beraber insanın “kendi evinde olma” duygusunun
aidiyet ve toplumla ilişkisi nelerdir?

Ev, asli aidiyet mekânlarının başında
gelir. Mekânsal aidiyet önce evde başlar,
ev ile kurulur. İnsan evinden hareketle
toplumla, sokakla ve mahalle ile ilişki
kurar. Önce ev gelir. Çünkü ev başlangıçtır, eşiktir, ilk bakıştır. Toplumsallaşma sürecinin başlangıcında yer alır
ev. Dolayısıyla güçlü bir bağ oluşturur,
güçlü bir aidiyet sağlar. Kimlik verir insana ev, onun ruhunu, kültürünü, yapıp
etmelerini, duygu dünyasını, gönlünü
doğrudan etkiler ve belirler. Onun için
insanın kendi evinde kalması apayrı bir
güven hissi sağlar, apayrı bir güvencedir. Evinden ayrı kalan gurbettedir yani
eksiktir, yarımdır, uzaktadır. Bunun
psiko-sosyal birçok sonucu vardır.
Evinde iken insanın dünyaya bakışı çok
daha güven içerir. Ama evinin dışında
insan kısmen tedirgin bir ruha sahiptir.
Yabancıdır, ürkektir, gariptir. Onun için
ev temeldir insan için.
Sosyologların sık sık kullandığı aile
sosyolojisi terminolojosinde yer alan
dayanışma, kolektivizm, gündelik
hayat pratikleri evin dışında ve evin
içinde değişiklik gösterir mi? Neden?
Evin içi ile evin dışın elbette farklılık
arz eder. Ev içi tutum ve dayanışma,
ev dışındaki pratiklerden farklıdır. Ev
mahremiyet, samimiyet, birincil ilişkiler
alanıdır ve asla resmi tavırlara izin vermez. Ev dışı ise kamusal hayattır ve hep
başkalarıyla birlikte yaşanılan, hukukun
ve mesafenin hakim olduğu, rasyonel

ilişkilerle düzenlenmiş bir yaşam alanıdır. Her bakımdan birbirinden farklıdır.
Ancak her yaşam alanında geçerli ilkeler
söz konusudur. Dayanışma ve yardımlaşma her alan için kendince işlemeye
devam eder. Mahalle, semt, kent, toplum
zaten belli bir dayanışmanın, yardımlaşmanın ve ilişkiselliğin evreninde
yapılanır.
Bildiğimiz üzere ev, mekânsal ayrışmanın en önemli göstergelerinden birisi.
Apartmanlar, güvenlikli siteler, Tokiler... “Siteril Hayatlar” adlı kitabınızda
değindiğiniz bu ev biçimlerinin genel
mahiyetini açıklar mısınız?
Mekânsal ayrışma, kentsel hayatın
önemli gerçeklerinden biri. Kent daima
birbirinden her açıdan farklı mekânlarla
yapılanan bir yaşam alanıdır, yerleşme
evrenidir. Haliyle tek örnek bir kentten söz etmek pek mümkün değildir.
Esasen mekânsal ayrışma, kentin doğal
bir sonucudur öncelikle. Çünkü kentin
her bölgesi, semti, mahallesi konum,
değer, statü, prestij açısından aynı
değildir. Bunu biraz coğrafi konum,
iktisadi gelişmeler, rant ekonomisi ve
nüfusun yayılma trendleri belirler. Ama
bir de doğal süreçlerin dışında gelişen
bir mekânsal ayrışma söz konusudur.
Burada daha çok yerel yönetimlerin ve
merkezi yönetimin kentleşme politikaları etkili olmaktadır. Belli bir bölgenin
diğer bölgelerin aleyhine olacak şekilde
öne çıkarılması, geliştirilmesi, gözde bir
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Modern hayat evin merkezi vasfını kısmen değiştirir;
evin üretim merkezi olmasını başka mekânlar
üreterek dönüştürür. Bu ise evin konumunu ve
gücünü doğrudan etkiler.

semt hâline getirilmesi ister istemez
mekânsal ayrışmayı tetiklemektedir. Bu manada siteler, rezidanslar,
gökdelenler, kimi Toki uygulamaları hem kentsel dönüşümün doğal
olmayan süreçlere dâhil etmekte
hem de kentin organik ayrışmasına
aykırı gelebilecek yeni bir ayrışmayı
körüklemektedir. On yıllardır kendi
halinde yaşayan ve belli bir organik
bütünlük kuran mahalle, günün
birinde birdenbire kentsel dönüşüm
alanı ilan edilir ve organik yapı
baştan sona değiştirilir. Mekânsal
ayrışma en sert hâliyle gerçekleşir
ve böylece toplumsal konumlar
yeniden belirlenir, insan ilişkileri
yeni mecralarda oluşmaya başlar.
Fikirtepe kentsel dönüşümü bu durumun kötü uygulanmış örneklerinden biridir. Yani kentsel dönüşüm
ve mekânsal ayrışma doğal süreçler
içinde zaten olagelmekte olan bir
gerçekliktir. Ama büyük yapı aktörlerinin kentsel müdahaleleri dönüşmeyi ve ayrışmayı tamamen doğal
süreçlerin ötesine taşıyabilmektedir.
Bunun mahalle kültürüne, ev kültürüne ve toplumsal insicama ne yazık
ki olumsuz etkileri olmaktadır.
Evi çevreleyen mahalleden bahsetmek gerekirse neler söylemek istersiniz? Mahalle kimindir? Mahalleli
kimdir? Mahalledeki karakterler,
tipolojiler hâlâ yaşıyorlar mı?
Komşuluk ilişkileri nereden nereye
evrildi?
Mahalle kent hayatının temel
birimlerinden biridir. Denebilir ki
kent, mahalle ve çarşı ilişkilerinin
bütünsel bir ifadesidir. Kent hem

mahalle hem çarşı demektir. Ancak
mahalle ağırlıklı bir şekilde ev
muhit, ev çevresi anlamına gelir.
Yani mahalleden dört başı mamur
bir ‘çarşı’ olma görevi beklenmez.
Mahalle evi, sokağı, ev ilişkilerini,
sokak ilişkilerini ve komşulukları
yaşatmak üzere kurgulanmış bir
yaşam alanıdır. Mahalle canlı bir
organizmadır. Yaşayan bir birimdir.
Onu mahalleli yaşatmaktadır. Mahalle tüm mahallede yaşayanların
yani mahallelinin bir değeridir.
Mahalle şekil değiştirmekte, dönüşmekte, başkalaşmaktadır. Belki
kimi yerlerde ortadan kalkmaktadır.
Örneğin siteleşmenin ve gökdelenleşmenin mahallenin asli niteliklerini ortadan kaldırdığı görülmektedir.
Bu tip yapılaşmaların evreninde
mahalle gerilemekte ve ruhunu
yitirmektedir. Ancak kentin tamamında bu durum geçerli değildir.
Hâlihazırda mahalle kentin kurucu
ögesi olmayı sürdürmektedir. Güç
kaybetmesine, anlamını yitirmesine
karşın mahallenin güçlü bir birim
olduğu söylenebilir. Bir yaşama
biçimini, bir duyguyu, bir hissiyatı
temsil etme, paylaşma, sahiplenme
ve pratize etme konusunda mahalle
hâlâ aktif. Dolayısıyla kentsel hayatın mahalle ölçeğinde kurgulanması, pratize edilmesi ve desteklenmesi
gerekir. Mahalle dışı yapılanmaların
kent kültürüne çok fazla katkıları
görülmemektedir. Mahalle kent
hayatının sürekliliği, insicamı ve
bütünselliği için olağanüstü önemli
bir çözümdür. Bu çözümü güncelleyerek, yenileyerek işlevsel kılmak
yönetimlerin en önde görevidir.
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Turgut Cansever ve
Ev İ d e a l i m i z
Tam otuz yıl birlikte mimarlık mesleğini icra etmek imkânına eriştiğim hocam Turgut Cansever, geniş bir
coğrafyada asırlar boyu varlığını korumuş yüksek bir ev ve şehir kültürü geliştirme becerisini gösteren

medeniyetin mirasçısı olarak, yaşamakta olduğumuz fiziki çevrelerin ve kullandığımız yetersiz yapıların
kaderimiz olmaması gerektiğini her fırsatta dile getirdi.
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Virüs salgını nedeniyle başvurulan “sosyal mesafe” kuralının uygulamadaki yetersizliği karşısında, “Evde Kal Türkiye”
sloganıyla başlatılan gönüllü izolasyon
süreci henüz onuncu gününü tamamlamamıştı ki, eve kapanmanın bireylerde
yarattığı gerginlik toplumda dillendirilir
hale geldi. Neden dışarıdasınız sorusuna
verilen “Evde sıkıldık” cevabı, hayatın
yaşadığımız evlere artık sığmadığının
göstergesi sanki.
Ev, içerisinde kendimizi en çok güvende,
dolayısıyla mutlu hissettiğimiz “yer”
olması gerekirken, sırf ondan uzaklaşmak adına, bulaşıcı hastalığın ölümcül
tehdidini görmezden gelmenin nedeni,
zamanın büyük bölümünü uykuya, televizyona veya akıllı telefonların kurcalanmasına hasrettiğimiz ev yaşantısının
monotonluğu mu? İçerisine hapsolduğumuz kısıtlayıcı, soyutlayıcı mekândaki esarete ara vermek, tazelenmek bir
zorunluluğa mı dönüşüyor?
Evden kaçış sendromu olarak zikredilebilecek bu sosyal-patolojik durumun,
birçok farklı etmenin katkısıyla vücut
bulduğu şüphe götürmez. Yazımızda bu
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karmaşık olguya mimari ve şehir bağlamında göz atmaya çalışacağız.
Barınak, her çağda insanın soyunu
devam ettirmek için üstesinden gelmeğe
mecbur olduğu kadim bir ihtiyaç olmuştur. Yaşadıkları bölgenin imkânlarını
değerlendiren insan topluluklarının, taş,
toprak, ağaç gövdeleri, dal ve yapraklar,
saz benzeri malzemeyi kullanarak geliştirdiği ilkel barınak çözümleri, küçük
kabile yerleşimlerinin, daha kalabalık
nüfusun yerleşik düzende yaşadığı köy,
kasaba ve kentlere dönüşmesi sırasında
zamanla konuta evrilmiştir.
Şehirlerin karakteri
Medeniyetler kendilerine özgü hayatları
var eder. Toplumun yapıp-ettiği hemen
her şeyin özelliklerini belirleyen onun
inanç dünyasına dayalı tercihleridir; bunlar, gelişim sürecini tamamladıklarında
gelenek halini alır ve asırlarca varlığını
korur. Mimarinin malzeme seçimi ve
yapısal çözümlemeleri, yöresel imkânlara, iklim ve topoğrafyaya belli ölçüde
bağlıyken, mekânsal düzen ve onun dışa
vurumu ile ilgili tüm kararlar, toplumun
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inanç kaynaklı gelenek ve göreneklerine
göre şekillenir. Cami ile kilise arasındaki
farkı, bu hususu açıklamak üzere zikredilebiliriz. İslam’da ferdiyetin yüceliğine
duyulan saygı, her müminin mekân
içerisinde özgürce yönlenerek namaza
duracağı yeri belirlemesine imkân tanır.
Bu durumda aksiyelliğin reddi bir zorunluluk haline gelir. Diğer deyişle, camide
mihraba yöneliş, kilisedeki apsise doğru
derinlemesine uzanan ilerleyişin aksine,
mimarinin zorlamasıyla değil, bireyin
özgür iradesiyle gerçekleşir. Kiliseden
farklı olarak caminin Kâbe yönünde
genişleyen, dikdörtgen formundaki iç
mekânı, birliğe verilen önem sayesinde
safların genişlemesini teşvikin ürünüdür.
Kaynağı, eşref-i mahlukat kabul edilen
insana duyulan güven olan adem-i merkeziyet [merkezin yokluğu] kavramı ise,
yapıda bağımsız farklı mimari unsurların
uyumlu, adaletli birlikteliğini özendirerek, neticede ferah, aydınlık, umut, neşe
ve güven veren mekân çözümlemelerinin
oluşumunu sağlar. Bu esaslar İslamiyet’in yayıldığı geniş coğrafyada vücut
bulan şehirlerin karakterini ve konut
mimarisini de belirlemiştir.
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Apartmanların ataları
Roma İmparatorluğu’nun başkentinde büyük halk toplulukları, “İnsula” adı verilen, yükseklikleri otuz metreyi
aşan, giriş katında dükkânların ve eğlence yerlerinin yer
aldığı, 5 ila 7 katlı konutlarda iskân ediliyordu. Günümüz
apartmanlarının ataları sayılabilecek bu yapılar, şehirde
yanaşık düzende yoğun yerleşmeler meydana getiriyor,
ahali sağlık alt yapısından, temiz hava ve güneş ışığından
yoksun bir ortamda yaşamını sürdürüyordu. Bizans’ın
başkenti Konstantinopolis’in Haliç kıyı ve yamaçlarında
da çok sayıda benzer yapı mevcuttu. Ancak, İstanbul’un
fethinin üzerinden on yıl geçmeden, bu yapılar yerlerini
iki katlı yapılara bırakmış, şehrin dokusu ve silueti belirgin bir biçimde değişmiştir. Türk-İslam şehir anlayışından
ve ev geleneği esaslarından taviz verilmeyince, İstanbul,
merkezinde cami, hamam, çarşının yer aldığı, her biri
küçük de olsa ağaç ve çiçeklerle bezeli şirin bir bahçeye
sahip evler ve bostanlarla çevrili mahallelerin, topoğrafyaya uyum içerisinde yayıldığı ferah bütünlüklerle yeniden
doğmuştur. Kısa süre içerisinde yaşanan bu dönüşüm,
farklı bir medeniyet anlayışının şehre etkisini göz önüne
sermesi bakımından ilginç bir örnek teşkil eder.

Ancak, 19. asrın ortalarında başlayan ve 1950’lerden
itibaren hızlanan apartmanlaşma furyası, günümüzde
de ülkemizde etkisini devam ettiriyor. Heybetli ağacın
gölgesindeki çeşmeden akan suyun şırıltısıyla ferahlayan
meydancığa usulca ilişmiş mescit, hemen yanı başındaki
mektep, az uzaktaki kahvehane, birkaç dükkân ve hamamın oluşturduğu mütevazı merkezden dağılan yollarla
bütünleşen bahçeli evlerin oluşturduğu mahalleler, bahçeli güzel evlerimiz artık yok.
O güzel evi, ‘oda’ ve ‘sofa’ belirliyor; plan tipleri, evin sofasız, dış sofalı, iç sofalı veya orta sofalı olması durumuna
göre farklılaşıyordu. Sofa, ev sakinlerini buluşturan, evin
tabiatla ilişki kurduğu ortak mekândı, yani hayattı; bu nedenle de belirleyici idi. Tercih edilen sofa tipine göre evin
oda sayısı kesinleşiyordu. Örneğin orta sofalı bir plan en
az dört oda ile vücut bulurken, köşe sofalı plan, iki ya da
üç odaya ihtiyaç duyan ev sahiplerine uygun düşüyordu.
Konumuna göre isminin önüne ‘sıra’, ‘ara’, ‘baş’ gibi ekler
alan odalar, adeta aynı sokaktaki farklı haneleri, sofa ise bu
hanelerin açıldığı sokağı andırıyordu. Sofaya eklenen bir
diğer unsur ise ‘eyvan’ idi. Sofa bütün ev halkının üzerinde
hareket ettiği hacim, eyvan ise daha korunaklı, özel sohbetlere ayrılmış, evin en rağbet gören bölümüydü.
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Heybetli ağacın gölgesindeki
çeşmeden akan suyun şırıltısıyla
ferahlayan meydancığa usulca
ilişmiş mescit, hemen yanı
başındaki mektep, az uzaktaki
kahvehane, birkaç dükkân
ve hamamın oluşturduğu
mütevazı merkezden dağılan
yollarla bütünleşen bahçeli
evlerin oluşturduğu mahalleler,
bahçeli güzel evlerimiz artık
yok.

Osmanlı şehrinde sokak
Plan üzerinde belirleyici olan bir diğer önemli karar odaların yönü ile ilgiliydi.
Dört yöne bakan bir ev için ‘orta sofa’, tek yöne bakan ev için ‘dış sofa’ tercihi bir
zorunluluktu. Sofa-oda ikilisinin farklı şekillerde bir araya getirilmesiyle çeşitlenen
ev tiplerinin, mahalle dokusunu zenginleştirmesi, bir yandan komşuluk ilişkilerini
geliştirerek, doğabilecek sosyal ve fiziki sorunları en aza indirirken, diğer yandan
da tabiat ile kurulan bağı en yüksek seviyeye çıkarıyordu. Bahçe ile avlu arasındaki
dengeyi gözeterek bahçeye yerleşen ev hiçbir zaman parselin merkezinde yer almıyor, böylelikle bahçe ve avlunun bütünleşmesi sağlanıyordu.
Pencereleri kafeslerle koruma altına alınmış cumbalar bahçe duvarının üzerinden
dışarı taşarak, evin sokakla ilişkisini kurarken, bol pencereli, ışıklı sofalar avluya
cömertçe açılıyordu. Oda, sofa, avlu ve bahçe “içten”, özelden kamusala geçişin
hazırlayıcı zarif adımlarıydı; sokak ve mahalle meydanı ise aynı sürecin kamusal
alandaki devamıydı.
Osmanlı şehrinde sokak, bağımsız bir unsur değil, varlığını evlere borçlu, onun
ayrılmaz fiziki bir parçasıydı. Sokağı sınırlayan bahçe ve zemin kat taş duvarının
toprakla kurduğu ilişkide topoğrafyaya uyum öne çıkarken, açılı ve hareketli
çıkmalar, geniş pencereler, balkonlarla gün ışığına açılan odaları ve sofayı barındıran üst kat, saçaklar zemin kattan bağımsızdı. Böylelikle, üst katta standart hale
getirilmiş hafif ahşap yapı öğeleri ile zengin bir çeşitlilik sağlanırken, sokak, zemin
katın, yerin özelliklerine tâbi olmayı kabul eden tavrı neticesinde oluşuyordu. Osmanlı şehrindeki ev-sokak ilişkisi, varlıklarını birbirine borçlu iki ayrı öğenin, aynı
zamanda bağımsızlıklarını da koruyabileceğini gösteren çok özel bir çözümledir.
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Konut tipolojisi
Evler arasındaki, ayrık, bitişik, aynı veya farklı yöne bakmak, aynı
hizada olup olmamak, tek veya iki katlı olmak, birbirine yaklaşmak veya uzaklaşmak gibi ilişki farklılıkları, toplumsal ilişkilerle
birlikte mekânsal zenginliği sağlayan düzeni var ederken, aynı
zamanda her evin kendine has bir karaktere sahip olmasını da
mümkün kılıyordu.
Hafif ahşap strüktürün ve diğer yapısal unsurların tümünün
standartlaştırılması sayesinde yapı kısa sürede tamamlanıyor; inşa
sürecinin ekonomikliği, yapıların üzerine ek almaya ve değişikliğe
imkân vermesi konut gereksiniminin ülke ölçeğinde karşılanmasını kolaylaştırıyordu.
En çok 5 hektarlık alana yayılan, nüfusu 150 ile 2000 arasında
değişen mahallelerin ortak karakterini Anadolu’da gelişen, fakat
Osmanlı Devleti’nin genişlemesine paralel olarak batıya, Rumeli’ye, Rodos ve Kıbrıs adalarına taşınan, yaklaşık beş asır içerisinde gelişmiş, kendine has özelliklere sahip bir konut tipolojisi
belirlemiştir. ‘Türk Evi’ veya ‘Osmanlı Evi’ olarak adlandırılan bu
ev yaklaşımı, bulunduğu coğrafi bölgeye göre malzeme, iklim ve
yerel alışkanlıklar açısından farklı çözümlemeler içermekle birlikte, plan özellikleri bakımından özgün ve yakın akrabaydı.
Osmanlı’nın genişleme döneminde etnik, dinsel ve mesleki açıdan
içe açık, dışa kapalı bir homojenlik gösteren mahallenin bu yapısı
zamanla yumuşadı, çözüldü. Dini görevleri dışında mahallenin
vergi toplama, hâkimlik, hakemlik, evlendirme-boşama, nüfus
kütüğü tutma, temizliğe kadar her türlü denetim ve yönetimden
sorumlu, padişah beratı ile tayin edilen mahalle imamının yerini
Tanzimat’ta muhtar ve ihtiyarlar heyeti aldı. Cumhuriyet döneminde ise mahalle eskisi gibi hayatın paylaşıldığı bir sosyal ortamdan
olmaktan çıkarak, daha çok barınma ihtiyacını karşılayan idari bir
çerçeveye dönüştü. Batı etkisiyle değişikliğe uğrayan ‘Türk Evi’ ve
oluşturduğu mahalle dokuları ise belediyelerin birbiri ardına gelen
imar hamleleriyle yerini, açılan bulvarlar ve kesişen dik sokak aksları boyunca sıralanan çoğunlukla 3 katlı, bahçesiz kâgir ‘konutlara’ daha sonra 6-12 katlı apartmanlara bıraktı; tarihi şehirlerimiz
hızla tanınmayacak hale geldi.
Yüksek bir ev ve şehir kültürü
Tam otuz yıl birlikte mimarlık mesleğini icra etmek imkânına eriştiğim hocam Turgut Cansever, geniş bir coğrafyada asırlar boyu
varlığını korumuş yüksek bir ev ve şehir kültürü geliştirme becerisini gösteren medeniyetin mirasçısı olarak, yaşamakta olduğumuz
fiziki çevrelerin ve kullandığımız yetersiz yapıların kaderimiz
olmaması gerektiğini her fırsatta dile getirdi. Cansever, geçmişi
kopyalayarak, asırlar öncesinin mahalle hayatına günümüzde
yeniden işlerlik kazandırmanın, mümkün olmadığını, ancak insanları sosyal ve fiziki olarak izole eden çok katlı ‘silolara’ alternatif
bir konut ve yerleşme politikasının esaslarını belirlemek zorunda
olduğumuzu; bunu yaparken ev ve şehre ait değerli birikimimizden yararlanmamız gerektiğine inanıyordu. Geçmişte olduğu
gibi mekân ekonomisini dikkate alan, çok amaçlı kullanımı teşvik
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Osmanlı şehrinde sokak, bağımsız bir unsur değil, varlığını evlere
borçlu, onun ayrılmaz fiziki bir parçasıydı.

eden, hızlı ve düşük maliyetle inşa edilecek, sağlıklı, depreme dayanıklı, güzel
evlerin ve ulaşım-yeşil alan-hava kirliliği
sorunu bulunmayan yeni yerleşmelerin
inşasıyla Türkiye’nin her alanda atılım
yapacak genç nesilleri yetiştirebileceğine
olan inancı sonsuzdu.
Salgın nedeniyle yaşamakta olduğumuz
izolâsyon ve karantina süreçleri, içerisine
hayatı sığdırabileceğimiz bahçeli evleri,
komşuluk ilişkilerini, yaşanılır şehirleri
hızla hayata geçirmenin bir zorunluluk
olduğunu bize gösterdi. İngiltere’nin
mevcut konut stokunda iki katlı bahçeli

evlerin payının % 80 oranında olduğu
gerçeği, bu yaklaşımın boş bir hayal
olmadığının kanıtıdır.
En çok üç katlı, taşıyıcı sistem maliyeti
düşük, deprem güvenli evleri inşasını
özendirecek adımlar hızla atılarak ahşap,
hafif çelik, uygun bölgeler için kerpiç
teknolojisi gündeme getirilmelidir. Her
üç yöntemin prefabrikasyonuna yönelik
çözümler inşaat sektörüne sunulmalıdır.
Evini kendi yapacak veya yaptıracak insanların, uygun koşullarda teknik hizmet
ve malzeme tedariki yapacak kuruluşlara
ulaşması kolaylaştırılmalı, bu amaçla tek-

nik kadrolar yetiştirilmelidir. Yeni planlanacak yerleşmelerin tabiat ile ilişkisi evin
bahçesinden başlamalı, kentsel tasarım
ve mimari, yaya hareketini özendirecek
düzeyde olmalı, ev sakinleri hafta sonlarında bisikletleriyle şehir ormanlarına,
kırlara ulaşabilmelidir.
Arazi tahsisinin sorun teşkil etmediği
ülkemizde, günümüz ihtiyaçları göz
önüne alarak üretilecek bahçeli ev planı
tipolojileriyle uyumlu vaziyet planı
çözümlemelerini içeren yeni şehirlerin
hayata geçirilmesi süreci vakit kaybetmeden başlatılmalıdır.
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Farkındaysanız, oyun ve çocuk bağlamında konuşurken genelde “sokak oyunları” denir. Oysa koronavirüsünden dolayı
baş gösteren Covid-19 hastalığının dünyadaki tüm insanlığı
evlerinde yaşamaya mecbur etmesiyle birlikte bugünlerde pek
çok şeyin başına #Evde kelimesi getirerek kullanıyoruz. Evde
eğitim, evde etkinlik, evde sanat, evde ekmek, evde spor, evde
kitap, evde bakım, evde sinema, evde ders, evde oyun gibi. Evin
yeniden keşfi denilen bu dönemde evlerimizde çok şeyin yapılabileceğini veya yapılması gerektiğini yeniden öğreniyoruz.
Unuttuğumuzu hatırlamaktır bu.
Oyunları sürekli “sokak” kelimesiyle kullanarak, her mekânda
ve her zaman oynanabilecek oyunları dar bir alana yani sokağa
indirgemek ve sınırlamak çok yanlıştı. #EvdeKal döneminde bu
yanlışlığı kolaylıkla anlayacağımızı düşünüyorum. Oyunu en
sade haliyle şöyle tanımlarız: Yetenek ve zekâ geliştirici, belli
kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan, insanı dinlendiren ve
neşelendiren etkinlik. Bu tarife bakarsak şunu diyebiliriz, oyun
her yerde olur, yeter ki canımız istesin. Tabii her yerde ve evde
etrafı kırmadan, dökmeden oynamalıyız.
Evde oyun olur, evin her yerinde olur. Odalarda, balkonda,
terasta, mutfakta, masada, halı üzerinde, kapı önünde ve merdiven boşluğunda… Evdeki uygun olan her eşya da oyunun bir
unsuru olabilir. Kâğıtlar, kalemler, havlular, sandalye ve koltuklar, perdeler, bazı mutfak araç gereçleri, aynalar, mandallar,
kitaplar, çoraplar, kıyafetler, ip ve yumaklar…
Oyun her yaşın ihtiyacı olduğu için, şekilleri farklı da olsa her
yaştaki insan oyun oynar. Onun için aile büyükleri veya yetişkinler, çocuklarıyla oynarken onlara lütufta bulunuyormuş gibi
düşünmemeliler, oyun onlar için de önemli kazanımlar sağlar.
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Oyunları sürekli “sokak”
kelimesiyle kullanarak, her
mekânda ve her zaman
oynanabilecek oyunları
dar bir alana yani sokağa
indirgemek ve sınırlamak çok
yanlıştı.

FOTOĞRAF AA / ENES SANSAR

Çocuğuyla oyun oynayan bir yetişkinin kazanımları nelerdir?
• İyi vakit geçirir, oymamanın sağladığı terapiden faydalanır.
• Diğer zamanlara göre, oyun üzerinden çocuğuyla daha
doğal ve etkin iletişim kurar.
• Unuttuğu oyunları hatırlar, çocuğundan yeni oyunlar
öğrenir.
• Karşılıklı kelime alış verişi gerçekleşir, kuşaklar arası
kültür aktarımı sağlanır.
• Çocuğunu sevdiğini göstermenin, oyun gibi eğlenceli bir
yolunu kullanmış olur.
• Anlatmaya ve ödev vermeye dayalı didaktik öğretim yerine doğal bir eğitim gerçekleşir.
Listeyi uzatarak başka maddeler de yazabiliriz. Ancak
aklımızda kalması gereken temel fikir, insanın her yaşında
oyuna ihtiyacı olacağı ile her yerde ve her zamanda oyunun
mümkün olduğudur.
O zaman yeni sorumuzu soralım ve cevabını verelim. Evde
neler oynanabilir?

Kelimeden Kelime Üretmece: Bir sözcük seçilir. O sözcükten bulunan harfler kullanılarak yeni kelimeler üretilir.
En çok kelime üreten oyunu kazanır. En az iki kişi olmak
üzere birden çok oyuncu ile oynanır. Kelime üretirken
kâğıda kimse görmeyecek şekilde yazılır. Belirlenen süre bitince yazım sona erer, kâğıtlar açık hale getirilerek herkesin
görmesi sağlanır. Yeni üretilen kelime kaç harfli ise o kadar
puan alınır.
Son Harften Kelime Üretmece: İlk oyuncu bir kelime
söyler, sıradaki oyuncu o kelimenin son harfinden yeni bir
kelime söyler. Kelime söyleyemeyen eksi puan alır. Oyun
böyle devam eder.
İsim-Şehir: Oyuncuların elinde kalem ve kâğıt olur.
Her oyuncu elindeki kâğıdı enlemesine tutarak sırası ile
sayfanın üst tarafına İsim-Şehir-Bitki-Hayvan-Eşya-Yazar/
Sanatçı-Ülke yazar. Yazılan her bölüm için yatak ve dikey
sütunlar çizilir. Oyunculardan biri, içinden sessizce 29
harflik alfabemizi saymaya başlar. Kendisine “dur” denildiğinde hangi harfteyse o harfi söyler. Örneğin S harfi olsun.
Sonra oyun başlar, belirlenen sürede veya bir oyuncu “Ben
tamamladım” deyinceye kadar herkes S ile başlayan isim,
şehir, bitki, hayvan, eşya, yazar/sanatçı bulmaya çalışır. Boş
kalan sütunlara 0 puan verilir. İki veya daha çok kişi aynı
şeyi yazmışsa onlar 5’er puan alır. Birbirinden farklı olanlara da 10 puan verilir. Oyun bitince bütün puanlar toplanır.
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Masal Uydurmaca: Masalın ilk cümlesini ilk oyuncu söyler, sonra sırayla
her oyuncu bir cümle ilave eder. Böylece yeni bir masal uydurulur.
Sessiz Kelime: Aklımızdaki kelimeyi
beden hareketleriyle ifade yeteneğini geliştirici bir oyundur. En az üç
kişi ile oynanır. İlk oyuncu aklından
bir kelime seçer, onu gizlice kâğıda
yazar, kimseye göstermez. Sonra el
ve kol işaretleriyle kelimeyi anlatır,
diğer oyuncular kelimeyi tahmin eder,
tahmini tutan kazanır, bu defa o yeni
kelimeyi anlatır.
Saklananı Bulma: Oyunculardan biri
ebe olur, o görmeden evin bir kenarına, daha önce belirlenmiş bir eşya
saklanır. Eşyanın saklanmasından
sonra ebe, saklanmış eşyayı bulmaya
çalışır. Bu arada diğer oyuncular hep
birlikte bir müzik (şarkı, marş, türkü
vb.) söyler, ebe eşyaya yaklaşınca ses
yükseltilir, uzaklaşınca ses azaltılır.
Ebe eşyayı bulunca diğer oyunculardan birini ebe seçer, oyuna devam
edilir.

Işık Gölge Oyunu: Işık ve gölgeden
faydalanılarak parmaklarla duvara
şekiller yansıtılır. Loş bir ışık gerekir. İnsan ve farklı hayvan şekilleri
yapılabilir.
Kibrit Kutusu: Bir kibrit kutusunun
altı yüzeyinin her birine, dik yüzeylere yüksek olmak şartıyla, puanlar
yazılır. Oyuncular sırayla kibrit
kutsunu bir karış havadan birden çok
defa takla attırarak masaya bırakırlar.
Kutu yere düşünce üstte görünen
puan oyuncunun olur. Her oyuncu
kibrit kutusunu birer defa atarak
oyuna devam edilir. Oyun sonunda en
çok puanı alan birinci olur.
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EVDE OYUN İÇİN BAZI
PRENSİPLER
• Corona döneminde, oyunlarda el ve vücut teması yapmamaya dikkat edelim.
• Oyun öncesi ve sonrasında
ellerimizi sabunla 20 saniye
kadar yıkayalım.
• Oyunda kullandığımız
nesneleri dezenfekte edelim.
• Oyun odamızı oyun başında
ve sonunda havalandıralım.

Bunların dışında kitaplardan veya
internetten şu oyunlar araştırılarak
oynanabilir. Adam Asmaca, Bom,
Hımbıl, Çorap Top, Yazı Tura, Üç
Taş, Beş Taş, Dokuz Taş, Tren, Tuzluk, Saklambaç, Mangala.

Evde oyun olur, evin her yerinde olur. Odalarda, balkonda, terasta, mutfakta, masada, halı
üzerinde, kapı önünde ve merdiven boşluğunda… Evdeki uygun olan her eşya da oyunun bir unsuru
olabilir. Kâğıtlar, kalemler, havlular, sandalye ve koltuklar, perdeler, bazı mutfak araç gereçleri,
aynalar, mandallar, kitaplar, çoraplar, kıyafetler, ip ve yumaklar…
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Bizler geleneksel ile modern olanın birbirinden
keskin çizgilerle ayrıldığı evlerde yaşarken, her ikisini
ayrı ayrı ve birlikte muhafaza eden Japon evleri;
gelenekselden moderne bir Japon evinin dönüşümü,
tarihi, sosyolojik ve mimari anlamda bize nasıl bir
bakış açısı sunar? Veya geleneksel ile modern olanın
iç içe geçtiği bir Türk evi için örnek olabilir mi?
Dilerseniz cevabına birlikte bakalım…
Korona virüs nedeniyle her birimizin tüm vaktini evde geçirdiği ve
birçoğumuzun evinin artık aynı zamanda da iş yeri haline geldiği
günleri idrak ediyoruz. Tüm vaktimizi evde geçirdiğimiz için belki
de, evlerimizin ihtiyaçlarımıza göre inşa edilmediğini dahası her biri
birbirinin kopyası, kimliksiz apartman dairelerinde “yaşadığımızı”
fark ediyoruz. Ne var ki yine de pek çoğumuzun yapılış aşamasında
müdahil olamadığı, bu kimliksiz ve fakat “modern” apartman dairelerinde yaşarken, eksikliğini hissettiğimiz, hayalini kurduğumuz “şeyler” eve geleneksel bir kimlik kazandırmaktan ziyade modern insanın
ihtiyaçlarının tezahürü nispetinde… Belki de bu yüzden kendimizi
geleneksel bir evde yaşarken hayal edemiyoruz. Bizler modern ihtiyaçlarımıza göre “fonksiyonel” evler ve “amaca yönelik” odalar hayal ediyoruz ancak geleneksel evlerde bunları bulmak oldukça zordur. Evin
diğer odalarından ya da diğer dairelerden gelen sesleri duymamak
için daha kalın duvarlar isteriz, geleneksel evler karşımıza “kağıttan
duvarlarla” çıkar. Bizler geleneksel ile modern olanın birbirinden keskin çizgilerle ayrıldığı evlerde yaşarken her ikisini ayrı ayrı ve birlikte
muhafaza eden Japon evleri; gelenekselden moderne bir Japon evinin
dönüşümü, tarihi, sosyolojik ve mimari anlamda bize nasıl bir bakış
açısı sunar? Veya geleneksel ile modern olanın iç içe geçtiği bir Türk
evi için örnek olabilir mi? Dilerseniz cevabına birlikte bakalım…
Geleneksel Japon evine “dışardan bakmak”
Geleneksel bir Japon evi ahşap malzemeden yapılmaktadır. Dışında
cam yerine shoji denilen ahşap çerçeve üzerine kâğıt malzeme kullanılmış duvarlar hem dış mekanda estetiği sağlarken hem de evin
içerisinin aydınlık kalmasını sağlar. Evin iç kısmındaki kaydırmalı
kapılar kolayca sökülüp takılabilmekte ve yerleri değiştirilebilmektedir. Böylece ev sakinleri istedikleri şekilde odalarının büyüklüğünü
ayarlayabilme özgürlüğüne sahip olur. Her ne kadar kayan kapılar
sayesinde evler birkaç odaya veya byobu panelleriyle odalar kendi içlerinde bölünebilse de kâğıttan duvarlar evin bir bütün halinde kalmasını sağlar. Ahşap duvarlarının hemen dışında evin engawa denilen dış
koridoru bulursunuz. Bu dış koridor amado denilen evi, dış mekândan afetlerden ve diğer etkilerden koruyan ahşap bazen de metalden
yapılma plakalar ile shoji arasında kalmaktadır. Esneklik kendisini bu
dış koridorda da gösterir zira plakalar açık olduğunda bir veranda,
kapalı olduğunda ise odalar arasında güvenli bir geçiş alanına dönüşmektedir amado. Üst seviye samurayların, tüccarların ve asilzadelerin
evleri genelde dikdörtgen şeklindedir ve ortada bir açık alanları olur.
Engawalar bu alana açılır. Bu açık alan sakinlerine evin tam ortasında
mahrem bir bahçe sunar. Tabii ki geleneksel Türk evlerinde bulunan
veya köy evlerinde hala varlığını koruyan “hayat”a benzeyen bu iç
bahçeye ortalama bir Japon’un sahip olma ihtimali oldukça düşüktür.
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Geleneksel Japon evinin “eşiğinden” adım atmak
Evin içerisine adımınızı attığınızda sizi genkan karşılar. Genkan eve girmeden önce ayakkabılarınızı (ya da sandaletinizi)
çıkarmanız gereken evin dışı ile içini hafif bir yükselti ile ayıran
alandır(bir sekidir). İç mekâna adımınızı attığınızda sadeliğin
hakim olduğunu görürsünüz. Alan olsa da olmasa da evin içerisinde gereğinden fazla eşya bulunmaz. Sadeliği tamamlayan ise
yerlere serilmiş pirinç samanından yapılan sergiler yani tatamilerdir. Tatami üzerinde yemeğinizi yer, tatami üzerinde uyur,
tatami üzerinde oturursunuz. Minderlerin üzerinde olsanız da
olmasanız da tatami evin her yerinde bulunur ve evin içerisini
hem fiziksel hem de manevi anlamda “sıcak tutar”. Sıcak tutmak
yalnızca tatami ile yeterli olmayacaktır elbette: hem ısıtma hem
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de pişirme amacıyla evin ortasında irori yani ocak bulunur.
Bunun yanı sıra gece uyurken içine girdiğiniz kendiliğinden
yorganı olan döşek yani futon sizi Japonya’nın soğuk kış gecelerinden korur.
Misafir odasının yerine geleneksel Japon evlerinde tokonama
denilen bir duvarın dibinde hafif bir yükselti görürsünüz.
Burası o meşhur Japon misafirperverliğinin (omotenashi)
sergilendiği alandır. Günümüz Japoncasında hala kullanılan ve
bugün artık bildiğimiz manada küvet yerine geçen ofuro, Meiji
modernleşmesiyle birlikte yaygın hale gelmiştir. Ayrı bir oda
olan ofuro genellikle bir giyinme odası ile bitişiktir. Tuvaletler
ise ofurodan ayrı bir odadadır. Geleneksel Japon tuvaletleri
alaturka tuvaletleriyle oldukça benzerlik göstermektedir.
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Misafir odasının yerine
geleneksel Japon
evlerinde tokonama
denilen bir duvarın
dibinde hafif bir
yükselti görürsünüz.
Burası o meşhur Japon
misafirperverliğinin
(omotenashi) sergilendiği
alandır.

Gelenekseli yakan “alevler”
Geleneksel Japon evleri ahşaptan yapıldıkları için
yangınlarda büyük zarar görmüşlerdir. 12. yüzyılda
gerçekleşen “Taira İsyanı” yüzünden Kyoto şehri
kül olmuş; 1923’teki “Büyük Kanto Depremi” nedeniyle Tokyo şehri çok büyük bir yangınla boğuşmak
zorunda kalmış; yine on binlerce insan deprem sonrası çıkan yangınlarda hayatını kaybetmiş ve İkinci
Dünya Savaşı’nda ise Amerikan bombardımanlarıyla sarsılan ülkenin neredeyse bütün şehirlerinde
çıkan yangınlar sebebiyle çok sayıda insan hayatını
kaybetmiştir.
İşte bu yüzden geleneksel ahşap Japon evlerinden
betonarme yapılara dönüşteki bir sebep Japonya’nın
1952’den sonra yakaladığı hızlı modernleşme ise
bir diğeri de ülke tarihi boyunca sürekli meydana
gelen yangınlardır. Bu dönemden itibaren özellikle
de büyük şehirlerde evlerin boyutları küçülmüş,
apartmanların sayısı artmış ve dikey şehirleşme bir
model olarak benimsenmiştir. Bugün Tokyo Metropol Bölgesi’nin nüfusu 38 milyonu aşmış ve buna
rağmen şehrin bu nüfusu kaldıracak genişlikte bir
araziye sahip olmaması özellikle bu bölgede alışılagelmedik küçüklükte dairelerin artmasına sebep
olmuştur. Tabii ki Tokyo’nun merkezine gittikçe
evlerin boyutları genelde küçülürken kira ve ev
fiyatları da artmaktadır. Belki Japonya’da yaşıyor
olmanın en büyük faydasını Beylikdüzü mesafesinde
daha büyük ve ucuz bir evde oturup yalnızca 30-40
dakika içerisinde şehir merkezine trenle gidebildiğinizde görürsünüz. Toplu taşıma sisteminin bu kadar
iyi olması orta sınıf aileleri şehrin biraz daha dışında
Yokohama, Chiba, Saitama gibi bölgelerde yaşamaya yöneltir ve dolayısıyla daha büyük evlerde, daha

ucuza otururken kendileri de işlerine trenle ortalama 30-40 dakikada gidebilirler. Ancak Tokyo’nun
merkezinde hem ucuz hem büyük (ki büyükten kasıt
ortalama 50-60 m2’den fazla değildir) ev bulmak
neredeyse imkansızdır.
Modern evlere geleneksel parçalar “sığdırmak”
Modern Japon evlerinde de geleneksel evlerde bulunan genkan vardır ve bu evlerin içine ayakkabıyla
girmek ayıp karşılanır. Genkanların hemen yanında
eğer büyük bir yer sıkıntısı yoksa ayakkabılıklar
mevcuttur ve bu sayede evin içerisine ayakkabı
girmemiş olur. Ortalama büyüklükte bir evin genel
itibarıyla bizim evlerimizden pek bir farkı yoktur.
Bulunduğu bölgeye göre değişmekle beraber evlerin
genelde küçük balkonları bulunur ve bu balkonda
çamaşır kurutacak kadar alan mevcuttur. Bazı evlerde geleneksel Japon evlerine atfen zemininde tatamisi belki duvarında bir kaligrafisi olan bir oda bulunabilir ancak ortalama bir Tokyo dairesinde bu alanı
bulmak zor olabilir zira Tokyo’daki evlerde alandan
kazanmak oldukça önemlidir. Alandan kazanmak ve
bunu hem estetik hem de pratik bir biçimde yapmak
Tokyo’nun küçük dairelerinde sıkça izlenen bir yoldur. Tokyo’nun o meşhur küçük dairelerinden birine
girdiğinizde daha önce hiçbir yerde görmediğiniz
küçük alandan kazanma taktikleriyle karşılaşırsınız.
Bunların içinde en yaygın olanı klozetin üstüne yerleştirilmiş lavabolardır. Sifonu çektiğinizde klozetin
üstündeki lavabodan su akmaya başlar ve siz elinizi
yıkarsınız. Elinizi yıkadığınız su sifonun haznesine
gider. Böylelikle hem sudan tasarruf etmiş hem de
alandan kazanmış olursunuz. Bir diğer yaygın taktik
ise evin mutfak, banyo ve tuvalet gibi alanlarıyla
yaşama alanını, genellikle sadece yatacağınız alanı,
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bir asma katla ayırmaktır, bir nevi yatağınıza her gece bir asma merdivenle
tırmanmak zorunda kalırsınız. Japonya’nın bu dar ve küçük dairelerinde duş
alabilecek bir yeriniz varsa “şanslısınız”
demektir zira birçok dairede yalnızca
duş başlığı vardır ve bu dairelerde
yaşayanlar bütün banyonun her duş
esnasında sırılsıklam olmasından hayli
mustariptirler. Kimi evlerde mutfak
tezgâhı yok denecek kadar küçüktür ve
genellikle böyle evlerde yaşayanlar bir
tahta vasıtasıyla evyenin üstünü tezgâha çevirirler. Çamaşır kurutmak için
100 Yenci’de (Japonya’nın Milyoncusu)
satılan ve birçok çamaşırın asılmasına
imkân veren askılar bulunur. Eğer ki
küçük bir evde yaşıyorsanız eşyalarınız
konusunda da seçici olmak zorunda kalırsınız. Tokyo’nun merkezinde nispeten
uygun bir kiraya yaşamak “az eşya az
kıyafet” sloganını hayat şiarınız haline
getireceğiniz anlamına gelir. Bu durum
evinizde misafir ağırlamayı zorlaştıracak hatta yatıya misafir kabul etmeyi
imkânsız hale getirecektir. İşte bütün
bu nedenlerden bu küçük dairelerde
bekâr insanlar ya da çocuksuz aileler
yaşamaktadır. Zaten bu küçük dairelere girdiğinizde bir kişinin bile içeride
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nasıl yaşayabildiğine inanamazsınız.
Geçmişten günümüze değişmeyen bir
husus da bu evlerin iç duvarlarının ince
olmasıdır. Ortalama bir apartman dairesinin iç duvarlarında ses yalıtımı pek
iyi değildir ve yan odada olan biteni
rahatlıkla duyabilirsiniz, mesela gece
gece şarkı söyleyen komşunuzu. Ancak
büyük-küçük bütün evler çok büyük
şiddetteki depremlere dayanıklı olarak
inşa edilmişlerdir.
Japon evlerinin dış mekanla ilişkisi bizim evlerimizden çok da farklı değildir.
Müstakil bir evde küçük de olsa bir
arka bahçe bulmak mümkündür. Ancak
birçok apartman dairesinin kendine
ait bir bahçesi yoktur. Bizdeki durumun aksine, şehrin belirli yerlerinde
parklar vardır. Dahası ülkenin dört bir
yanından geçen nehirlerin kenarlarında
size dinlenmek, yürüyüş ve spor gibi
aktiviteleri rahatlıkla yapabileceğiniz
alanlar sunulur. Tokyo gibi kalabalık
ve stresli bir şehirde dahi rahatlamak
isterseniz bulunduğunuz yere çok da
uzak olmayan bir nehir kenarına gitmeniz yeterli olacaktır. Üstelik her şehrin
muhtelif yerlerinde irili ufaklı birçok
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park mevcuttur. Belki dar alanda çok
nüfus Japonları dikey şehirleşmeye
zorluyor olabilir ancak yine de doğa ile
olan irtibatlarını mümkün olabildiğince
koparmamaya özen gösterdiklerini söyleyebiliriz. Belki diğer kırsal kesimler
kadar olmasa da Tokyo’da bile doğa
ile “mücadeleyi” değil doğa ile birlikte
“var olabilme” çabasını görebilirsiniz.
Geleneksel Japon evinde hâkim olan
esneklik, modern Japon evinde yerini
alandan kazanmak için fonksiyonel
uygulamalara bıraktı. Dünyanın her
yerinde olduğu gibi Japonya’da da
apartmanlaşma, dikey şehirleşme insanoğlunun elindeki tek çare olarak kaldı.
Bunun bir sonucu olarak da estetikten
taviz vermek kaçınılmazdı. Ancak modern Japon evleri tıpkı geleneksel Japon
evleri gibi dışarıdan bakıldığında da
içerisine girildiğinde de müstesna görüntüsünü hiç kaybetmedi. Küçük mimari oyunlar, dar alanı telafi etmek için
getirilen pratik çözümler Japon evini
yine dünyanın diğer evlerinden ayırmış
oldu. Eğer hiç Japonya’ya gitmediyseniz
havaalanından şehre gitmek için yapacağınız ilk tren yolculuğunda ne demek
istediğimi anlayacağınızdan eminim…
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H A S A N M E R T K AYA

MİMAR CELÂLEDDİN ÇELİK
“ E V I G Ü N D E M D E N Ç I KA R M A K
M Ü M KÜ N D E Ğ I L”

Geleneksel Türk evinin özelliklerini, tarihi gelişim ve yayılım sürecini Mimar Celâleddin Çelik ile konuştuk.
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Geleneksel Türk evini tanımlayan temel mimari özellikler ve ilkeler
nelerdir?
İsimlendirmesi nasıl olursa olsun, Türk ev geleneği Osmanlı’nın klasik döneminde zirvesini bulmuş, bu devasa coğrafyanın geniş kültürel
zenginliği ve iklim, topoğrafya, çevre çeşitliliğini gözeterek içinde
bulunduğu yere göre farklılaşan, bazı karakteristik özelliklerini de
devam ettiren bir mimari birikimdir. Şundan bahsetmek lazım belki
de: Türk yaşama kültürü, bir yanıyla Orta Asya’daki göçebe kültürden geliyor ve oradan yerleşik kültüre geçtikten sonra bir medeniyet
birikiminin zirvesine kadar tırmanıyor ve elbette büyük değişimler
geçiriyor. Ama son şeklini aldığı olgunlaşmış haliyle ev denen nesneyi
tanımlayan temel mimari özelliklerin başında, bunun müstakil bir
toprak parçası üzerinde, müstakil bir aileye ait olması, ve küçük, büyük hiç fark etmez, her durumda muhakkak bir bahçeye sahip olması
gibi özellikler gelir. Yani Türk evi dediğimiz yapı yer yer çok zengin,
çok büyük bir konağa da dönüşse veya çok mütevazı, hatta dar gelirli
bir aileye ait bir yapı da olsa her hâlükârda müstakil bir yapıdır. Bir
toprak parçasına sahip olan tek bir yapıdır ve her durumda bir bahçesi vardır. Türk evi toprak ve gökyüzüyle temas halindedir. Türk evinin
en temel özelliklerinden biri, içine temiz ayakla girilmesidir. Dış
dünyayı temsil eden ayakkabı, evin içine katiyen giremez. Türk evinde
yer temizdir, sokaktan farklıdır. Yere ayakkabı ile basılmaz, çünkü yer
bir anlamda kutsaldır. Bu anlayışın benzerlerini Uzakdoğu’nun diğer
bazı kültürlerinde görmek mümkün. Japon evine de temiz ayakla
girilir ve yere oturulur. Türk evinde yere oturulur, alçak minderlere,
sedirlere, veya bir postun, kilimin üzerine. Her şeyin ölçüsü, yüksekliği buna göre belirlenir, pencere yüksekliği, tavan yüksekliği, ocağın
durumu, sofra vs… Ayakkabı dünyayı temsil eder, Hz. Musa Tur
Dağı’nda iken ona ayakkabılarını çıkarması emredildi, dağda idi, bir
eve girmiyordu, ama kutsal görüşmeye hazırlanması için dünyayı terk
etmesi gerekiyordu. Onun için bizim mabetlerimize de, evlerimize de
ayakkabı ile girilmez.
Anadolu’da inşa edilen geleneksel Türk evinin mimari yapılanmasını belirleyen unsurlar nelerdir?

İsimlendirmesi nasıl olursa olsun,
Türk ev geleneği Osmanlı’nın klasik
döneminde zirvesini bulmuş, bu
devasa coğrafyanın geniş kültürel
zenginliği ve iklim, topoğrafya, çevre
çeşitliliğini gözeterek içinde bulunduğu
yere göre farklılaşan, bazı karakteristik
özelliklerini de devam ettiren bir
mimari birikimdir.

Bu oluşumu belirleyen unsurlar, belli bir kültürel ve mimari birikimin
üzerinde halkın dünyayı algılayış biçimi, yaşayış tarzı, sosyal yapısına
uygun olarak biçimlendirdiği mekânların inşa edilebilir malzemelerle
ortaya konmasıyla teşekkül etmiş. Kurulması ve sökülmesi kolaylıkla
mümkün olan bu yapılar ağırlıklı olarak ahşaptan inşa edilmiş. Ahşap
biliyorsunuz, bugün de üretimi sırasında en az enerji harcanan ve çok
büyük oranda yenilenebilir bir enerji kaynağı. Bu malzeme toprağın
bize bir hediyesi ve ahşabın atığı da atık değil, tekrar kullanıma çok
müsait bir malzeme. Ağırlıklı olarak ahşabı, kerpici, tuğlayı, yer yer
taşı kullanan bir yapı geleneği var. Ayrıca bu yapıların yapı ustaları
tarafından inşa edilmelerinin uygun standartları ve modülleri var.
Belki de bu yapı kültürünün en önemli özelliklerinden biri standardize edilmiş, neredeyse modüler diyebileceğimiz yapı elemanlarıyla
kuruluyor olması. İnşaat piyasasında tarifleri yapılmış, kolayca
bulunabilen malzemeler, devrin ölçü sistemi olan arşınla belirlenmiş
ölçülerde dikmeler, pencereler, doğramalar, kapılar cumbalar saçaklar
piyasada bulunabiliyor o dönemde ve bu yapı elemanlarıyla çeşitlilik
içinde farklı evler inşa edilebiliyor. Çarpıcı olan tarafı şu: Her aileye
ait bir ev var ve o ev kendisini kent mekânında, diğerlerinden ayrı,
kimlik sahibi bir yapı olarak ifade edebiliyor. Yani siz bir mahalleye,
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Her aileye ait bir ev var ve o
ev kendisini kent mekânında,
diğerlerinden ayrı, kimlik sahibi bir
yapı olarak ifade edebiliyor. Yani siz
bir mahalleye, bir kente baktığınız
zaman meselâ Nazif Beyler’in evini,
Sema Teyzeler’in evini, Çakırağa’nın
Konağı’nı dışarıdan görüp, algılayıp,
diğerlerinin içinde onu ayırt
edebiliyorsunuz.
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bir kente baktığınız zaman meselâ
Nazif Beyler’in evini, Sema Teyzeler’in evini, Çakırağa’nın Konağı’nı
dışarıdan görüp algılayıp, diğerlerinin
içinde onu ayırt edebiliyorsunuz. Bu
evleri ise standardize edilmiş yapı elemanlarıyla üretiyorsunuz ve o benzer
elemanlar içinde çarpıcı bir çeşitlilik
ve birbirine benzemezlik elde ediliyor.
Böylece her evin bir karakteri oluyor, her evin kendisine has bir ifade
biçimi, diğerleri ile aynı olmayan bir
başka duruşu var diyebilirim.
Türk evinin tarihi gelişimi ve yayılımı nasıl olmuştur?
Bunu birçok mimarlık tarihçisi Orta
Asya’daki Türk yurtlarına dayandırır.
Göçebe yaşayan bir Türk çadırının ortasında ateş yakılır, tepesi açıktır. Tüteklikten o ateşin dumanı yukarı çıkar,
etrafında oturulur, eşyaların depolandığı bir alan vardır. Eski Türk dilinde
ateşe “od” denir ve bu çadırın ismi de
“otağ”dır, od yakılan mekândır. Tarihi

gelişim içinde çadırdan geleneksel
Türk evi dediğimiz yapıya geldiğimizde ateşin yakıldığı ocak bölümü hâlâ
odanın başat unsuru, kurucu elemanıdır. Artık odanın ya da çadırın ortasında değil ama bir duvara yapışmış
biçimdedir ve sedirlerde, yine ateşin
etrafında oturulur. Çadırda eşyaların
depolandığı yüklükler odada sabit dolaplara dönüşmüştür, içinde yunmalık
denilen küçük duş alma birimleri
vardır ve bütün bu birimleri içeren
mekânın ismi de odadadır artık. Yani
od kelimesiyle akrabadır hâlâ ve ev
bir ocaktır. “Ocağın tütmesi” sembolü
bugünkü dilde bile devam etmektedir.
Böyle bir süreklilikten bahsedebiliriz
ama bu sürekliliği besleyen, etkileyen
birçok da etkileşim olmuştur. Geniş
bir coğrafyadan bahsediyoruz, sadece
Bursa’yla, Safranbolu’yla, İstanbul’la
sınırlamak mümkün değil… Türk
evi geleneği dediğimiz zaman Doğu
Anadolu’dan Balkanlara büyük bir
coğrafyada etkileri var.
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Geleneksel evlerimizin içleri tabii çok önemlidir ve diyebiliriz ki evin
dışından ziyade içi süslenmiştir. Ev sahibinin maddi durumuna,
sosyo-ekonomik durumuna göre çok çeşitli detaylarla, çok geniş bir
yelpazede bu süsleme meselesi ele alınmıştır.

Bir değer olarak Türk evi ne oranda
korunabiliyor? Günümüz yaşam koşulları bu ev tipinin fonksiyonelliğini
azaltıyor mu?
Tarif ettiğimiz Türk evi doğrudan aile
ve sosyal yapıyla ilişkili bir unsur.
Mimarlık hayatın doğrudan içinde olan
bir ürünle ilgili bir konu, sadece bir
basit bir biçim üretme meselesi değil.
O yüzden kitaplarda gördüğümüz,
anlatılarda okuduğumuz Türk evinin
o dönemki sosyal yaşam içindeki Türk
ailesiyle doğrudan bir ilişkisi var. Bugün
o aileler gibi yaşamıyoruz, o hayatı da
yaşamıyoruz. Hayatı algılayış biçimimiz,
zamanı kullanma biçimimiz çok değişti.
Karakteristik bir değer olarak Türk
evinin bugünkü koşullarla karşılaştırılması biraz anakronik bir yaklaşım olur.
Biçimsel ve kurgu olarak bunun yaşatılması, nostaljik bir çabaya dönebilir.
İsmi her ne olursa olsun, ortaya konmuş
bu ev çözümlemesi aslında ilk başta da
bahsettiğim gibi insani ölçek, doğa dostu malzeme, bahçe kullanımı, gökyüzü
ile ilişki kurma gibi birçok güncel ilkeyi
bünyesinde barındıran, çok yüksek nitelikli bir çözümle. Bugün geri dönüşümü
mümkün olan, sürdürülebilir malzeme-

lere meylimiz arttı, bütün çağdaş dünya
artık biliyor ki alüminyumu üretmek
için 143 mega jul/kg, çeliği üretmek için
43 mega jul/kg, ahşap ise sadece 5 mega
jul/kg. Kullanılan su ve enerji miktarı
yüksek malzemelerin geri dönüşümü
de daha zor ve masraflı. Bütün bunların yanında ahşap hem üretimi hem
kaynağının yenilenebilir olması hem
de atığının neredeyse olmaması gibi
unsurlardan dolayı öne çıkıyor ve dünya
tekrar ahşap inşaatlara yöneliyor. Bugün
içinden geçmekte olduğumuz salgın
günlerinde hemen hemen herkes evlerine kapandığı için tekrar evi düşünmeye
başladık. İnsanlar balkonun ne kadar
önemli bir şey olduğunu dillendirmeye
başladı. Balkonlardan yapılan müzikler,
balkonlardan hava alma imkânı ve balkon güzellemeleri yapılıyor. Bu da bana
şunu düşündürüyor: Evet, yavaş yavaş
insanlar şimdi balkonu telaffuz etmeye
başladılar. Demek ki, yavaş yavaş bahçeyi de telaffuz etmeye başlayacaklar.
Çünkü balkon aslında bir bakıma acıklı
bir havayla temas etme çözümü. Çok
katlı yapılarda insanları, atmosfer ile
buluşturabilmek için üretilmiş palyatif
bir çözüm açıkçası balkon. Aslında
belki de bunun hakikisi olan toprak

ve gökyüzüyle sizi buluşturan bahçeyi
gündeme almak tekrar mümkün olacak.
Bu gibi açılardan baktıkça Türk evindeki mekânsal çözümlemelerin, strüktür
ve malzeme tercihlerinin aslında ne
kadar güncel, günümüz şartlarıyla hala
uyumlu ve geçerli olduğunu görmek
mümkün. Özellikleri açısından Türk
evi elbette Amerika, İngiltere, Almanya
ve Japonya’daki nitelikli evler gibi hala
güncel, uygulanabilir, ihtiyaç duyduğumuz bir çözümlemedir. “Bu tarz çözümlemeler güncel değil, bunlar geçmişte
kaldı” demek ancak deprem gibi, salgın
gibi olağanüstü bir durumla karşılaşana
kadar mümkün oluyor. Ne zaman ki bir
olağanüstü bir durum ortaya çıkıyor, o
zaman anlıyoruz ki bizim bu çözümlemenin ilkelerine hala ihtiyacımız var.
Evin insan hayatına dokunduğu temel
alanlar nelerdir?
Evin aslında insan hayatına dokunan
en temel mimari alan olduğunu söylemek lazım. Evi gündemden çıkarmak
mümkün değil. Evi günlük hayattan
çıkarma meylinde bir yaşayış tarzımız
var açıkçası. Yemekler, kahve içmeler,
eğlenceler, misafirle buluşmak gibi
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Türk evi doğrudan aile ve sosyal yapıyla ilişkili bir unsur. Mimarlık
hayatın doğrudan içinde olan bir ürünle ilgili bir konu, sadece bir basit
bir biçim üretme meselesi değil. O yüzden kitaplarda gördüğümüz,
anlatılarda okuduğumuz Türk evinin o dönemki sosyal yaşam içindeki
Türk ailesiyle doğrudan bir ilişkisi var.

konuların büyük oranda ev dışına kaydığı
bir dönemdeyiz ama aslında ev temelde
bütün bunların yaşanabildiği ve yuva
olacak olan mekân. Mekân tercihlerinin
ışıkla, güneşle, rüzgârla kurduğu ilişkinin,
insanın psikolojisinin günlük hayatında
yaptığı tesirler de var. Açıkçası zaten
mimarlık dediğimiz şey insanın hayatına
dokunduğu için var.
Geleneksel Türk evini oluşturan birimler, içerdikleri mimari elemanlar
nelerdir?
Temelde bahçe ve ev. Hayat ve sofa denen
çok önemli mimari mekânlar var. Sofa
evin odalarını birbirleriyle buluşturan
bir bağlayıcı mekân, bir koridordan farkı
o bağlayıcı mekânın kendisinde bizatihi
bir mekân olması, kullanılan yaşanan bir
mekân olması. Odalar, odaların içinde yunmalıklar, mutfak, helalar, varsa
hamam, taşlık, avlu gibi mekânsal düzenlemeler var. Ayrıca mimari ifade biçimini
destekleyen pencere düzenleri, sürme
pencereler, cumbalar, çıkmalar, saçaklar,
eliböğründeler, payandalar, füruşlar, cihannümalar, şahnişinler… Mesela cumbalar çok önemli bir unsur. Odanın sokağa
bakış açısını genişleten o odayı çoğu
noktada sokağa hakim kılan, yeni bakış
açılarını mümkün kılan çıkmalar saçaklar
neredeyse olmazsa olmaz karakteristik elemanlar. Hem yapıyı yağmurdan ve güneşten korur, hem de müthiş bir mimari ifade
zenginliği sağlar. Payandalar bu çıkmaları
ve saçakları taşıyan elemanlar. Bunların
biçimsel detaylarına girdiğimiz zaman
payandaların, eliböğründenin, füruşun
her dönem üslupla da bir ilişkisi var. Yani
Türk evi dediğimiz zaman bir coğrafyada
ve bir dönemde üretilmiş bir birikimden
bahsetmiyoruz. Bir füruşun bile biçimsel
tercihlerine bakarak onun İstanbul’da mı
taşrada mı, 17. ya da 18. asırda yapıldığı-

nı söylemek mümkün. Baştan sonra çok
büyük bir zenginlik içeren bir mimari
birikimden bahsediyoruz.
Geleneksel Türk evinde bulunan cephe
hakkında neler söylemek istersiniz?
Cephe hakkında söyleyeceğim şu olur:
Türk evi başta da bahsettiğim gibi modüler standardize edilmiş yapı elemanlarıyla
kurgulanır çoğu zaman ve onun için belli
pencere oranları, saçaklar, cumbalar,
çıkmalar, kapılar hemen hemen hepsinde
birbirlerine yakın oranlardadır. Ama bu
unsurlar öyle bir zenginlik içinde bir araya
getirilir, öyle kompozisyonlar ortaya çıkar
ki, her evin ayrı bir karakteri, ayrı bir cephesi, ayrı bir şahsiyeti olur, bunu kentsel
mekânda ifade etmeye devam eder. Bütün
cepheler kendini ifade ederken, bir yandan da bütün cepheler diğer eve farkındalık duyarak biçimlenir. Yani bir nevi kendi
aralarında bir komşuluk ilişkisi kurarlar
mimari düzen üzerinden. Nasıl bir insan
komşusunu gözetir, ona hem saygı duyar
hem belli alanlarda onun hakkını gözetir
bu şekilde toplumu ayakta durursa, bu
mimarlıkta da böyledir. Kişi evini inşa
ederken cephe düzeninde, kütle biçimlenişinde diğer komşularını gözeterek davranır. Renklere gelirsek, çok çeşitli renklerde
kullanılmıştır. Şunu biliyoruz ki, bir ev
sahibi evini boyatırken yanında yöresindeki diğer komşuların renklerini gözeterek
boyatıyor. Onları da işin içine katarak toplu bir bakış içinde değerlendirerek rengine
karar veriyor. Onun için şöyle diyebiliriz:
Türk evi kendi başına müthiş bir güzellik
ama bu güzellik aslında diğer evlerle beraber düşünüldüğünde de güzeldir. Yani
büyük bir mahalle, bir kent silueti bakışı
içinde de bütüncül bir güzelliğin içinde
bir parçadır o ev ve kendini o bütünden
ayırt ederek güzelleşmeye çalışmaz.
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Estetik iç süsleme başlıkları göz
önünde bulundurursak neler söylenebilir?
Geleneksel evlerimizin içleri tabii çok
önemlidir ve diyebiliriz ki evin dışından ziyade içi süslenmiştir. Ev sahibinin maddi durumuna, sosyo-ekonomik
durumuna göre çok çeşitli detaylarla,
çok geniş bir yelpazede bu süsleme
meselesi ele alınmıştır. Tavanlardan
yüklüklere, yaşmaklardan ocaklara,
sedirlerden merdiven babalarına çok
çeşitli unsurların hemen hemen hepsi
bir tezyinat konusu edilmiştir. Bütün
bu unsurların hepsi zengin evinde de
mütevazi bir evde de ortaktır. Yani
ontolojik olarak hemen hepsi ortaktır ama büyük bir konakta tavan çok
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süslü bir Edirnekârî tavan olabilirken
daha mütevazı bir evde bir pasalı tavan, bir çıtalamayla bitirilmiş olabilir.
Bütün bu unsurların hepsinin titizlikle
sanatkarâne biçimde süslenmiş olması,
imkan dahilinde süsün detayının malzemesinin ve müzeyyenliğinin artıyor
veya azalıyor olması önemli. Tabii
bunun yanında tekstiller yani perdeler,
kumaşlar, yorganlar, halılar, kilimler
de var. O dönemin Türk klasik evinin
kullanıcısı olan insan tipinin zaten
giyimi, kuşamı kullandığı objeler,
meslek aletleri, günlük hayatta kullandığı objeler, bunların hepsi bir estetik
değer taşıyan, özenle üretilmiş ve yine
başta da söylediğim gibi kullanıcının
maddi durumuna göre sosyoekonomik
seviyesine göre detay seviyesi artmış

DEĞIL

veya daha mütevazi tutulmuş, ama
hemen her durumda sanatla üretilmiş
objeler. Albert Gabriel’den aktaralım,
gördüğü bir Türk’ün şalvarının uçkurunu anlatır ve uçkur o kadar güzel
tezyin edilmiş özel süslenmiştir ki
Gabriel şaşkınlığını gizleyemez, çünkü
o uçkuru neredeyse o şalvarı kullanan
kişinin kendisinden başka kimse görmeyecektir. Ama güzellik arayışı oraya
kadar sirayet etmiş, kimsenin görmeyeceği bir şalvar uçkuru dahi süslenmiş,
güzel olmasına gayret edilmiş. Bu
insanların evleri de mümkün olan her
noktada güzelleştirilmiş, süslenmişti.
Bunun için yer yer duvar resimleri,
nakışlar, hat levhaları kullanılmıştır. Baştan başa güzelliğin arandığı
mekânlardır bunlar.
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ROMAN SAYFALARINDAKI EVLER
S U AV İ K E M A L YA Z G I Ç

Şehrin olmuş bitmiş bir olgu değil yaşamaya devam eden bir oluş ve değişim
olduğunu Stendhal’in “yol boyunca gezdirilen ayna”ya benzettiği romanlardan
okumak elbette mümkün.

Gaston Bacherald “Mekânın Peotikası” kitabında evin bölümlerini poetik olarak okur. Böylece zihin ve gönül haritalarımızın paftaları arasında dolaştırır metnini. Evin sadece
bir barınak olmadığını, iç dünyamızı da şekillendirdiğini
anlatır. Batı edebiyatında ev imgesinin nasıl yer tuttuğunu
ve değiştiğini analiz eder. Bir yandan evi, bir yandan da
edebiyatı köşe bucak tarar, detaylara büyüteç tutup derin
fikirler inşa eder.
“İçinde yaşanmış bir ev, cansız bir damaltı değildir.” diyen
Bacherald; 15. yüzyılda Anadolu’da yaşayan Hacı Bayramı
Veli’nin

“Nagihan bir şara vardım
Anı ben yapılır gördüm
Ben dahi bile yapıldım
Taş ve toprak arasında”
dörtlüğünü görseymiş kim bilir neler yazardı? Şehrin olmuş
bitmiş bir olgu değil yaşamaya devam eden bir oluş ve değişim olduğunu Stendhal’in “yol boyunca gezdirilen ayna”ya
benzettiği romanlardan okumak elbette mümkün. Biz de
bu yazı boyunca o aynaya yansıyan evlerden bahsetmeye
çalışacağız.
Toplumsal değişim
Yazı makinesi yahut Hace-i evvel olarak anılan Ahmet Mithat Efendi’de evler çok detaylı işlenir. Ahmet Mithat Efendi,
sadece yazarlık gayesiyle yönelmemiştir yapılara. Bir yönüyle
de işadamı olan Hâce-i Evvel, Marsilya’da kiremit imalathanelerini gezmiş, Almanya’da binalarda kullanılan tuğlaları
incelemiştir. Onun evde yapı olarak Batılı anlayışa, iç dekorasyonda geleneksel tercihlerimize yöneldiğini söyleyebiliriz.
Felâtun Bey ile Rakım Efendi romanında, idealize edilen
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Yazı makinesi yahut
Hace-i evvel olarak
anılan Ahmet Mithat
Efendi’de evler çok
detaylı işlenir.

Rakım’ın evi eşyaları ve tarzıyla “tam bir Türk evi” olarak tasvir edilir.
Orhan Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi kitabında
yazarımızın dekorasyon konusunda da bakış açısının zaman içinde değiştiğini “Batılı” tercihlere daha yumuşak baktığını anlatır.
Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası ise her ne kadar daha çok
açık alanda, parklarda, bahçelerde geçse de Bihruz Bey’in yatak odası ve
çalışma odasının Batılı herhangi bir emsalinden farkı yoktur.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak’ı ise dönüşümün “ev”
üzerinden anlatıldığı bir romandır. İstanbulin giyen ve konaklarda Tanzimat dönemi İstanbul efendileri yerlerini redingot giyip köşklerde yaşayan
sonradan görmelere bırakır. Karaosmanoğlu bu yeni kuşağı romanda
“yarı uşak, yarı kapıkulu, riyakâr, adi” gibi sıfatlarla tarif eder. “Kiralık
Konak” bu değişim seline kapılan bir ailenin dağılışını konağın terk
edilişini anlatır.
Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul romanı, yaşadığımız dönüşümleri
“ev” üzerinden okumak isteyenler için bir hazine niteliğindedir. Romanın
ana karakteri Adnan Bey, yazdığı romanı özetlerken adeta “Üç İstanbul”
romanı hakkında konuşmaktadır: “Bu üç devri ev ve insan örneklerinde
göstermek. İnsanlar evleri ile karmakarışık dururlarsa bir devri çok güzel
ifade ederler. İstanbul’da on on beş prototip ev tanırım. Avrupalı olmak
isteyen gülünç ev, tablo diye duvarına sahibinin büyütülmüş portresi asılan kaba ev; panjurlu eve namussuz diye garez olan kafesli ev; 31 Mart’a
gebe kalan cumbalı ev; bir de zarif tespihleriyle, ince kalemtıraşla, Beykoz vazolarıyla, Üsküdar çatmalarıyla eski eşya medeniyetimizi gösteren
derin, sessiz evler. Bunları çizdim.”

EVLER
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Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul romanı, yaşadığımız dönüşümleri
“ev” üzerinden okumak isteyenler için bir hazine niteliğindedir.

Bireysel dönüşüm
Halid Ziya Uşaklıgil ile “toplum” merkezli Doğu-Batı çatışmasında romana
yeni bir aktör dâhil olur: Birey. Ahmet Mithat Efendi’nin “Dekadanlar” başlıklı yazısıyla ağır bir şekilde “anlaşılmazlıkla” eleştirdiği Servet-i Fünuncular
arasında yer alan Halid Ziya’nın eserlerinde ev, karakterlerin ruh hallerine göre
tasarlanılır. Zeynep Uysal’ın yazar hakkındaki kitabına seçtiği isimle “Metruk
Ev”dir anlatılan. Mai ve Siyah’ta Ahmet Cemil’in Süleymaniye’deki aile yuvası
ile Hüseyin Nazmi’nin köşkü arasındaki zıtlık dikkat çekicidir. Aşk-ı Memnu’da
Melih Bey’in yalısı ile Adnan Bey’in yalısı arasında bir zıtlık vardır. İki romanda da ikinci ev özenilen ama hayal kırıklıkları yaşatan mekânlardır. Hayatlar ve
mekânlar beraberce metruklaşır.
Halide Edip Adıvar’ın Sinekli Bakkal’ında tasvir ettiği evler de bu anlamda
“toplumsal”ın damarını tutmaya devam eder. İmamın evi, Selim Paşa’nın konağı farklı sosyo-ekonomik koşulları bir arada anlatır. Peyami Safa’nın Fatih-Harbiye’sinin inşa edildiği zıtlıkta mekân önemli bir unsurdur. Fatih ile Harbiye
arasındaki zihniyet zıtlığı ev tasvirlerine de yansır. Bu anlamda Kemal Tahir,
“Bir Mülkiyet Kalesi” adlı romanında evi tarihsel ve toplumsal tezlerini anlattığı bir metafora dönüştürmüştür.
Yusuf Atılgan Aylak Adam’ı, kendi evi dâhil her yerden sıkılır. Biraz sinema
mutlu eder onu. “Sinemadan çıkan adam” diye tanımladığı mutlu kişinin de
ömrü çok kısadır. Kendini sürekli dışarı atar. Adı bile C olan kahramanın ya-

1868

D E R G İ / R O M A N S AY FA L A R I N D A K I

EVLER

Oğuz Atay ise küçük burjuva
entelektüellerinin evlerini ironik bir
dille anlatır. Tutunamayanlar’daki
salon salomanje adeta bir imgeye
dönüştürülmüştür. Atay’ın öykülerindeki
ev imgesi de ayrıca üzerinde durulmayı
gerektirir.

şadığı mekân bile ev değildir. Anayurt Oteli’nin
Zebercet’i ise eskiden konak olan bir otelde yaşar. Sadece bir oda evi çağrıştırır otelde. Gecikmeli Ankara treniyle beklenilen ve asla gelmeyen
platonik sevgili için itinayla hazır tutulan oda.
Otelin kalan kısmı ise tıpkı Zebercet’in zihin
dünyası gibi katlanabilir bir yer değildir.
Oğuz Atay ise küçük burjuva entelektüellerinin evlerini ironik bir dille anlatır. Tutunamayanlar’daki salon salomanje adeta bir imgeye
dönüştürülmüştür. Atay’ın öykülerindeki ev
imgesi de ayrıca üzerinde durulmayı gerektirir.
Unutulan’daki çatı katı tasviri, kitaba ismini
veren Korkuyu Beklerken’deki hapsolunan ev
Türk edebiyatındaki ev imgesini zenginleştiren
metinlerdir.
Kaçınılamayan ev
Walter Benjamin’in çok alıntılanan bir aforizması var. “Hayatta telafi edemeyeceğimiz şeyler vardır; on beş yaşında evden kaçmamış olmak gibi.”
Bizim romanlarımızda kâh kaçılan kâh sığınılan
bir yurt olmuş ev. Her halükârda dönüp dolaşılıp evden kaçınılamamış. Çünkü ev hayatın ve
dolayısıyla edebiyatın kaçınılmazlarından/vazgeçilmezlerinden biri.

Walter Benjamin’in çok alıntılanan bir aforizması var.
“Hayatta telafi edemeyeceğimiz şeyler vardır; on beş yaşında
evden kaçmamış olmak gibi.” Bizim romanlarımızda kâh
kaçılan kâh sığınılan bir yurt olmuş ev.

Bu satırları salgın sebebiyle evde kal, hayat eve
sığar gibi mottolara iltica ettiğimiz günlerde
yazıyorum. Romanlara sığan evler ise elbette bu
saydıklarımla sınırlı değil. Bu yazıyı da oylumlu
bir kitabın sunuş yazısı olarak görmenizi tavsiye
ederim. Kitabın devamı ise kütüphanelerin edebiyat raflarında yüzlece cilt roman olarak sizleri
bekliyor.
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MERVE AKBAŞ

Güzelliğin Peşinde
Bir Evle Beraber
Yaşamak
İnsan bir evle nasıl tanışır?
Duvarlarına bakarken mi,
içinde gezerken, yaşarken mi?
Finlandiyalı ünlü mimar
Juhani Pallasmaa’ya göre bir
evle ilk tanışıklığımız kapı
kolunu tutmamızla başlar.

İnsan ve mekân arasındaki kuvvetli
ilişki tüm tarih boyunca kendini farklı
örneklerle gösterdi. Bir eve sahip olmanın yanında, o evin işlevleri ve duruşu
da önemliydi. Alman filozof Martin
Heidegger’in Kara Orman dağlarındaki
kulübesi veya Ludwig Wittgenstein’in
Wittgenstein evi bu ilişkiyi anlayabilmemiz için öne çıkan iki farklı örnek
olabilir. Ama ben bambaşka bir coğrafyadaki, Schneider Evi’nden bahsetmek istiyorum. Ursula Le Guin’in de
çocukluğunu geçirdiği, mimar Bernard
Maybeck tarafından inşa edilen evden...

İnsan bir evle nasıl tanışır? Duvarlarına
bakarken mi, içinde gezerken, yaşarken
mi? Finlandiyalı ünlü mimar Juhani
Pallasmaa’ya göre bir evle ilk tanışklığımız kapı kolunu tutmamızla başlar.
Pallasmaa, bunu bir “el sıkışma” olarak
yorumlar. Kaliforniya Üniversitesi’nin
hayli yakınında, Arch Street’te yer alan
Schneider Evi ile ilk tanışıklığımız ise
muhtemelen Sekoya ağacından yapılmış duvarlarına dokunarak başlardı.
Maybeck’in bu evi ve aslında mimarlık
düşüncesi o günlerin modern mimarlığa
karşı yeni bir fikir anlamına da geliyor-

du. Bu fikir bizi yaşayan ve yaşayanıyla
beraber şekil alan bir evle karşılaştırdı.
Bunu anlamak için hikâyeyi biraz başa
sarmak, belki o günlerin bazı mimarlarına hızlıca göz atmak gerekiyor.
Muhafazakâr mı, Modern mi?
Bugün, Avrupa modernist mimarlık
anlayışının ilham kaynağı kabul edilen
Avusturyalı mimar Adolf Loos sanat eserinin devrimci, bir evinse muhafazakâr
olduğunu düşünüyordu. Çağdaş insanın
evle ilgili tecrübesini derinlemesine
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“Düşeyde gelişen, döşemeleri çatırdayan,
gölgelerle barışık, anıları biriktiren
kuytulara sahip; kurnaz boşlukları olan
duvarları olan (evin içindeki küçük niş,
oturma detayları gibi mimar tarafından
bırakılan boşlukları kastediyor), neşeli
merdivenlere sahip, kimi zaman varlığını
hissettiren; tekinsizin bastırılabileceği bir
bodrumu ve tavan arası olan bir yuva...”

sarsan bu fikir, ilkel atalarımızın güvenlik
içgüdüsüyle sahiplendiği; kadim toplumların hakikatle ilişkilendirerek ilahi bir görev
atfettiği ve göçebe halkların kültürel bir
hayat tarzıyla ilişkilendirerek yaşamlarının
en merkezine oturttuğu ev meselesini çok
derinde bir yerden sarsacak, aynı zamanda
devrimci bir bakış açısı getirecekti.
Loos, işte bu düşüncelerle sanatın devrimci
yönünü kullanarak evin muhafazakarlığını
yıkmak istedi. 20. yüzyılın başlarında, 1902
yılında kendisi için tasarladığı apartman dairesinde yatağını, yatak odasını evin salonunun ortasına yerleştirdi. Aynı dönemde Philip Johnson’ın “cam ev”leri evin dış cephe
de dahil tüm duvarları camdan oluşturdu.
İnsanın her zaman en önemli kutsallarından
olan evin bu şekilde tahrip edilmesi tabi ki
belli bir tartışmayı başlattı. Bunu, evin bir
mahrem alan olmaktan çıkması olarak da
yorumlayabiliriz. Tabi ki modernist mimarların “ev”e yönelik müdahalelerinin sanat
alanındaki yansıması da az değildi. Tam

bu noktada belki de Rachel Whiteread’in
“Ev” (House) isimli heykelini de anmak
gerekiyor. Bir yapının iç ve dış yüzeylerinin;
birbiriyle ilişkisinin kışkırtıcı bir resmi...
Anı biriktiren yapılar
Tüm bunlar yaşanırken başka bir tarafta
Amerikalı mimar Bernard Maybeck bambaşka bir şey önerdi. 1907 yılında California’da
inşa edilen ve “Schneider Evi”yle de bunu
gösterdi. Aslında bu öneri ile tanışıklığımız
da vardı... Çünkü mimara göre ev, bir hafızayı barındırmalıydı. Yaşamalıydı. Adeta anı
biriktirmeliydi. Evin insanla değişmesi, şekil
alması gerekiyordu. Bu bana ister istemez
bizim geleneksel mimarimizi de hatırlatıyor. Peki Maybeck’in mimari dünyasındaki
gelişmeleri izleyerek, bugünün betonarme
yapılarını öngörmüş ve buna karşı çıkmış
olacağını söylemek mümkün mü? Sanırım
zorlayıcı ve çok da kolay cevaplanamayacak
bir soru.

BIR EVLE

B E R A B E R YA Ş A M A K

93

94

1868

DERGİ / GÜZELLIĞIN

Güvenlik, mahremiyet
gibi bir evin sağlamasını beklediğimiz temel
duygularının yanında
aynı zamanda evin,
anılarımızı ve hatıralarımızı da oluşturan; hayal dünyamızı
genişleten bir ortam
olduğunu kabul etmek
gerekir.
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Yine de Schneider Evi’nin tam bu noktada
farklı bir özelliğinin daha ortaya çıktığını
hatırlatalım. Bu yapı, başta da söylediğimiz
gibi aynı zamanda yazar Ursula Le Guin’in
de doğup, büyüdüğü ve orta yaşlarına kadar
yaşamını sürdürdüğü ev oldu.
Maybeck, Schneider Evi’ni inşa ederken,
onun uzun yıllar yaşayabilmesi için, Kuzey
Amerika ormanlarında yetişen ve dünyanın
da en uzun ağaçları olarak bilinen Sekoya
ağacını kullandı. Bu ağacın son derece uzun
boylarının yanında bu ağaçların oldukça da
geniş gövdeleri bulunuyordu. Sekoya’nın
en önemli özelliklerinden biri de kesilse ve
işlemden geçirilse bile “yaşayan” bir ağaç olmaya devam etmesiydi. Gün geçtikçe koyulaşan, renk değiştiren, kısmi şekil değişiklikleri
yaşayan bir ağaçtı ve Maybeck’in fikriyle
böylece örtüşüyordu. Ev, zaman içinde kendi
rengini bulacaktı, yani ev tüm yaşananlarla
şekil alacak, kendi gölgelerini, renklerini,
hatıralarını barındırmaya başlayacaktı. Bu

biraz da içinde yaşayanlara göre değişecekti.
Bu noktada gözlerimizi Le Guin’e çevirelim.
Bu yaşayan ev, bir yazarda nasıl izler bırakmış olabilir? Veya bu evde ondan ne tür izler
kalmış olabilir? Sorular gerçekten de fazla.
Le Guin ise “Bir Sanat Eserinde Yaşamak”
isimli yazısında bu evi şöyle anlatmıştı:
“Düşeyde gelişen, döşemeleri çatırdayan,
gölgelerle barışık, anıları biriktiren kuytulara
sahip; kurnaz boşlukları olan duvarları olan
(evin içindeki küçük niş, oturma detayları
gibi mimar tarafından bırakılan boşlukları
kastediyor), neşeli merdivenlere sahip, kimi
zaman varlığını hissettiren; tekinsizin bastırılabileceği bir bodrumu ve tavan arası olan
bir yuva...”
Başka bir metinde ise “Öyle bir evde yaşanan
çocukluktan sonra, sanatçının özgürlük ve
sorumluluk algısına ve belki de romanın
doğasına (mimarlığına) ilişkin bazı sezgileri
özümsemiş olmalıyım” ifadelerini kullandı.
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Bir sanat eseri
Güvenlik, mahremiyet gibi bir evin sağlamasını beklediğimiz temel duygularının yanında
aynı zamanda evin, anılarımızı ve hatıralarımızı da oluşturan; hayal dünyamızı genişleten
bir ortam olduğunu kabul etmek gerekir. Bu bağlamda Fransız filozof Gaston Bachelard
“kuşkusuz ev sayesinde hayallerimiz yerleşecek bir yer bulur; hele de ev biraz karmaşıksa, mahzeni ve tavan arası, köşe bucağı ve koridorları varsa, anılarımız da niteliği gittikçe
belirginleşen sığınaklar edinir” alıntısını hatırlamak ev ile ilgili düşüncelerimize bir katkı
daha sağlayabilir. Buna paralel şekilde Gilles Deleuze de değişen, çeşitlenen kıvrımlara
sahip ve özel odaları olan; münferit küçük açıklıkları bulunan, ortak odaları olan bir evi
tasvir eder. Bu biraz da günümüz çocuk pedagojisinin temelinde yer alan zengin yüzeye
dokunma tecrübesi gibi değil midir? Plastik gibi pürüzsüz ve tek bir his uyandırmayan
yüzeyler yerine ahşap, kum, taş, toprak gibi zengin dokuya ve hisse sahip yüzeylerin tercih edilmesinin önemi... Yani yapısal özellikleriyle de mümkünse beş duyuyu da harekete
geçiren, insanla yaşayan, anılarını biriktiren, şekil alan ve gelişen bir ev. Le Guin’in o denemesinin başlığına atıfla, böyle bir ev, aynı zamanda bir sanat eseridir. Bir performansın
parçası olmaya yaşamı boyunca devam edecektir.
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BETÜL OK ŞEHİTOĞLU

Günümüze kadar gelmiş en eski kumbara M.Ö. 2. yüzyılda bulunan ve bugünkü
Aydın sınırları içinde kalan Priene’dedir. Aydın, Lidyalılar’ın bulunduğu coğrafya
olduğu için ilk kumbaranın orada ortaya çıkmış olması süpriz değildir.
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İlk kumbaralarda yalnızca
paranın atılacağı bölmeler
vardı ve parayı almak için
insanlar, çömlekten yahut
benzeri malzemelerden
yapılmış kumbaraları
kırmak zorunda
kalıyorlardı. Bu sebeple
ilk kumbaralardan çok azı
günümüze ulaşmıştır.

Nesne, insanla beraber var olan, somut varlıklardır.
Nesneye anlam atfetmek tarihle, yaşanmışlıklarla
mümkündür. Anlam, beraberinde kültürü de
getirir. İnsanın, yaşama biçimi alet kullanımı,
sosyal, kültürel ve dini hayatını birçok açıdan
etkiler ve çevreler. Bunlardan biri de kullanılan
nesnelerdir. İnsanlar, her devirde “işe yarayan”
nesnelere ihtiyaç duymuşlardır. Bunu da kendi
çabalarıyla var etmişlerdir. Sembollerin de içine
gizlendiği nesneler, tarihin her çağında farklı
amaçlara hizmet etmiş, değişmiş dönüşmüşlerdir.
Birey, ekmeği eliyle kopardığı gibi daha sonrasında
bıçakla kesmiştir. Her eylem beraberinde kültürü
getirmiştir. Seri hâlinde devam edeceğim bu
köşede, paranın muhafazasını ve tasarrufu ifade
eden kumbarayı anlatacağım.
En eski kumbara
Kumbaranın tarihini konuşmak için öncelikle
paranın tarihine bakmamız gerekir. Yüzyıllar
öncesinde insanların para olarak kabul ettiği
şeyler değişiklik göstermektedir. Avcı toplayıcı
toplumlarda “trampa” olarak kabul edilen ve para
yerine geçen ürünler vardı. Takas veya trampa,
herhangi bir değişim aracı kullanılmaksızın, mal
ve hizmetlerin diğer mal ve hizmetlerle değiş
tokuş edildiği bir ticaret tipidir. Henüz parasal bir
sistem kurmamış topluluklarda görülebileceği gibi,
modern ekonomilerde de parasal sistemin yanı
sıra varlığını sürdürmektedir (https://tr.wikipedia.
org/wiki/Takas). Paranın bulunuşuna kadar olan
zaman diliminde, sebze yahut hayvanın değiş
tokuşu ekonomik ilişkileri düzenlerdi. Para M.Ö 7.
yüzyılda ortaya çıkmıştır. Günümüze kadar gelmiş
en eski kumbara ise M.Ö. 2. yüzyılda bulunan ve
bugünkü Aydın sınırları içinde kalan Priene’dedir.
Aydın, Lidyalılar’ın bulunduğu coğrafya olduğu
için ilk kumbaranın orada ortaya çıkmış olması

süpriz değildir. Mezopotamya uygarlıkların
beşiği olmuş ve burada da çeşitli kumbaralara
rastlanmıştır.
Farklı kültürlerde kumbara
İlk kumbaralarda yalnızca paranın atılacağı
bölmeler vardı ve parayı almak için insanlar,
çömlekten yahut benzeri malzemelerden
yapılmış kumbaraları kırmak zorunda
kalıyorlardı. Bu sebeple ilk kumbaralardan çok
azı günümüze ulaşmıştır. Kumbaralar daha
çok kolay şekillendirilebilir hâlde yapılırlardı.
Her medeniyet kendi kültürüne göre figürlerde
yapardı. Domuz, kurbağa, aslan gibi. 14. yy’dan
önce Cava ve Çin’de domuz kumbaraları olduğu
dikkati çekmektedir. O dönemde Cava’da domuz
mutluluğu sembolize ettiğinden, bu şekile sahip
kumbaralardan işlevinden bağımsız, süs olarak
yararlanılırdı. Çin’de ise domuz tombulluğundan
dolayı zenginliğe işaret eder ve kumbaralarda
bu figür tercih edilirdi. Cava’da domuz ayrıca
az masraflı ancak bol getirili bir hayvan olarak
da görülür ve muhtemelen domuz besleyen,
yetiştiren tüm toplumlarda buna benzer
açıklamalara rastlanır (http://www.birkultur.
com/2018/10/20/kumbaralarnesoyler/).Domuz
şeklinde kumbaraların kullanılması, isim benzerliği
ve yine kültürel sebepten kaynaklanmaktadır.
Çin kültüründe Feng Shui öğretisinde yer alan,
ağzında para tutan, sırtında yedi elmas bulunan
kurbağa (bereket kurbağası–Chan Chu) serveti
ve bolluğu temsil ettiğinden kumbara olarak da
sıkça değerlendirilir ve uğurlu paralar, külçeler
üstüne oturtulur. Efsaneye göre kurbağa insan
yiyen kötü bir mahluktur. Çinlilerin 8 ölümsüz
varlığı tarafından etkisiz hâle getirilmiş, kendini
affettirmek ve günahlarından arınmak için ihtiyacı
olan kişilerin evine para tükürmeye başlamış. Buna
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İlk kumbaralarda yalnızca paranın atılacağı
bölmeler vardı ve parayı almak için insanlar,
çömlekten yahut benzeri malzemelerden
yapılmış kumbaraları kırmak zorunda
kalıyorlardı. Bu sebeple ilk kumbaralardan çok
azı günümüze ulaşmıştır.
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benzer şekilde Japon kültüründe de Maneki Neko isimli çağıran
ya da el eden kedi figürü, şanslı el olarak da bilinen kumbara
çeşidi vardır. Latin Amerika’da alcancia adı verilen, yuvarlak
yapıda kumbaralar bulunmaktadır. Bombaya ya da yuvarlak
vazoya benzeyen bu nesneler şehri kuşatan düşmanlara atılırmış.
Bir çeşit mermi
Farsça hum-i pâreden (içine para konan küp) bozma olan
humbara (kumbara) askerî terim olarak demirden yapılmış,
içine patlayıcı madde doldurulan yuvarlak bir çeşit merminin
adıdır. Farklı ağırlıklarda ve büyüklükte olan humbaraların el ile
atılanlarına “humbara-i dest” (humbara-i ma‘den-i dest), havanla
atılanlarına “humbara-i kebîr” adı verilirdi. Bu mermiyi havan
topu vasıtasıyla kullanan topçuya humbaracı (kumbaracı), bunu
yapan ve kullananların bağlı bulunduğu ocağa da Humbaracı
Ocağı denirdi (https://islamansiklopedisi.org.tr/humbaraci).
Osmanlı’da savaşların azalması üzerine humbaralardan ne
yapılacağı söz konusu oluyor. Üstünü delip, içini boşaltıyorlar
ve kullanılmaya başlanıyor. Yıllar sonra adı kumbara olarak
değişiyor. Tarihi olaylar, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel boyut
dediğimiz gibi eşyanın mahiyetine de yansıyor.
Çocukluğumuzun kumbarası
1923’te İzmir İktisat Kongresi’nde devletin içinde bulunduğu
ekonomik kriz ortamı değerlendiriliyor ve tasarruf devri
başlatılıyor. 1924 yılında İş Bankası kuruluyor. 1928 yılında
Celal Bayar’ın düşüncesi olarak, Almanya’dan ithâl edilen 2000
kumbara, tasarruf haftası ilan edilerek halka dağıtılıyor. Tasarruf
kutusu adıyla dağıtılan kumbaralar halk tarafından büyük ilgi
görüyor. İş Bankası metal kumbarayı, 1935’de de Etibank aslan
figürlü kumbarayı piyasaya sürüyor. Bunun yanı sıra ilanlar,
afişler, reklamlar üretiliyor. Günümüzde de aktif olan “Kumbara
Dergisi” çıkartılıyor.
Türkiye’de tasarruf konusu oldukça canlı bir gündeme sahiptir,
sanatla birleştirilmiştir. Çocukları da odağı içine alan, tasarruf
bilinci gün geçtikçe artmıştır. Çocukluğumuzun kumbarasını
çocuklarımızla tanıştırmayı amaçlayan, çocuklara özel çeşitli
aktivitelerin de yer aldığı “Bir Kumbara Öyküsü” (23 Nisan - 14
Eylül, 7 Ekim - 18 Aralık 2008) tarihleri arasında İzmir’de ziyarete
açılmıştır.
Kumbara, biriktirmek, güvence, sabır, emek, refah gibi kelimeleri
de içinde barındırır. Georg Simmel’in, “Bireysellik ve Kültür” adlı
kitabında dediği gibi metropol paranın merkezidir. Para, büyüme,
gelişme, bugün ve yarın için önemli bir nesnedir. Kültürün bir
parçasıdır. Zorunlu mübadele aracıdır. Günümüzde bankalardaki
kasalar da kumbara görevini üstlenmektedir. Güvenilir ve
korunaklı olmak esas şarttır. Bu sebeple kumbara, tarihi ile
birlikte anılan, nesnenin geçmişini bugüne bağlayan en önemli
araçlardandır.
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