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IYILIK SAĞLIĞIN IZINDE
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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 yılında
kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün
153 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın 1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
İlk sayısı 15 Eylül 1921’de yayınlanan
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Mecmuası’nın izinde iyiliğin
rotasını 1868’de çizmeye devam ediyoruz.
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İyilik Sağlığın
İzinde
Dr. Kerem Kınık
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Genel
Başkanı

Bir yılı aşkın bir süredir
yaşadığımız pandemi döneminde
sağlık çalışanlarına çok şey
borçluyuz. Doktorundan
hemşiresine, hastabakıcısından
tıp teknisyenine kadar bütün
sağlık personeli canla başla şifa
dağıtmak için çalışıyor.
Uzun mesailer, uykusuz saatler
ve yorucu çalışma temposuna bir
de yakınlarını uzaktan görme,
çocuklarına doyasıya sarılamama
eklendiğinde onların yaptığı
fedakârlığın boyutu daha net
ortaya çıkıyor.
Biz de 1868 olarak 12 Mayıs
Dünya Hemşireler Günü
vesilesiyle elinizdeki sayıda
sağlık ordumuzun mücadelesine
yer vermeyi amaçladık.
Bunu yaparken de geçmişten
günümüze bir panaroma çizmeye
çalıştık. Zira zor zamanlarda
kenetlenmek bizim çok eski bir
geleneğimiz.
İnsan ızdırabını dindirmeyi
düstur edinmiş bir kurumun
insani ihtiyaçlarının başında
gelen sağlık konusunda kayıtsız
kalması düşünülemez. Türk
Kızılay’ın dahi kuruluşu böyle
bir zamana ve zemine denk
geliyor: Bir grup idealist Osmanlı
hekiminin savaşta yaralanan
ve hasta düşen askerlere
yardım etmek ülküsünden
doğan Kızılayımız, 11 Haziran

1868’de “Mecruhîn ve Marzâ-yi
Askeriyeye İmdad ve Muavenet
Cemiyeti” adıyla kurulmuştu.
Kuruluşundan bu yana da savaşta
cephe gerisinde yaralı askerlere
sahra hastaneleri ile gerekli olan
diğer sağlık hizmetlerini sunmuş,
ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki
afetlerde sağlık faaliyetlerini
yürütmüştür. Ayrıca pandemi
sürecinde minnettar olduğumuz
hemşirelerimizi yetiştiren ilk
okul da yine Kızılay tarafından
açılmıştır.
Bugün de Türkiye genelinde
hastane, tıp ve kan
merkezlerimizle halkımıza şifa
dağıtırken bir yandan da kan
hizmetleriyle hastalara derman
oluyor.
Türk Kızılay 153 yıldır olduğu
gibi bugün de iyiliğin izinde
yaralara merhem olmaya devam
ediyor.
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Ekranda Ne İzlesek?
Bir taraftan evlerimizi şenlendiren Ramazan ayının manevî iklimini idrak ederken bir taraftan
tüm insanlık için ağır bir imtihana dönüşen pandemi sürecinin en zorlu günlerine adım attık.
Vaka sayılarındaki artış sebebiyle karar verilen 21 günlük tam kapanma dönemi 17 Mayıs’a
kadar devam edecek. Bu şartlar altında online etkinlikler iyi ki var diyoruz. İşte sizin için
hazırladığımız birkaç öneri.

DİMİTRİADİS EFENDİ’NİN
MARMARA SAHİL
SURLARI RULOSU
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Kütüphanesi ile Tarih Vakfı’nın
bir süredir birlikte organize ettiği “Kütüphane Konuşmaları” devam ediyor. Program Mayıs ayı açılışını
“Dimitriadis Efendi’nin Marmara Sahil Surları Rulosu” konusu üzerine yapılacak bir söyleşiyle yapıyor.
Nisa Semiz ve Üzeyir Altekin’in konuk olarak katılacağı konuşmanın moderatörlüğünüBarış Altan yapacak.
Programda Dimitriadis Efendi ve Marmara Surları’nı resmettiği 1875 tarihli panoraması incelenerek
Üzeyir Altekin Dimitriadis Efendi’nin hayatı hakkında bilgiler verilecek.4 Mayıs 2021 günü saat 18:00’de
gerçekleşecek programa aşağıdaki linkten kayıt yaptırabilirsiniz.

KALBE
DOKUNAN
İYİLİK
Koleksiyoner Yusuf İyilik'in Osmanlı giysi ve aksesuar kültürüne hayranlığından yola çıkarak
hazırladığı sergi, Manisa'dan Bolu'ya, Kayseri'den Urfa'ya farklı yöresel kıyafet ve aksesuar modelleriyle
Osmanlı'daki giyimin estetik, folklorik ve kültürel değerlerine somut örnekler üzerinden şahitlik ediyor.
Yüzlerce parçadan oluşan tekstil ürünlerinin arasında Türkiye'nin her yöresinden gelin ve damat giysileri
de dikkati çekiyor. Sergiyi Üsküdar Belediyesi’ne ait Nev Mekân Sahil Galeri’de 9 Nisan Cuma - 16 Mayıs
Pazar arası ziyaret edebilirsiniz.

14 BİN
OBJE ONLINE
SERGİDE
Tam kapanma döneminde mutlaka görülmesi gereken sergilerden biri Rahmi Koç Müzesi imzasını
taşıyor. Rahmi M. Koç Müzesiözenle seçtiği 14 binin üzerinde objeyi online görünüme açtı. Müzenin
açık ve kapalı alanlarıdahil olmak üzere 23 bin metrekarelik alanında büyülü bir yolculuk yapmak
mümkün. Nostaljik tren turu, denizaltı gezisi, atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar, klasik otomobiller ve
itinayla seçilmiş ilginç objeler online görülebiliyor. Mart ayında ziyarete açılan sergi yaz sonuna kadar
hizmet vermeye devam edecek.

OSMANLI
İ S T A N B U L’ U N D A K A D I N
B A N İ YA P I L A R I H A R İ T A S I
İstanbul’un her ilçesinde Osmanlı padişahlarının anneleri, eşleri, kızları ya da üst düzey yönetici elite
veya ulema ailelerine mensup kadınlar tarafından yaptırılan mimari eserler görmek mümkün. “Osmanlı
İstanbul’unda Kadın Bani Yapıları Haritası” sergisi de15. ve 20. yüzyıllar arasında şehirleşmede kadın
banilerin rolünü somut bir şekilde ortaya koyuyor. SALT Araştırma arşivlerinden yapılan seçkiyle ziyarete
açılan sergi, fotoğraf ve çizimlerden oluşuyor. Hepsi vakıf eseri olarak yaptırılan külliyeler, camiler, mektepler,
çeşmelerve hamamların yanında sergiden öğrendiğimiz kadarıyla kadınlar tarafından tamir ettirilen ve
yeniden yaptırılan mimari eserlerin sayısı da epeyce fazla.
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T Ü R K T E Z Y İ N AT I N I C A N L A N D I R A N A DA M
F E Y Z U L L A H D AY I G İ L 1 9 1 0 - 1 9 4 9
Tezhib sanatının kıymetli hocalarından Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman yeni çıkan kitabında bizlere,
kadim geleneğimiz doğrultusunda tezhibin bugüne aktarılmasında bir köprü vazifesi gören Feyzullah
Dayıgil’in hayatı, çalışmaları ve yetiştirdiği öğrenciler hakkında arşivlik bilgiler aktarmış. Ustaçırak ilişkisiyle öğretilen tüm gelenekli sanatlarımız gibi tezhib de, ideolojik saplantılar yüzünden,
Cumhuriyet’in ilk yıllarında adeta unutulur. Bu sanatın icazetli son temsilcilerinden olan Dayıgil,
Güzel Sanatlar Akademisi’nde hocalık yaptığı 13 yıl boyunca yetiştirdiği öğrencilerle tezhib sanatını
unutulmaktan kurtarır. Bu öğrencilerden biri de Rikkat Kunt’tur. Dayıgil-Kunt işbirliği sayesinde
unutulmakta olan desenler, teknikler ve kompozisyon çeşitleri incelenerek bugüne aktarılır.
F. Ç içe k D e r ma n / Ku bbe alt ı Neşriyat ı / 211 sayfa

FES İSLAM ŞEHRİ
İslâm sanatı üzerine yaptığı nitelikli çalışmalarından tanıdığımız Titus Burckhardt’ın imzasını taşıyan
bu kitap, onun 1930’larda Fas’ta yaşadığı beş yıllık dönemdeki gözlemlere dayanıyor. Bu sürenin
bir kısmını Bedeviler arasında yaşayarak, bir kısmını da Kayrevan Üniversitesi’ndeki kaynakları
inceleyerek geçiren yazar Fas’ın coğrafyasından tarihine, mimarisinden Mağribî sanatın özelliklerine
değin edindiği izlenimlerini yazıya dökmüş. Akademik bir şehir tarihinden çok biyografi tadındaki
kitap fotoğraflar, şemalar ve eskizlerden oluşan görsel malzemeyle zenginleştirilmiş. Yazara göre,
şehir tüm kültürlerin nihai amacıdır. Çünkü bilim, sanat ve ticaret sadece şehirde arzı endam edebilir.
Şehirler aynı zamanda insanların bozulmaya başladığı yerlerdir. Bu sebeple ara sıra gerçekleşecek
Bedevi akınlarıyla tazelenmelidir.
T it u s B u rc k hardt / Alba ra ka Yayı nla rı / 2 2 4 s ayfa

OSMANLI TOPRAKLARINDA ANILAR
1861 – 1904
Henüz Osmanlı toprağı iken 1850 yılında Bulgaristan’da dünyaya gelen Petir Mateev’in hatıraları
Hüseyin Mevsim’in çeviriyle yayımlandı. Malta’daki İngiliz Protestan Koleji’nde okuyan Mateev
İstanbul’daki British Post Office’te çalışmaya başlar. 1875’te müthiş bir iş teklifi alır; Anadolu
üzerinden atla Bağdat’a gitmeyi isteyen asil bir İngiliz hanıma tercümanlık yapması istenir. Uzun
soluklu bu yolcuğun hemen ardından İstanbul’a dönünce İngiliz arkeolog Dr. George Smith’in
asistanı olarak çalışmaya başlar. Hitit, Asur ve Babil medeniyeti üzerine çalışan arkeolog, British
Museum için Anadolu’da ve Ortadoğu’da kazılar yapmaktadır. Bu yolculuklar sırasında 19. asrın
son çeyreğinde Osmanlı coğrafyasını dolaşan Mateev hatıralarını hayatının son yıllarında bir kitapta
toplar.
Pet i r M at e ev / Kitap Yayınevi / 114 sayfa

ÖZGÜRLÜĞÜN ANLAMI
Siyasetten sanata, sosyal hayattan felsefeye modern çağda en çok kullanılan kavramlardan biri
özgürlük. Felsefenin özgürlüğe bakışını analitik bir çerçevede masaya yatıran kitap, hem bu kavramın
anlamına, hem de farklı filozofların yorumlarına odaklanmış. Konuyu filozofları merkeze alarak
irdelemeyi tercih eden yazar, Platon’dan Sartre’a ortaya konmuş başat özgürlük tasavvurlarını eleştirel
bir incelemeye tabi tutuyor. Modern dönem söz konusu olunca Kant, Fichte ve Kierkegaard’ın
görüşlerinin öne çıkmasına karşın; Bruno, Descartes ve Sartre da önemli isimler arasında. Özgürlüğün
mekan-zaman boyutu ele alınırken Hegel ve de Heidegger’den hareketle bir değerlendirme yapılmış.
Özgürlük nedir, gerçekten özgür müyüz, ya da modern dünyanın özgürlükle derdi ne sorularının
cevabı bu kitapta.
Mu sa Du man / Kü re Yayı nla rı / 493 sayfa
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FURUĞ VE SİNEMA
20. yüzyılın en çok okunan kadın şairlerinden biridir Füruğ Ferruhzad, Türkiye’de de şiirleriyle
tanınmıştır. Şairliğinin yanında oyuncu, yönetmen ve ressamdır da. 32 yaşında 1967’de hayata gözlerini
yuman İranlı sanatçı sanatın her dalında içinde yaşadığı toplumun sorunlarına odaklanmıştır. Özellikle
İranlı kadının problemleri işlediği temaların başında gelir. İran sinema tarihinin uzmanlarından Abbas
Baharlou, bu kitabında Furuğ sinemasına dair değerlendirmeler yapıyor. Yaşasaydı belki de İran’ın
meşhur yönetmenlerinden biri olabilecek bir potansiyele sahiptir Furuğ. "Sinema benim için bir
anlatım biçimi” diyen sanatçı kısa ömrüne rağmen özgün bir sinema dilini yakalayabilmiştir. Gelin bir
de beyaz perdeden bakalım Furuğ’a.
A b b a s B a ha r lo u / Simu rg A rt Yayınları / 118 sayfa

S A N AT YO L C U L U K L A R I
Ülkü Tamer’in hayatı bir sanat yolcuğudur. Bu sebeple Sanat Yolculukları kitabı da aslında onun
ruhuna ve hafızasına yapılan bir seyahattir. Bir an Paris’teyizdir, sonra Cağaloğlu’nda buluruz
kendimizi sayfaları çevirdikçe. Baylan Pastanesi’nde Attila İlhan’la oturur sohbet ederiz. Onat
Kutlar’la kadim şehir Antep’in sokaklarını arşınlarız. Beyazıt Meydanı’nda simit yer, çay içeriz.
Dilimizden mısralar eksik olmaz bu sırada. Çocuk edebiyatından klasiklere, çağdaş edebiyattan
dünya sanatına kadar pek çok konuda, berrak bir zihinle çıkarımlar yapar Ülkü Tamer. Kültür ve dil
değişiminin farkındadır ancak oiçinden geldiği gibi sıralar cümlelerini.
Ü lkü Tame r / Ke t e b e Yayı nla rı / 2 2 4 sayfa

YUSUF NASIL SEVİLİR
Hollandalı kültür kuramcısı Mieke Bal, bu eserinde kutsal kitaplarda geçen Yusuf ile Züleyha
kıssasını temel alarak anlatıların hayal gücümüz ve düşüncelerimiz üzerindeki izlerini sürüyor. Bu
tarz metinleri okuduğumuzda hikâyenin geçtiği mekânın özelliklerinden insanların kıyafetlerine
ve vücut dillerine varıncaya kadar zihnimizde canlanan imajların ne kadarı bize ait?Hikâyeden
çıkardığımız mesaj bizim yorumumuz mu, yoksa arkada fısıldayıp duran onlarca sesin dikte ettirdiği
bir mana mı? 21. yüzyılda yaşayan insanlar olarak bu hikâye hakkındaki yorumumuz bin yıl önce
yaşayan Hıristiyan veya Müslümanlardan ne kadar farklı? Yazar konuyu hikâyenin Kitab-ı Mukaddes
ve Kur’an-ı Kerim’deki versiyonlarının yanında, Thomas Mann’ın Yusuf ve Kardeşleri romanı ile
Rembrandt’ın resimlerindeki izdüşümlerinden de istifade ediyor.
M ie ke B al / D e rg â h Yayınları / 326 sayfa

B A LYA N L A R
Üç senelik hummalı bir çalışmanın ürünü olan kitap, hem Osmanlı arşivlerinden hem de Balyan
Arşivinden beslenmiş. Batılılaşma döneminde Osmanlı mimarisindeki değişim kendisini Balyan
ailesinin maharetiyle aşikâr eder. Balyanlar, Osmanlı padişahları için mimari eserler tasarlayarak
inşa etmiş ve Osmanlı mimarlığının yerel dilini yorumlayarak sarayın mimari zevk ve tercihlerini
biçimlendirmiştir. Özel kâğıda sınırlı sayıda basılan kitapta Balyan eserlerinin tasarım sürecini yansıtan
eskizler, çizimler, resmî evraklar, mühürlerin yanı sıra 158 nadir fotoğraf da bulunuyor. Hem Türkçe
hem de İngilizce olarak iki baskısı mevcut.
B ü ke A ras / Korpu s Kültür Sa nat Yayı ncılı k / 352 sayfa
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FILMLERI

SALGIN FILMLERI
Seneler önce vizyona giren filmler olmasına rağmen toplumun mevcut durumunu en
iyi şekilde yansıtan “Salgın Konulu 5 Film” listesini sizler için derledik. Her geçen gün
sağlığın önemini daha fazla anladığımız bu zamanlarda cesaret, ümit, sabır gibi konuları
ilmek ilmek işleyen ve seyirciye ilham veren filmlerle sizleri baş başa bırakıyoruz.
Keyifli, sağlıklı seyirler.

SALGIN (2011)
Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde
yayılmaktadır. Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda
virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışırlar. İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırken
hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler…
Yöne t me n: St eve n Sode rbe rg h

28 GÜN SONRA (2002)
Ölümcül bir virüs, İngiltere’yi tehdit altına almıştır. Bir araştırma laboratuarındaki hastalıklı şempanzelerden yayılan bu virüse
yakalanan insanlar zor durumdadırlar. Bu işle mücadele eden kişiler sadece virüsü yok etmek değil, hastalığa yakalananlarla
da büyük sorun yaşamaktadırlar. Çare olarak askerler tarafından yönetilen sığınağa taşındıklarında çok başka sorunlar ortaya
çıkmaya başlar. İngiltere yapımı filmin yönetmeni Danny Boyle, oldukça başarılı bir iş çıkartmış.
Yöne t me n: Danny B oyle

YERYÜZÜNDEKI SON AŞK (2011)
Michael ilişkilerde bağlanma sorunu yaşayan ama yemek pişirme konusunda usta olan bir şeftir. Soğuk görünümlü
ama işinin ehl-i doktor Susan ise uzun zamandır özel hayatına kimseyi sokmadan, kendisini sadece işine vermiştir.
Susan ve Michael yakınlaşırken, tüm dünyada insanların duygularını bir bir yok eden bir salgın hastalık ortaya çıkar.
İnsanlar sevme yetilerini bir bir kaybederken Susan ve Michael’ın aşkı hayata tutunabilecek midir?
Yöne t me n: David Mac ke nz ie

SON UMUT (2006)
Takvimlerin 2027 yılını gösterdiği dünya üzerinde, nedeni çok anlaşılamayan olaylar yaşanmaktadır. Son dünyaya
gelen bebeğin üzerinden 19 yıl geçmiştir ve insanlık artık üreyememek gibi bir çıkmazla karşı karşıyadır. Ülkelerin
politik düzenlerini de etkileyen bir şekilde değişimler yaşanmasına neden olan bu durum, kendini olayların akışına
bırakarak çöküşe giden insanların yanında, bu durumun nedenlerini bulmaya çalışan mücadeleci insanları da yaratır.
Büyük Britanya, benimsediği askeri emperyalist yönetimi ile sınırları içinde herhangi bir kargaşa çıkmasını önleyen, bu
nedenle de huzurun hala hüküm sürdüğü bir coğrafyadır.
Yöne t me n: Alfonso Cuarón
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P OZ İ T İ F
SAĞ L I K
Müziğin mental sağlığımızla ilgili pozitif
etkileri birçok bilimsel araştırmayla
kanıtlanmış durumda. Tarihi belgelerde
ise müzikal terapi tanımıyla yer bulan,
sağlık kültürümüzle müzik kültürümüzün
hem anlamlı hem de faydalı işbirliğine
rastlıyoruz. Bugün modern tıbbın
sunduğu tedavi yöntemleri ve ilaçlar
nasıl doğru hastalık için ve doğru şekilde
kullanıldığında anlamlı ise müzikte de
doğru parçayla ona ihtiyaç duyan halimizi
eşleştirmek ruhumuza iyi gelmeli. Bu ayki
listemizi ruhunuza iyi gelmesini dileyerek
hazırladık.
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Büşra Kayıkçı – Doğum/Birth
https://youtu.be/k_kWWlVClNM

(03:01)

Turkish Delight - Cascade
https://youtu.be/M5O7DpqWYw0

(02:44)

Savages – You’re My Chocolate
https://youtu.be/vwwkjI65Q0A

(05:27)

Kovacs – My Love
https://youtu.be/M_kTSBqQkME

(03:52)

ParovStelar – Piano Boy
https://youtu.be/f8UyWjcZJDY

(07:00)

Isaac Delusion – Bittersweet Fruit
https://youtu.be/PXZ1BOr81MQ

(03:30)

AlimQasimov – Trace of Grace
https://youtu.be/KUn9ltbYbC0

(07:41)

GüncelGürselArtıktay - Kibir
https://youtu.be/T1xz-SbHsMs

(04:42)

Barry White – It’s Only Love Doing Its Thing
https://youtu.be/6wyrgqX8kDU

(03:57)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin

MÜZİKLERİ
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TEKNOLOJI

İYILIK, SAĞLIK
KADİR EMRE AKCİ

Teknolojinin yaygın kullanılan tanımlarından bir tanesi; hayatı kolaylaştıran pratikler. Bir
başka tanım: Bilimin günlük yaşama aktarılmış hali. Yaşam demişken onun da tanımına
bakalım mı? “Doğumdan ölüme değin geçen süre.” Öngörülemez, hesaplanamaz olan… Kimisi
için mücadele, kimisi için toplu tüfekli bir savaş. Pandemi gibi bir gerçeğin ortasında kaldığımız,
ölümle yaşam arasındaki çizginin belki her zamankinden daha görünür olduğu bir dönemde
insanoğlunun çıkış yolu arayışında elini uzattığı ilk yer bilim ve onun günlük yaşama aktarılmış
hali, yani teknoloji. Bugün adını sıkça duyduğumuz solunum cihazları, test kitleri ve hatta
aşılar dahi esasında birer teknolojik ürün, bilimsel araştırmanın çıktısı. En önemlisi ise bu sağlık
teknolojileri yaşamı kolaylaştırmakla kalmıyor, yaşamın devam etmesini sağlıyor. İyilik, sağlık
oluyor.
Protezler
Biyolojik devrimde heyecan verici bir aşamadayız.
Son yıllarda hızla ilerleyen nanoteknoloji ve genetik
teknikleri, 3D baskı ve robot teknolojisiyle birleşerek
çok önemli buluşlara imza atıyor. Bu buluşların
başında doğal uzuvlarını kaybeden insanlar için
robotik uzuvlar üretmek geliyor. Protezlerin uzun ve
etkileyici bir geçmişi var ancak robot protezlerdeki
yeni gelişmeler de oldukça dikkat çekici. Çıkarılabilir
robot protezlerini hareket ettirmek için gerekli
mesajların beyin kontrolüyle sağlanması ve bununla
birlikte gerçekçi dokunma ve hareket hissi için bilgileri
sinir sistemine iletebilen cihazlar son dönemde dikkat
çeken gelişmeler arasında yer alıyor. Dünyada birçok
insan diyabet ve trafik kazası gibi farklı sebeplerle
ampüte edilerek bacaklarını kaybediyor. Hastanın
tekrar yürüyebilmesi adına protez bacak takıldığında
da hareket kabiliyeti edinmesi ve adaptasyon için uzun
bir süre gerekiyor. Ancak yapay zekâ eklenen robotik
bacaklarla hastaların dakikalar içinde en rahat yürüme
şekline ulaşması amaçlanıyor. Şimdilik protez bacak ve
sensörler yapay zekâ algoritmasını uygulayan bilgisayar
sistemine bağlı çalışıyor ancak araştırmacılar, protezi
kablosuz hâle getirerek hastalar tarafından günlük
yaşantılarında da kullanabilecekleri forma getirmek
için geliştirmeye devam ediyorlar. Kaynak: STM
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Biyovent
Türkiye’nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı
olarak bildiğimiz Biyovent, salgının Türkiye’ye geldiği ilk günlerden
itibaren ülkede ve yurt dışında insanları hayatta tutmaya devam
ediyor. Yaşamın temel unsuru olan oksijen yani solunum için kritik
bir çözüm sunan firma AR-GE faaliyetleriyle ürün geliştirmeye
devam ediyor. Gelişmiş yazılım özelliklerine ve kullanıcı odaklı
arayüz tasarımına sahip olan Biyovent eş zamanlı olarak 3 grafik,
3 döngü ve akciğer dinamik durumunu gösterir. Bilgilere erişimde
kullanılan görsel destekli arayüz tasarımı sayesinde öğrenme ve
uygulamada kolaylık sağlayarak aynı ekran üzerinden 30’dan fazla
parametreye ulaşabilmesini sağlar.

Yapay Zeka - Teletıp
Pandemi, sağlık sektöründe gerçekleşmesi
beklenen yenilikleri belki de 10 yıl öne
çekti. Söz konusu yeniliklerin önde gelenleri
yapay zeka ve teletıp teknolojileri. Teletıp
teknolojileri eğer biraz daha gelişirse yakın
zamanda evlerimiz birer hastaneye dönüşebilir.
Tahlil cihazlarının laboratuvarlardan
çıkabilecek kadar küçülmesi, IOT mantığıyla
çalışabilir durumda olup uzaktan kontrol
edilebilmeleri bunu şimdiden mümkün
kılıyor. Sağlık teknolojilerinde yapay zeka ise
makine öğrenimiyle kendisini gerçekleştiren
bir oluşum. Özellikle yoğun bakımlarda
kapasitelerin sınırları zorladığı dönemde
hastaların önceki deneyimlerinden hareketle
hangi hastanın hangi aşamada nasıl bir desteğe
ihtiyacı olabileceğini ön görüp gerekli işlemi
yapabilecek seviyede cihazlar var. Bu cihazlar
aynı zamanda sağlık çalışanlarını da anlamlı
şekilde yönlendirip yoğun bakım süreçlerini
daha verimli hâle getirebiliyorlar.
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Sağlık ekipleri, kar kış demeden en ücra köylere
giderek vatandaşlara aşı yapıyor. İşte aşı ekiplerinin
yaşadıklarından bazı kesitler…
Diyarbakır'da, Kovid-19 ile mücadele
kapsamında aşı çalışması yürüten mobil
sağlık ekipleri, zorlu kış koşullarında
hizmet veriyor. Çetin kış koşullarının
hüküm sürdüğü Diyarbakır'ın Çüngüş
ilçesine gitmek için yola çıkan ekipler,
yolun karla kapalı olması nedeniyle zor
anlar yaşadı. Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu
40 kilometre uzaklıktaki kırsal Akbaşak
Mahallesi'ne ulaşan ekipler, 75 yaş üstü
vatandaşlara aşı yaptı.
İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan,
aralarında doktorların da bulunduğu 10
kişilik sağlık ekibini gören vatandaşlar
büyük mutluluk yaşadı. Ekipte yer alan
Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi
Volkan Bahadır, İl Sağlık Müdürlüğünce kendilerine gönderilen günlük
aşı listesi doğrultusunda vatandaşlara
aşı yaptıklarını söyledi. Bahadır, sağlık
ekiplerinin özveriyle görev yaptığını
belirterek, "Coğrafi olarak zor bir bölgede çalışıyoruz. Hava şartlarının da zor
olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama
tüm bu zorluklar hizmetimizi engellemiyor." dedi. Hastaların kendilerini
gördüklerinde memnuniyet duyduğunu
dile getiren Bahadır, "Sağlık hizmetini
evlerine kadar götürdüğümüz için güler
yüzle karşılanıyoruz. Aşı uygulamasının
ardından hastaları bir süre gözlemleme fırsatımız oluyor. Vatandaşlarımıza
tıbbi olarak önerilerimiz oluyor." diye
konuştu. Ekipte yer alan Dr. İhsan Yüce
de aşılama sürecini oluşturulan takvim
doğrultusunda sürdürdüklerini söyledi.
Randevu sistemiyle sırası gelenlerin
belirlenen kliniklerde aşı yaptırdığını
ancak sağlık merkezine gidemeyen ve
kırsalda yaşayan vatandaşların da evlerine giderek aşılamayı sürdürdüklerini
aktaran Yüce, sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürebilmek için zorlu kış

koşullarında özveriyle çalıştıklarını kaydetti. Yüce, bu zorlu süreci atlatabilmek
için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatarak, "Her şey vatandaşımızın
sağlığı için. Sağlık Bakanlığımızın da
desteğiyle bu zorlu süreci atlatacağız."
ifadelerini kullandı.
Aşı yapılan 83 yaşındaki Hamide Kaya
sağlık ekiplerine teşekkür etti. Kaya,
"Bugün aşı oldum, Allah razı olsun.
Allah inşallah bu virüsü ülkemizden
def eder. Artık kimse ölmesin. Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan
Allah razı olsun." dedi. 82 yaşındaki
Cemil Şimşek de aşıda öncelikli gruba
dahil edilmelerine sevindiklerini ifade
etti. Şimşek, "Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan
Allah razı olsun. Devletimiz var olsun.
Aşı olduk. Artık daha iyi korunuruz. İnşallah tez zamanda bu hastalık ortadan
kalkacak." şeklinde konuştu.
Yoğun mesai
Ardahan'da da salgın ile mücadele kapsamında hem filyasyon hem de aşı çalışmalarında görev alan sağlık personeli,
kentin en ücra köşelerine kadar giderek
yaşlılara aşı yapıyor. Kovid-19 salgını
açısından çok yüksek riskli iller arasında
yer alan Ardahan'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan filyasyon ve
aşı ekibi, köylerde 60 yaş üzerindekiler,
eşleri, risk grubunda bulunanlar ve çeşitli nedenlerle aşı yaptıramayanların evlerine giderek aşıları uyguluyor. Özellikle
yaşlılar, aşı için randevu oluşturamayan
ya da yaşlı ve kimsesiz olduğu için aşı
yaptırmaya gitme imkanı bulunmayanlar, evlerine kadar gelen sağlık ekiplerince yapılan aşı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.
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Vaka sayılarının düşürülmesi için yoğun çaba gösteren
filyasyon ve aşı çalışmaları çerçevesinde il merkezine bağlı
Çamlıçatak köyüne giderek 79 yaşındaki Anşa Taşcı'ya evinde
ikinci doz aşısını yapan aşı ekibi, kendisine salgına karşı
alması gereken tedbirleri de anlattı. Sağlık ekiplerine tek tek
teşekkür ve dua eden Taşçı, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah sağlıkçılardan, bizi düşünenlerden razı olsun. Allah
onların eksikliğini hiçbir zaman vermesin" ifadelerini kullandı. Ekip daha sonra kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta ve
Artvin sınırında yer alan Yalnızçam Hasköy köyüne geçerek
73 yaşındaki Hatun Alkan'a evinde aşısını yaptı. Aşı ekibi sorumlusu Dr. Yusuf Karabalık da aşı ve filyasyon çalışmasının
görevleri olduğunu belirterek, bunu aşk ve şevkle yaptıklarını
anlattı.
Salgının önüne geçilebilmesi için kurallara uymanın önemine
vurgu yapan Karabalık, "Bizim tek isteğimiz vatandaşlarımız

aşı olsalar da tedbir ve kurallardan taviz vermemeleridir. Bu
kolektif bir çalışmadır ancak bu şekilde salgınla baş edebiliriz. Önemli görev yapıyoruz, insanların hem sağlığına hizmet
ediyoruz hem de dualarını alıyoruz. Çok farklı bir duygu.
Vatandaşlarımız bizi çok iyi karşılıyor, özellikle yaşlılarımızın
dualarla karşılamaları bize moral oluyor." dedi.
Yaşlıların dualarıyla karşılanıyorlar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de
yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop'ta mobil aşı
ekipleri, kentin en ücra köşelere kadar giderek yaşlılara aşı
yapıyor. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil
aşı ekibi, köylerde 75 yaş üzeri vatandaşların evlerine giderek
aşılarını uyguluyor. Yaşlılar, uygulamadan duydukları memnuniyeti ettikleri dualarla gösteriyor.
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Diyarbakır'da, Kovid-19 ile
mücadele kapsamında aşı
çalışması yürüten mobil sağlık
ekipleri, zorlu kış koşullarında
hizmet veriyor. Çetin kış
koşullarının hüküm sürdüğü
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine
gitmek için yola çıkan ekipler,
yolun karla kapalı olması
nedeniyle zor anlar yaşadı.
Uzun bir yolculuğun ardından Göller
köyüne ulaşan ekipler, burada ilk olarak sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan Adil ve Hamide Gedik
çiftinin aşısını yaptı.
75 yaşındaki Hamide Gedik, AA muhabirine, aşı için gelen ekibi karşılarında
görünce çok mutlu olduklarını söyledi.
Eşinin yatağa bağımlı olduğunu, kendisinin de farklı sağlık sorunları bulunduğunu anlatan Gedik, "Devletimiz zeval
görmesin. Buraya kadar gelip aşılarımızı yaptılar. Allah onlardan razı olsun,
ellerine ayaklarına sağlık. Allah'ım
devletimize kuvvet versin, düşmanlardan korusun. Allah bin kere razı olsun."
ifadelerini kullandı.
Adil Gedik ise her zaman durumlarına
şükrettiklerini dile getirerek, "Devletimiz sağ olsun. Evimize kadar geldiler.
Çok şükür, aşımızı olduk. Bu virüs
belasından inşallah en kısa sürede kurtuluruz." dedi.

Mobil aşı ekibinde görevli Dr. Hatice
Demir de yaşlı vatandaşların evlerine
kadar gitmelerinin onlara ayrı mutluluk
verdiğini vurguladı. Demir, "Yaşlılarımız bizleri görünce çok seviniyor.
Özellikle ayaklarına kadar geldiğimiz
için bize çok fazla dua ediyorlar. Böyle
olunca biz de yaptığımız işle gurur
duyuyoruz. İnsanlara bir faydamızın
olduğunu görmek biz mutlu ediyor.
Sağlık çalışanları olarak virüse karşı
mücadelemiz hiç durmadan devam
edecek." ifadelerini kullandı.
Kilometrelerce yol yürüyorlar
Erzurum'un Tortum ilçesinde sağlık
ekibi, kardan bir kısmı kapanan ve
araçla gidilemeyen kırsal mahalleye
güçlükle ulaşarak Albayrak çiftine Kovid-19 aşılarını yaptı. Türkiye'de "kara
kış"ın en sert ve çetin geçtiği kentlerden
Erzurum'da, Kovid-19 ile mücadele
için dağ, kar, fırtına dinlemeyen sağlık
ekipleri, kilometrelerce yol katederek
vatandaşlara aşı ulaştırıyor.

Kentte Kovid-19 ile mücadele ve aşı
çalışmaları, İl Sağlık Müdürü Gürsel
Bedir koordinesinde, doktor, hemşire ve
sağlık personelinin üstün gayretleriyle
devam ediyor.
Tortum ilçesine 65 kilometre uzaklıkta
ve yaklaşık 2 bin rakımdaki Uzunkavak
Mahallesi'nde 85 yaş üzeri Sabit Albayrak ile Güldali Albayrak çifti, aşı için
182 MHRS'den randevu istedi. Randevu üzerine, ilçeden doktor, 2 hemşire
ve şoförden oluşan mobil ekip, adrese
varmak için araçla yola çıktı. Yaklaşık
2 saat süren karlı yolculukta zaman zaman kaza tehlikesi geçiren ve kara saplanan araçlarını iterek yola devam eden
sağlık ekibi, kardan bir kısmı kapanan
ve araçla gidilemeyen kırsal mahalleye,
ellerindeki aşı ve sağlık çantasıyla 1
metrelik kara bata çıka kilometrelerce
yürüyerek ulaştı.
Evde gözyaşlarıyla sağlıkçıları karşılayan Albayrak çifti ise uygulamadan
duydukları memnuniyeti ettiği dualarla
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gösterdi. Tortum Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ömer
Pınar, Kovid-19 ile mücadeleyi salgının başlangıcından beri
verdiklerini anlatarak, "Belki 100 yılda bir görülen pandemi
ile mücadele ediyoruz. Süreç zorluklarla geçti fakat aşının bulunmasıyla salgın yeni boyut kazandı. Aşı bizler için de umut
oldu. Önceden hasta vatandaşın temaslı tespitini yapıp ilaç
verirken, şu an sağlıklı vatandaşın evine gidip aşı yapıyoruz.
Bu, güzel motivasyon kaynağı ve yüz güldürücü." dedi.
Zorlu arazi ve çetin kışa rağmen görevlerinin başında olduğunu ifade eden Pınar, mobil aşı ve filyasyon ekiplerinin çoğu
zaman saatler süren yolculuk sonucu vatandaşa ulaştığını
aktardı.
Pınar, aşı ekibinin 85 yaş üzeri aşı randevusu alan vatandaşlar için yola çıktığını belirterek, "Kar yağışı ve tipi nedeniyle
hava şartları oldukça kötü, bu şartlarda yolculuk da zor.
Aracın gittiği yere kadar araçla çıkamadığı yere yürüyerek
gidiyoruz. Bugün de ayrı macera bizi bekliyor." diye konuştu.
Aşının vatandaş ve sağlık ekiplerine motivasyon kaynağı
olduğunu vurgulayan Pınar, şunları kaydetti: "Vatandaşın
hayır duası bizi mutlu ediyor. Aşı sonrası çok farklı şeyleri
konuşmayı ve salgının bitmesini ümit ediyoruz. Aşı haricin-

de pozitif vaka takipleri için gece bile hastaya ilaç ulaştırmak için gidiyoruz. Bu soğukta dışarıda beklemek, hastaya
ulaşmak çok zor, ama hepsine alıştık, zor gelmiyor artık. 1
yıldır yurdun her köşesinde destansı öykülere şahitlik ettik,
bu öykülerde rol alan sağlık personeli olmak, gelecek nesillere
bunları anlatabilme hayali bile yorgunluğumuzu alıyor."
Hemşire Mesut Yılmaz da kışın olumsuz hava koşullarına ve
kapanan köy yollarına rağmen vatandaşa aşıyı ulaştırdıklarını anlatarak, "Araçla kaldığımız yollarda arabayı iterek devam
ediyoruz. Aşı için ulaştığımız vatandaşların güler yüzle karşılaması, hayır duası etmesi ve 'Allah devletimize zeval vermesin.' demesi bizler için en büyük motivasyon kaynağı. Bu işin
karşılığı maaşla olmaz, gönül ve ekip işi." dedi.
Sağlık ekiplerini evde görünce gözyaşlarına hakim olamayan
Sabit Albayrak da aşı olacağı için mutlu olduğunu söyleyerek
şu ifadeleri kullandı: "Eskiden böyle imkanlar yoktu, insanlar çok sıkıntı çekerdi. Hastamızı sedyeyle götürdüğümüzde
hastayı para olmadan ameliyat etmezlerdi. Nereden nereye
geldik. Devlet bir iğne için dağ, kar kış demeden ekip göndermiş, nasıl duygulanmam. Allah devletimize zeval vermesin,
Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan razı olsun."
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Antalya'da kendi yaş gruplarına sıra geldiği hâlde Kovid-19 aşısını yaptırmayanların ikna edilmesi
için oluşturulan 35 kişilik ekip, sıcak havada tulumların içinde zorlu mesaisini sürdürüyor. Aşı
çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği kentte, aşılamada öncelik sırası gelmesine rağmen aşı
olmayanların bilinçlendirilmesi için de çalışma yapılıyor.
Kovid-19 ile mücadele ve aşı çalışmaları
dolayısıyla sağlıkçılara teşekkür eden
Sağlık Müdürü Bedir de "İnsanı yaşat
ki devlet yaşasın düsturuyla en ücra ve
kırsaldaki vatandaşımıza devletimiz
ulaşıyor. Hâlâ aşılarını yaptırmayan
büyüklerimiz var. Virüse karşı şu an
elimizdeki en güçlü silah aşı." diyerek
vatandaşları aşı olmaya davet etti.
Aşı ikna ekipleri
Antalya'da kendi yaş gruplarına sıra
geldiği hâlde Kovid-19 aşısını yaptırmayanların ikna edilmesi için oluşturulan 35 kişilik ekip, sıcak havada
tulumların içinde zorlu mesaisini
sürdürüyor. Aşı çalışmalarının yoğun
şekilde devam ettiği kentte, aşılamada
öncelik sırası gelmesine rağmen aşı
olmayanların bilinçlendirilmesi için de
çalışma yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde
oluşturulan 35 kişilik aşı ikna ekibi,
hem telefonla arayarak hem de çat kapı
evlere giderek aşı yaptırmayan kişilerle
görüşüyor. Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğünden 4 kişiden oluşan ekibin
üyeleri, Hurma Mahallesi'nde alerjisi
olduğu için aşı yaptırmayan Dilek Coşkun'u telefonla aradı. İkna olmayınca
hava sıcaklığının 23 derece kaydedildiği kentte koruyucu tulumları giyen ekip
üyeleri, Coşkun'un evine giden ekip,
aşının önemini anlattı, yanlarında özel
nakil kabında aşı da getirdi.

Aşı olmaktan biraz korktuğunu dile
getiren Coşkun, "Ben maskemi takıyorum, sosyal mesafemi koruyorum.
Kendimizi hep iyi koruduk. 'Herkes
aşı olsun, biraz bekleyelim' dedik. İki
tane aşı var, hangisini tercih etmemiz
gerektiğini de bilmiyoruz. Aşının ciddi
yan etkileri var mı?" diye konuştu.

Coşkun, hava sıcaklığının 23 derece
kaydedildiği kentte koruyucu tulumları
giyerek kapısına gelen ekibi karşısında
görünce şaşırdı. Geçmişte çocuklarının tüm aşısını yaptırdığını aktaran
Coşkun, aşıya karşı olmadığını ancak
alerjisi bulunduğu için tedirginlik yaşadığını söyledi.

Uzun konuşmalar sonucunda ikna olan
Coşkun için hastaneden aşı randevusu
oluşturuldu.

Doktor Aslıhan Can Bilgen de Kovid-19
salgınından kurtulmak için tek silahın
aşı olduğunu, 20 milyon dozun üzerinde aşı yapıldığını ve şu ana kadar ciddi
yan etkisinin görülmediğini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kendi
yaş gruplarına sıra geldiği halde Kovid-19 aşısını yaptırmayan 40 kişinin bu
konuda ikna edildiğini bildirdi.
F O T O Ğ R A F A A / A Y Ş E Y I L D I Z

19

20

1868

DERGİ / “KALITELI,

E T K I L I V E V E R I M L I S A Ğ L I K H I Z M E T I V E R M E K K I Z I L AY I Ç I N VA Z G E Ç I L E M E Z B I R G Ö R E V D I R ”

PROF. DR. ALPER CIHAN

“KALITELI, ETKILI VE VERIMLI SAĞLIK
HIZMETI VERMEK KIZILAY IÇIN
VAZGEÇILEMEZ BIR GÖREVDIR”

1868

DERGİ / “KALITELI,

E T K I L I V E V E R I M L I S A Ğ L I K H I Z M E T I V E R M E K K I Z I L AY I Ç I N VA Z G E Ç I L E M E Z B I R G Ö R E V D I R ”

Öncelikle şuradan başlayayım: Ülkemizdeki hastanelerin pandemi dönemindeki
durumunu değerlendirir misiniz?
Ülkemizde sağlıkta yapılan son 20 yılın yatırımları ile iyi bir sağlık sistemi var. Kamucu ve kapsayıcı sigorta ve sağlık sistemi ile sosyal devlet anlayışı hâlen geçerli.
Ülkemizde 2006 yılında geçilen genel sağlık sigortası kapsamında ve tam teminat
paketi şeklinde her türlü hastalık ve ihtiyaca yönelik kamu sağlık hizmet veriliyor.
Bu kapsamda sürekli yeni kamu hastaneleri ve şehir hastaneleri yapılıyor. Önceki
geldiğimiz duruma bakılırsa ki çoğumuz artık hatırlamıyor, mükemmel bir durumdayız. Ama burada önceden çok çok kötüydük, şimdi bunla idare edelim gibi
bir muhafazakâr ve cefakâr anlayışa da düşmek, bizi köreltir. Cefa çekenle empati
yapmaktan alıkoyar, hataları veya daha iyi olma fırsatlarını görmeyi engeller. Göz
gördükçe daha çoğunu istermiş. Elbette ki yapılanlarla yetinmek yerine daha güzelini, daha iyisini, daha refah sunanını isteme hakkımız da var.
Bu perspektiften bakınca, pandemi döneminde birçok, neredeyse tüm dünya
ülkelerine göre hastane bakımı ve sağlık hizmeti sunumunda çok çok iyi bir süreç
yaşıyoruz. Sağlık ordumuz sessiz sedasız bir şekilde adını bile koymadan bir
savaşa başladı. Ben bu mücadeleyi 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da
görmüştüm. Kahraman sağlık çalışanları hastanelerine yığınla yaralı hasta gelmeye
başladığında bu hasta kim, kim kimi vuruyor, nerede ne oluyor gibi soruları bile
sormadan sadece gelen yaralıyı kurtarmak ve iyileştirmek için bir anda avatar moduna geçip işe koyuldu. İzin, nöbet, yorgunluk, mesai demeden tüm imkânlarını
açtı, tüm hastaneler bir anda kırmızı alarma geçti, daha biz çalışanları hastanelere
davet etmeden kendileri koşup geldiler.
Şimdi bakıyorum, Korona pandemisi başladı başlayalı, tüm sağlık ordusu, hastane
çalışanı, aile hekimleri, idareciler, müdürlükler, canla başla ve halini durumunu
sorgulamadan çalışıyorlar. Hastaların bini geliyor, bini gidiyor, bir günde yüzlerce
hasta yatıyor, maalesef birçok hasta kaybediliyor. Her gün birçok hasta kişi sağlığına kavuşup taburcu olurken sağlık çalışanları onların tebessümü ile tüm dertlerini
unutuyor.
Çok şükür, yeni şehir hastanelerimiz, pandemi hastanelerimiz bu sürece çok iyi
yetişti. Daha hizmete girer girmez yılların hastanesi tecrübesi ile tam teşekkülü çalışmaya başladı. Aşırı yoğunluk çektik ama bugüne kadar bir hastamızı dışarda bırakmadık, bir kişiyi sağlık hizmetinden mahrum bırakmadık, kapılarda yığılmalar,
yatak bulamamalar olmadı. Test gerekince test, ilaç gerekince ilaç, bakım gerekince
bakım, çok şükür kapasitemizi aşan bir başvuru ile karşılaşmadık ve gelen başvurulara da çok iyi bir şekilde hizmet sunabildik.

Türk Kızılay Genel Başkan
Danışmanı ve İstanbul
Üniversitesi – Cerrahpaşa
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. Alper
Cihan ile Türkiye’deki hastane
hizmetlerini konuştuk.
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Kan konusu tüm insanlığın ve ülkelerin en önemli
ihtiyaçlarından biridir. Aynı zamanda da bulaşıcı hastalık veya
uyuşmazlıklar gibi ciddi riskler barındıran hayati bir tedavi
ürünüdür.
Türk Kızılay’ın olağan ve olağanüstü durumlarda ne gibi sağlık hizmetleri var?
Türk Kızılay, tarihi boyunca sağlık ve insanlık hizmetinde olmuş bir kurumdur. Kuruluş
misyonu ve ana görevi insanlığın erdemini,
değerlerini ve dayanıklılığını yükseltmektir. Bu
kapsamda öncelikle olağanüstü durumlarda ilk
akla gelen ve her türlü koşulda hizmet sürdürme dirayetinde olan bir kurumdur. Toplumun
hastaneleri yıkılsa, yolları kapansa bile Türk
Kızılay tüm engelleri aşıp, zorlukları yenip
hizmeti vermek için koşturan insanlar topluluğudur.
Olağan zamanda İstanbul, Konya ve Kayseri’de mevcut 5 sağlık tesisimiz ile halkımıza
sağlık hizmeti sunmaktayız. Üç şehrimizde 3
hastane ve 2 tıp merkezimiz vardır. Kızılay sağlık ordusu rutin hizmetini bu sağlık tesislerinde
her gün 7/24 verirken, afetlerde ve olağanüstü
durumlarda insani ve tıbbi yardım ekiplerimiz
de her zaman tetikte beklemektedir. Olağanüstü durumlar gerçekleştiğinde öncü ekipler hemen ihtiyaç yerine organizasyon ve ilk yardım
amaçlı ulaşmakta ve devamında ihtiyaca göre
hizmetler koordine edilmektedir.
Kızılay deyince aklımıza hemen gelen şeylerden biri kan. Bu konudaki faaliyetlerden
kısaca bahseder misiniz?
Kan konusu tüm insanlığın ve ülkelerin en
önemli ihtiyaçlarından biridir. Aynı zamanda
da bulaşıcı hastalık veya uyuşmazlıklar gibi
ciddi riskler barındıran hayati bir tedavi ürünüdür. Çok sayıda birbirinden farklı organizasyon halinde kontrol ve kaliteyi, sürveyansı,
takip ve yan etkileri kontrol ve koordine etmek
imkânsızdır. Kızılay bu noktada ulusal yaygınlığı, kurumsal kültürü, yüksek bağışçı sayısı,
toplumda oluşturduğu iyilik ve kardeşlik algısı
ile ülkemizin merkezi kan donasyon hizmetini
yürütmektedir. Bağışçılarımız gönül huzuru
ve kaliteli hizmet bilinci ile kanlarını bağışlamakta, Türk Kızılay bu kanlara dünyanın en
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Mevcut 3 hastanemizle pandemi sürecinin ilk gününden beri yoğun hizmet vermekteyiz. PCR
testleri, antikor testleri, taramalar, acil hizmeti, yataklı tedavi ve yoğun bakım hizmetleri ile
kahraman sağlık çalışanlarımız inanılmaz bir gayretle hizmet üretmektedir.
F O T O Ğ R A F / C E VA H I R B U Ğ U

Önümüzdeki dönemde Kızılay’ın sağlık
hizmet politikalarında ne gibi gelişmeler
olacak? Bizimle paylaşır mısınız?

gelişmiş tarama testlerini yaparak yüksek güvenlik oluşturmaktadır. Her
kan tek tek barkodlanarak kayda alınmakta, tüm hareketleri anlık izlenebilmekte ve kullanıma kadar tüm süreçler eksiksiz takip edilmektedir. Bu
yüksek kaliteli ve uluslararası akredite olan sistemi ile vatandaşlarımıza
güvenli kan temini ve takibi en büyük gururumuzdur. Bunun yanında kan
ürünlerine ait hizmetler, trombosit ve plazma hizmetleri de aynı titizlikle
tüm ülkede her gün binlerce operasyon ile sürdürülmektedir. Her gün
Türkiye’deki tüm hastanelere sağlık hizmetlerinin görünmez kahramanları
olan binlerce Kızılay aracı ve çalışanı, defalarca sefer düzenleyerek vatandaşlarımızdan aldığı kanları zamanında yetiştirmek için savaş vermektedir.
Türk Kızılay’ın hastanelerinde pandemi süreci nasıl yürütülüyor?
Mevcut 3 hastanemizle pandemi sürecinin ilk gününden beri yoğun hizmet
vermekteyiz. PCR testleri, antikor testleri, taramalar, acil hizmeti, yataklı
tedavi ve yoğun bakım hizmetleri ile kahraman sağlık çalışanlarımız inanılmaz bir gayretle hizmet üretmektedir. Pandeminin ilk yarısında çoğu sağlık
çalışanımız koronavirüs hastalığına yakalanmış ancak hemen iyileşerek
yılmadan hizmete devam etmişlerdir. Özellikle hastanelerimizin bir bölümünü izole bir şekilde bu hastalara ayırdık. Hastanenin bir kısmının temiz
hastane olarak kalması sağladık. Bu temiz hastane kısımlarında pandemi
dışı hizmetler aksatılmadan yürütülmektedir.

Kızılay varoluş misyonu gereği, insanlığın
hizmetinde olan bir kurumdur. İnsanlığın en
önemli haklarından biri de sağlık olma ve sağlık hizmeti alma hakkıdır. Bu hakka uygun
kaliteli, etkili ve verimli sağlık hizmeti vermek
Kızılay için vazgeçilemez bir görevdir. Kamusal hizmetin yoğun ve zorunlu hizmet algısı,
özel sektörün ise ticari sürdürülebilirliğe
bağlı hizmet sunumu, sağlık hizmet sunumunda iki ucu oluşturmaktadır. Bu iki kompartman arasında sıkışan vatandaşlar, özel sağlık
hizmeti profesyonelliği, ciddiyeti ve verimliliğinde, gönüllü kuruluş ve iyilik dağıtma
önceliğine dayanan hizmet bilincinde, çaresiz
ihtiyaç sahibi hastaların aczini kötüye kullanmayacak bir yaklaşım beklemektedirler.
İşte bu yaklaşımla Kızılay ve Kızılhaç gibi
kamusal gönüllü kuruluşlar, birçok ülkede rol
model olmak için numunelik tesisler oluşturmakta, bazı ülkelerde de yaygın hizmet ağını
bu modelle yürütmektedirler.
Sonuçta sağlık hizmeti, önceden hazır
edilemez, biriktirilemez, ertelenemez, reddedilemez, pazarlık yapılamaz, riskli, pahalı,
yüksek teknoloji gerektiren bir hizmet olarak
kamusal alandan bağımsız düşünülemez.
Kamu hizmeti olarak da yaygın ve zorunlu
hizmet kapsamında yeni alan ve gönüllülüğe
dayalı yenilikçi hizmetleri geliştirme ve sürdürme zorluğu vardır. Bu zorluğu aşabilecek,
yenilikçi, atılımcı hem kamu bilinci hem gönüllülük aşkı ile ticari kaygılarla vatandaşın
aczinden fayda sağlama önceliğinde olmayan
davranış biçimi Türk Kızılay tarafından geliştirilmektedir ve yaygınlaştırılacaktır.

23

24

1868

DERGİ / PROF.

D R . C E M I L TA Ş Ç I O Ğ LU : Ş I FA DAĞ I TA N

DOKTORUN

H I K ÂY E S I

PROF. DR. CEMIL TAŞÇIOĞLU
ŞIFA DAĞITAN DOKTORUN HIKÂYESI
Kovid-19 vakaları ortaya çıktığında da vazifesinin başındaydı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu.
16 Mart 2020'de ateş, öksürük ve nefes darlığı şikâyetleri nedeniyle görev yaptığı hastanede
tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşcıoğlu, Türkiye'de
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekimdi.
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Türkiye Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun adını 1 Nisan 2020’de
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim olarak duydu.
Peki Prof. Taşcıoğlu kimdir? 1952’de altı çocuklu Muhammed ve
Fazilet Taşcıoğlu çiftinin ikinci evladı olarak Rize'de doğdu. İki
yaşındayken ailesi İstanbul'a taşındı. İlköğrenimini Sultantepe
İlkokulu'nda tamamlayan Taşcıoğlu, ortaokul ve liseyi Marmara
Koleji'nde dereceyle bitirdi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi'ne de dereceyle girdi. Mezuniyetinin ardından mecburi
hizmetini Şanlıurfa'da yaptı.
Altı yıl sonra İstanbul'a döndü ve mezunu olduğu İ.Ü. İstanbul Tıp
Fakültesi Genel Dahiliye Kliniği'nde ihtisasa başladı. Sonrasında
iç hastalıkları uzmanı, doçent ve profesör unvanını aldı. Taşcıoğlu,
emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini, hastalarını ve
öğrencilerini bırakmamak için görevini sürdürdü. Zira eşi Dr.
Öğretim Üyesi Didem Akal Taşcıoğlu'nun dediği gibi onun,
"Varoluş nedeni dünyadaki insanlara şifa dağıtmak"tı. Birçok doktor
yetiştirmesi dolayısıyla "hocaların hocası" olarak anılıyordu.
Babasının nasihati
Kovid-19 vakaları ortaya çıktığında da vazifesinin başındaydı
Taşcıoğlu. 16 Mart 2020'de ateş, öksürük ve nefes darlığı şikâyetleri
nedeniyle görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Ancak kısa
bir süre sonra durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma
alındı. 1 Nisan 2020'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Taşcıoğlu, Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk
hekimdi. Taşcıoğlu'nun vefatı, yakınlarının yanı sıra tıp dünyasını,
öğrencilerini ve hastalarını da derinden üzdü.
Dr. Öğretim Üyesi Didem Akal Taşcıoğlu, eşinin mesleğine çok
düşkün, insani yanı ve hayat bağları çok kuvvetli, insanlara değer
veren ve bunu hissettiren, her zaman coşkulu biri olduğunu,
yaşamının merkezinde sevginin yer aldığını ve her şeyi sevgiyle
yaptığını söylüyor.
Cemil Taşcıoğlu, hiç kimseyi kapısından çevirmeyen, ondan ne
istenirse istensin yapmak için uğraşan bir insan. Bu özelliğinin
arkasında babasının verdiği şu nasihat yatıyor: "Senden birisi bir şey
isterse hemen ver, yoksa bul ver.”
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Salgının Çin'in
Vuhan kentinden
Avrupa'ya yayılmaya
başladığında eşi Cemil
Hoca’ya riskli gruba
girdiği için yıllık izin
almasını önerir. Ancak
Hoca, “Sen bakma,
ben bakmayayım.
Böyle bir şey olamaz.
O zaman hastalara
kim bakacak?” diyerek
görevine devam eder.
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En büyük hedefi
Taşcıoğlu, çok düzenli, titiz, prensipli,
dakik, herkese aynı yakınlıkta, yüksek
enerjili ve cesur biriydi. Eşi onu şu
cümlelerle anlatıyor:
"Akademisyenliği hiçbir zaman onu
egosantrik yapmamıştı. Tam tersine
daha paylaşımcı bir düzeye getirmişti.
Cemil Hoca aramızdan ayrılmadan
önce telefonunda bir sürü mesaj
vardı. 'Seni seviyorum hocam.' yazmış
herkes. Birçoğunda da 'Sen konuş

ben dinleyeyim hocam.' yazıyor.
Öğrencilerinin her birine ayrı bir
birey ve değer olduğunu hissettirirdi.
Öğrenciler onun derslerini dört gözle
beklerlerdi. Sabah çok erken saatlerde
enerjik şekilde hastaneye girerdi.
O enerjiyle asansör kullanmazdı.
Merdivenleri koşarak, hızlı hızlı çıkardı.
Vizitlere de aynı coşkuyla girerdi. Vizit
sırasında bir kolu, eli hep hastanın omzu
ya da saçında olurdu. Vizit bittiğinde
hastaların saçını okşar, öper öyle
ayrılırdı. "

Tanı konamamış hastalara tanı
koymasıyla meşhur bir hekim olan Cemil
Taşcıoğlu’nun hekimliğine dair eşi şu
ayrıntıları paylaşıyor:
"Yurt içinden ve dışından pek çok hasta
gelirdi. Çoğu zaman kapıdan girer
girmez hastanın tanısını koyduğuna
şahit olmuşuzdur. Ama anamneze, fizik
muayeneye çok önem verirdi. Hastayı
çok iyi muayene ederdi. Bu özelliğiyle
de hasta yakınları sürekli hocayı
ararlar, hastalarını getirmek isterlerdi.
(Bu özelliği için) Tanrı vergisi derdi.
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Çok mütevazıydı. İnsan biyolojisine,
fizyopatolojisine çok hakimdi. Çok
okurdu. Yeni yayınları takip ederdi.
'Hayatta her zaman öğrenecek bir şey
var. Öğrenecek bir şey varsa öğretecek
çok şey var.' diye düşünürdü. En büyük
hedefi iyi bir hekim olmaktı.”
Yoğun bakımda okunan kitaplar
Salgının Çin'in Vuhan kentinden
Avrupa'ya yayılmaya başladığında eşi
Cemil Hoca’ya riskli gruba girdiği için
yıllık izin almasını önerir. Ancak Hoca,
“Sen bakma, ben bakmayayım. Böyle
bir şey olamaz. O zaman hastalara kim
bakacak?” diyerek görevine devam eder.
Cemil Hoca’nın Kovid-19'a yakalanma
ve hastanede tedavi görme sürecine dair
eşi şunları anlatıyor:
"Pazartesi günü saat 11.00 gibi
beni aradı. 'Didem ben kendimi iyi

hissetmiyordum. Görüntüleme de
yapıldı beni karantinaya aldılar,
eşyalarımı getirir misin?' dedi. O zaman
Kovid tanısı daha kesinleşmiş değildi.
Ama o yine cesur, mantıklı ses tonuyla...
Son ana kadar hep böyleydi. Hemen
yola çıktım, acil kapısında beni asistanlar
karşıladılar, giydirdiler tam korumayla.
İçeri girdiğimde Cemil Hoca telefonla
konuşuyordu, hâlâ hastalara önerilerde
bulunuyordu. O kadar çok telefon
geliyordu ki, geçmiş olsun diyenler,
telefonu seni seviyorum sözcükleriyle
kapatıyorlardı. Herkesin telefonunu açtı.
Halbuki nefesi ona lazımdı. Sonraki
gün Kovid-19 pozitif olduğu saptandı.
Hep ümitliydim, iyileşecek diye
düşünüyordum.
Yoğun bakıma alındığında bir kez
görüntülü görüşme şansımız oldu.
Burundan oksijen alıyordu. Yine o
kahraman duruşuyla duruyordu.
Tedavisini düzenlemeye çalışıyordu.

Kitaplar istedi. Yoğun bakımda kitap
okumaya devam etti. Entübe olmadan
önce aradı beni. Güzel şeyler söyledik
birbirimize. Olumsuz hiçbir şey
konuşmadık. Özel yaşamımızda bir anı
bile kaçırmak istemezken, yaşamımızda
birimiz bir tarafa diğerimiz başka
bir tarafa savrulduk. Zaten ben de
Kovid-19 olduğumu öğrendim aynı
süreçte. Ama o hastalığı hatırlamıyorum
bile. Çünkü sürekli 'Eşime ne
yapabilirim.' diye düşünüyordum. Sayın
Cumhurbaşkanımıza ulaştık. Bizi bu
süreçte yalnız bırakmadı. Ona da çok
minnet borçluyum. İlaç getirtti en kısa
sürede. Cemil Hoca'ya bu ilaç hemen
ulaştırıldı. Bizi her gün aradı. Her gün
hocayı sordu. Devlet büyüklerimiz
o dönemde çok sahip çıktılar. Çok
teşekkür ediyorum."
Taşcıoğlu'nun ismi şimdi Prof. Dr.
Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde
yaşatılıyor.
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Sağlık Çalışanlarının
Yaşadıklarını
Ölümsüzleştiren Sergi
Zonguldak'ta meslektaşlarının salgınla mücadelesini fotoğraflayan
Dr. Duygu Çoban hastane koridorunda sergi açarak Kovid-19 salgınıyla
mücadele eden meslektaşlarının yaşadıklarını ölümsüzleştirdi.

F O T O Ğ R A F A A / T U N C AY T O K AY
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Daha önce görev yaptığı Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi'nde salgınla
mücadelede yaşadıkları zorlu süreci
fotoğraflayan Alaplı Devlet Hastanesi İç
Hastalıkları Uzmanı Dr. Duygu Çoban
hastane koridorlarında açtığı sergiyle
salgınla mücadelenin önemine dikkati
çekiyor.
Çoban’ı bu çalışmaya yönelten husus,
yaşadıkları zorlu süreci gelecek yıllara
aktarabilmek: "Daha önce de amatör
olarak fotoğrafçılıkla uğraşıyordum. Dışarıya çıkıp fotoğraf çekemediğim için
aklıma böyle bir fikir geldi. Yaşadığımız anı ölümsüzleştirmek istedim."
Doğal fotoğraflar
F O T O Ğ R A F A A / T U N C AY T O K AY

Hastane yönetiminden büyük destek
gördüğünü belirten Çoban, "Hastanemizin basın yayın birimiyle koordineli
şekilde çalışarak hastanenin yoğun
bakımı servisini, laboratuvarlarını, acil
servisini gün içerisinde giderek fotoğraflamaya çalıştım. Çalışma arkadaşlarım olduğu için onlar kendi doğal
işlerini yaparken ben de fotoğraflarını
çektim. O yüzden fotoğraflarım doğal
çıktı. O dönem yaşadığımız zorlu süreci
50-100 yıl sonrasına aktarabilme fikri
beni bu işe yöneltti" diyerek çalışmasının aşamalarını anlatıyor.
En etkileyici fotoğraf

F O T O Ğ R A F A A / T U N C AY T O K AY

Kendisini en fazla etkileyen fotoğrafın
hemşire arkadaşının hasta odasından
çıktıktan sonraki halini yansıtan kare
olduğunu aktaran Çoban, "Pandemi
servisinde nöbette çektiğimiz bir fotoğraf bu. Beraber çalıştığımız hemşire arkadaşlarımızdan biri. Hastayla ilgili acil
müdahale etmemiz gereken bir durum
vardı. Hasta odasından çıktıktan sonra
çektiğimiz bir fotoğraf" diyor.
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IYILEŞMELERINE VESILE OLMAK EN
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“DAHA FAZLA IHTIYAÇ
SAHIBINE ULAŞMAK VE IYILEŞMELERINE
VESILE OLMAK EN BÜYÜK GAYEMIZ”
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Gerek acil durumlar gerek ekonomik yetersizlikler sebebiyle ihtiyaç
sahibi olan ülkelerde sağlığın farklı alanlarında hizmetler veren
Yeryüzü Doktorları’nın macerasını Yönetim Kurulu Başkanı
Uzm. Dr. Yahyahan Güney ile konuştuk.
Yeryüzü Doktorları ne zaman ve ne amaçla
kuruldu?
İlk olarak Bosna-Kosova savaşları ve 17 Ağustos
depreminde harekete geçen bir grup gönüllü sağlıkçı
2000 yılında Yeryüzü Doktorları’nı kurdu. Dünyanın birçok bölgesinde iç karışıklık, savaş ve coğrafi
şartlar nedeniyle hayatını kaybeden ve çok zor
şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışan
insanlara, Türkiye’de yeşeren iyilikleri götürmek
için kurulduğu günden bugüne kadar var gücüyle
çalışmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda; Afganistan’dan Suriye’ye, Somali’den Filistin’e, Uganda’dan Yemen’e kadar 50’yi aşkın ülkede projeler
yürüten Yeryüzü Doktorları, tıbbi insani yardıma
ihtiyaç duyan bölgeler başta olmak üzere, doğal felaketlerden etkilenen ülkelere de en hızlı şekilde ulaşmayı hedefliyor. Başlangıçta, gönüllülerden oluşan
sağlık ekiplerinin, muayene ve ameliyatlar yapmak
ve ilaç-ekipman desteğinde bulunmak amacıyla, kısa
süreli sağlık kampları düzenleyerek organize ettikleri yardım çalışmaları, zamanla uzun vadeli ve kalıcı
değişimler sağlayan programlara dönüşmüştür.
Yeryüzü Doktorları bugün, gerek kriz acil durumlar
gerek ekonomik yetersizlikler sebebiyle ihtiyaç sahibi olan ülkelerde; sağlığın farklı alanlarında hizmetler vermeye devam etmektedir.
Faaliyet alanlarınız neler?
Yeryüzü Doktorları, sağlık imkânlarına erişimde
sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda başta ihtiyaç analizi yaparak ve gidilecek olan bölgelerin şartları göz önüne
alarak projeler ve programlar yürütmektedir. Yeryüzü Doktorları’nın bu kapsamda belirlemiş olduğu
faaliyet alanları ise, göz sağlığı, beslenme sağlığı,

anne-çocuk sağlığı, mülteci sağlığı, temiz suya erişim, psikososyal destek, sağlık eğitimi, ekipman-sistem projeleri ve gönüllü sağlık ekibi projeleridir.
Bugüne kadar hangi ülkelerde faaliyetleriniz
oldu?
Yeryüzü Doktorları bu zamana kadar Afganistan’dan Suriye’ye, Somali’den Filistin’e, Uganda’dan
Yemen’e kadar 50’den fazla ülkede insani yardım
çalışmaları yürütmüştür.
Pandemi sürecinde Yeryüzü Doktorları neler yaptı? Bizimle paylaşır mısınız?
Öncelikle salgının ülkemizde ilk görüldüğü dönemde, hastaneye yatırılan vatandaşlarımız için destek
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Başlangıçta, gönüllülerden oluşan
sağlık ekiplerinin, muayene ve
ameliyatlar yapmak ve ilaç-ekipman
desteğinde bulunmak amacıyla, kısa
süreli sağlık kampları düzenleyerek
organize ettikleri yardım çalışmaları,
zamanla uzun vadeli ve kalıcı
değişimler sağlayan programlara
dönüşmüştür.
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kiti kampanyası gerçekleştirdik.
Toplam 49 hastanede 8 bin 160 adet
destek kiti dağıtarak, karantina
altındaki hastaların temel kişisel
ihtiyaçlar noktasında sıkıntı yaşamamaları konusunda destek olduk.
Sağlık çalışanlarımızı da unutmadık. 32 hastane, 5 bin 331 sağlık
çalışanına motivasyon kitlerimizi
ulaştırdık. Yalnız olmadıklarını
hissettirmeye çalıştık. Koronavirüsle mücadele kapsamındaki
çalışmalarımızın yanı sıra rutin
yardım faaliyetlerimizi de yürütmeye devam ettik. Yurt içi ve yurt
dışındaki kliniklerimiz koronavirüs

B Ü Y Ü K G AY E M I Z ”

tedbirlerini alarak hizmet vermeye
devam etti. Açlıkla mücadele edenlere yönelik beslenme tedavilerimiz, anne – çocuk sağlığı çalışmalarımız, dünyanın dört bir yanında
mülteci durumuna düşmüş insanlar
için sağlık hizmeti desteklerimiz
kesintisiz sürdü. Kliniklerimizde
Kovid-19’a dair bilgilendirmeler
de yaptık, broşürler dağıttık. Kimi
ülkelerde yerel Sağlık Bakanlıklarının çalışmalarına destekleyici
olarak katıldık. Diyebiliriz ki
tüm zorluklara rağmen pandemi
sürecinde de faaliyetlerimize aynen
devam ettik.
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Yeryüzü Doktorları’nın bu kapsamda belirlemiş olduğu faaliyet alanları ise, göz sağlığı,
beslenme sağlığı, anne-çocuk sağlığı, mülteci sağlığı, temiz suya erişim, psikososyal destek,
sağlık eğitimi, ekipman-sistem projeleri ve gönüllü sağlık ekibi projeleridir.

Gönüllü ekiplerinizin yaşadığı birkaç
ilginç olayı okurlarımızla paylaşır
mısınız?
Faaliyetleri gerçekleştirdiğimiz ülkeler
bizim alışmış olduğumuz şartlarda
değiller. Bu sebeple gitmiş olduğunuz
her bir sahada sizleri etkileyen, döndüğünüzde zihninizden çıkmayan anılar
oluyor. Örneğin, bir annenin tedavi
ettirecek maddi imkânı olmadığı için
ölümünü beklediği hasta evladının
başında feryat figan ağlamak yerine

sessizce gözyaşı dökmesi, kimilerinin
refah içinde yaşadığı dünyada kimilerinin besin ihtiyacını sadece ağaçlardaki
meyvelerden karşılaması… Dünya bu
gerçeklerle dolu. Bu söylediklerimizin sadece birini yaşasak dünyanın en
büyük derdi bizim zannederiz fakat
bunların beraberinde bitmek bilmeyen
daha birçok acı ile bu insanlar hayat
mücadelesi veriyor ve tüm bunlara
rağmen derdim büyük demek yerine
şükrediyorlar.

Bu söyleşimizi okuyanlar Yeryüzü
Doktorları’na nasıl destek olabilir?
Halkımızın desteğiyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak ve iyileşmelerine
vesile olmak en büyük gayemizdir. Çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere büyük
küçük demeden destek olmak isteyen ya
da faaliyetlerimiz hakkında bilgi almak
isteyen herkesi web sitemiz olan yyd.
org.tr adresine bekleriz.
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KADIN” FLORENCE

NIGHTINGALE

HEMŞİRELİĞE ADANMIŞ BİR HAYAT
“LAMBALI KADIN”
FLORENCE NIGHTINGALE
SAMET TINAS
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İsmini büyük bir hastaneden bildiğimiz Florence Nightingale
aslında kimdi? Niçin kendisini hasta bakıcılığa adamıştı
ve ne zorluklar çekmişti? Ailesinin engellemelerine rağmen
ideallerinden vazgeçmeyen “lambalı kadın”ın hayatına gelin
kısaca bir göz atalım.
Modern hemşireliğin kurucusu olarak anılan Florence Nightingale (1820-1910), aynı zamanda istatistikçi ve sosyal bir reformist olarak da bilinir. Özellikle gece gündüz demeden yaralı askerlere baktığı için kendisine “Lambalı Kadın” da denmiştir. Seyyah olarak
tanımlanabilecek olan varlıklı bir İngiliz ailenin ikinci çocuğudur. Ailenin çocuklarına
gezdikleri şehirlerin hangisinde doğarsa o şehrin ismini vermek gibi bir âdetleri vardır:
İlk çocuk Napoli’de doğduğu için Grekçe Napoli anlamına gelen Parthenope adını almış, ikinci çocuk da Floransa’da doğduğundan Florence…
Florence doğduktan bir yıl sonra aile İngiltere’ye geri dönmüştü. Ancak birçok evlerinin
olmasına rağmen anne Fany Nightingale yeni bir evin inşasını talep etmiş ve Florence’nin
Embley Park’taki çocukluk yılları burada geçmişti. Küçük yaşlarında diğer çocuklardan
farklı oluşunun sıkıntısını çekmiş, zamanla kendine ve çok bağlı olduğu dinine sarılmıştı. Dine olan bağlılığı vicdanının sesiyle baş başa kalmasını da kolaylaştırmış, Florence
bir müddet sonra kendisine gelen ilham ile hasta bakıcılığa yönelmişti.
Hasta bakıcılığa yönelişi her ne kadar ailesi tarafından hoş görülmese de o, 1844’te kararını vermiş ve insanlara en faydalı olacağı yer olan hastaneye adımını atmıştı. Amerikalı
rahip Dr. Howe’nin de desteğini alan Florence, hasta bakımı ile ilgili kitapları ve tebliğleri okumaya başlamış, hastane ve sağlık bilgisini geliştirmişti. Salisbury Hastanesi’ne
giderek teorik bilgisini nazarî olarak arttırmak istediyse de yine ailesinin mukavemetiyle karşılaşmıştı. O sırada ameliyatlarda ağrı dindirmek üzere ortaya çıkan kloroform
oldukça ilgisini çekmiş, bu konu üzerine çalışmalar yapan Kaiserswerth’te “Kadın Papaz
Yardımcıları Enstitüsü”nün yayınladığı yıllığı okuyarak enstitüyü ziyaret etmek istemişse
de ailesinden aynı menfi tavrı yine görmüştü.
Nightingale ailesinin geniş çevresi ve maddî imkânları Florence’nin rahat seyahat yapmasını temin ederken, kişiliğindeki dinî saik kendi dininden ve farklı dinden kişilerle
çokça diyalog kurma şansını da kendisine sağlamıştı. Roma’da Trinita de Monti’deki
dinî kuruluşlar tarafından yönetilen manastırlar ve okullar üzerine gözlem yapma şansı
bulmuş hatta orada tanıştığı Madre Laure’nin tavsiyelerini dikkate almış, onun idaresindeki manastırda inzivaya dahi çekilmişti.
Daha sonra Nightingale aile dostlarının da desteğiyle uzun sürecek olan Mısır ve Yunanistan’a seyahate çıkmıştı. Ne de olsa seyyahlığı ailesinden tevarüs etmişti genç Florence.
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İki ülkeden sonra İngiltere ve Avrupa’ya
geçmiş ve hastabakıcılıkla ilgili epey
bilgi edinmişti. Hatta bu son seyahatinde daha sonra Kırım Savaşı’nda
kendisiyle çalışmayı reddedeceği Mary
Stanley ile de dostluk kurmuş ve onun
tecrübelerinden istifade etmişti.
İrlanda gezisi ise hastane hizmetlerinin
sürekliliği konusunda görüş geliştirmesine katkıda bulunmuştu. Bu sırada
sosyal reform alanındaki düşüncelerinde Elizabeth Fry’in etkisi gözlenmişti.
Fry gibi, hemşireliğin acı çeken insanlara ve Tanrı’ya bir hizmet aracı oldu-

KADIN” FLORENCE

NIGHTINGALE

ğuna, daha yüksek ekonomik düzeye
sahip kadınların bakım işine katılmaları
sayesinde hemşireliğin standartlarının
yükselmesini sağlayacağına, deneyimli
ve iyi hemşireler yetiştirmenin gereğine,
bunların ise ancak hastane reformunun
yapılması ile sağlanacağına inanmıştı.
Bu nedenle çalışmalarında hasta bakım
hizmetlerinden çok hastanelerin iyileştirilmesine önem vermişti. Bu görüşünü
hayata geçirme konusunda en önemli
tecrübesini ise Kırım Savaşı sırasında
Selimiye Kışlası’nda ve Balaklava’da
gerçekleştirmişti.

Kendisini tamamen sağlık sektörüne
adayan Florence, bu arada aldığı evlilik
tekliflerini de, ideallerini gerçekleştirme
noktasında engel teşkil edeceğini düşünerek reddetmişti. Farklı tarihlerde iki
kez ziyaret ettiği Kaiserswerth Enstitüsü’nde dekoneslere ait görüşlerini dile
getirdiği bir kitap yazan Nightingale,
Kaiserswerth’de aradığını bulamamış
olmakla birlikte yazdığı kitapla kadın
haklarına yönelik olarak ilk çalışmasını
yapmıştı.
Nigtingale hasta bakımı üzerine uzun
yıllar yaptığı gözlemlerle müthiş bir
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Üsküdar’a gelir gelmez savaşın acı yüzüyle
karşılaşan Florence, hemen kolları sıvamıştı.
Selimiye Kışlası’ndaki bu çetin süreçle birlikte
hastane işletmeciliği üzerine yeni fikirler ortaya
atmıştı.
tecrübe kazanmış ancak kendisi bu
alanda örgün bir eğitim almamıştı. Bu tecrübesinin başında gelen
Kaiserswerth sayesinde “hemşirelik organizasyonu” kavramsallaştırmasını yapmış ve bu kavramdan
hareketle hemşireliği dört gruba
ayırmıştı: Hastane hemşireliği,
özel hemşirelik, bölgesel hemşirelik (evde bakım hemşireliği) ve ebe
hemşireliği.
Hedefe adım adım
1853 yılı onun hayatında bir
dönüm noktasıydı. Zira hep yapmak istediği gayesine bu tarihte
ulaşacaktı Nightingale. Londra’da
Bayan Herbert soylu kadın hastaların bakımı için “Hastalık Hâllerinde Kibar Hanımlara Bakım
Enstitüsü” adlı bir kurum kurmuş
ve buraya yetenekli bir müdüre
ihtiyaç duyduğunu ilan etmişti.
Bunu öğrenen Nightingale, zaman
kaybetmeden harekete geçmiş
ve nüfuzlu tanıdıklarını devreye
sokarak hedefine ulaşmıştı.
Nightingale kısa zamanda tıbbî
sahadaki rüşdünü ispat etmiş ve
yalnız sağlık olarak değil kuruma
idarî mânâda da birçok yenilik
katmıştı. Bir yıl sonra ortaya çıkan
kolera salgının tedavisinde büyük
rol oynamış, bir taraftan da başlattığı sosyal faaliyetlerde taraftar
toplamayı başarmıştı.
O yıllar artık bizim de ismini tanımamıza sebep olacak bir hadise
yaşanmıştı hayatında.Osmanlı
Devleti ile Rus Çarlığı arasında 21
Ekim 1853’te başlayan savaşa 12
Mart 1854’te İngiltere, Fransa ve
bir yıl sonra da Piyemonte Krallığı
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Nightingale artık bir ekol olmuştu. Yetiştirdiği hemşirelerden yumuşak
huylu, bir anne kadar şefkatli, itaatkâr, iyi bir ev idarecisi ve sevecen bir dost
olmasını beklerdi.
Osmanlı Devleti ile ittifak ederek katılmıştı. Başlangıçta Osmanlı-Rus Savaşı olarak anılan savaş müttefik güçlerin Rusya’nın Akdeniz’e inmesine bir kapı oluşturacak olan Kırım’ı
cephe olarak seçmeleri üzerine Kırım Savaşı adını almıştı.
Askerî gücü giderek zayıflayan Rusya ile 25 Şubat
1856’da Paris Barış Konferansı yapılmış, 30 Mart 1856’da
Paris Barış Antlaşması ile savaş resmî olarak sona ermişti.
Bu savaşta savaş yaraları genellikle ateşli silah ve kesici-delici alet yaralanmalarından oluşmuştu. Ancak sağlık
sistemini en fazla bu yaralanmalar değil salgın hastalıklar zorlamıştı. Özellikle 1854 yılında müttefik filolarında
ortaya çıkan kolera, dizanteri, tifüs hastalığı ile yetersiz
mücadele nedeniyle çok sayıda kayıp verilmişti. Cephede müttefik birliklerinin askerleri ve Osmanlı askerleri
arasında barınma şartları açısından da çarpıcı farklılıklar
vardı.İşte bu dönemde yaralı ve hasta İngilizlerin bakımı
için dönemin Savunma Bakanı olan Sidney Herbert, Nightingale’den “Doğudaki İngiliz Umumi Asker Hastaneleri KadınHastabakıcılar Müdürü” unvanı ile İstanbul’a
gitmesini istemiş ve destek sözü vermişti. Bunun üzerine Nightingale aile dostları Bracebridge’ler ile Roma
Katolik Kilisesi’nden on rahibe, Anglikan Kilisesi’ne
bağlı “Merhametli Kız Kardeşler”den sekiz rahibe, Saint
John’s Enstitüsü’nden altı hastabakıcı ve çeşitli hastanelerde profesyonel hasta bakımı yapan 14 kadından oluşan
toplam 38 kişilik bir ekip ile birlikte yola çıkarak çok
zorlu geçen bir deniz yolculuğuyla Üsküdar’a gelmişti.

Üsküdar’a gelir gelmez savaşın acı yüzüyle karşılaşan
Florence, hemen kolları sıvamıştı. Selimiye Kışlası’ndaki
bu çetin süreçle birlikte hastane işletmeciliği üzerine yeni
fikirler ortaya atmıştı. “Florence Nightingale Koğuşu”
adı ile bilinen pavyon sistemi hastanelerde, her iki tarafta
her yatağa bir tane düşecek şekilde penceresi olan, 9 metre genişliğinde, 39 metre uzunluğunda koğuşlar yapılmasını istemiş, koğuşların her birinde banyo, tuvalet, yemek
odası olmasını, her koğuşun girişinde penceresi dışarı
açılan bir başhemşire odasının yer almasını, binada koğuşlardan başka küçük özel hasta odaları ile genel birer
bulaşıkhane ve çamaşırhane olmasını da istemişti.
Bu düşüncelerini İngiltere’ye döndüğünde Herbert Hastanesi’nin yapımı sırasında hayata geçirmişti. Nightingale hastane ve koğuş tasarımlarını yaparken, hiç şüphesiz
ki Selimiye Kışlası’nın devasa odaları ve koridorlarından
etkilenmişti.
Kırım Savaşı sırasında yaralı askerlerin tedavisini üstlenen Nightingale, hastalara temiz hava verilmesi ve ayrı
koğuşlarda yatırmasıyla onların ¾’ünü tifodan kurtarmıştı. O dönemde en iyi sağlık hizmeti veren Fransızların
fikirlerinden de istifade eden Florence, adeta kahraman
ilan edilmişti. Girişimci ruhu ve siyasî bağlantıları
sebebiyle görüşlerini çok çabuk yaymış ve kısa zamanda
Avrupa, Amerika, İngiltere ve Hindistan gibi ülkelerde
onun belirlediği standartlar uygulanmaya başlamıştı.
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Nightingale başarı konusunda da biraz kıskanç bir mizaca
sahipti. Zira günümüzde müze olarak kullanılan Selimiye’deki tedavi süreci esnasında, eski dostu Mary Stanley’in
kırk kişilik bir ekiple desteğe gelmesine karşı tepkisinin sert
oluşu bunu göstermektedir. Stanley ve ekibine takındığı sert
tavırdan asla taviz vermeyerek onların İngiltere’ye dönmesini temin edişi, kendisine sonradan yakıştırılan “kadın
dayanışması” veya “feminist” bakışla bağdaştıramaz gibi
görünmektedir.

KADIN” FLORENCE

NIGHTINGALE

FLORENCE NIGHTINGALE MÜZESI
Kırım Savaşı sırasında askeri hastane haline getirilen ve
Florence Nightingale’in de görev aldığı tarihi Üsküdar Selimiye
Kışlası’nın kuzeybatı köşesindeki kulenin bir bölümü 1954`te
m ü z e o l a ra k d ü z e n l e n m i ş t i r. F l o re n c e N i g h t i n g a l e ’ i n e ş y a l a r ı ,
fotoğrafları, elinden hiç eksik etmediği lambası, madalyaları
ve Sultan Abdülmecid’in hediye ettiği bilezik müzede
s e rg i l e n m e k t e d i r.

Florence, bir ara Kırım’daki hastaların İstanbul’a sevk ve idaresinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle Kırım’a gitmiş ancak
direktifleri dinlenmemiş; üstüne üstlük bu seyahat “Kırım
ateşi” olarak da bilinen bir hastalığa yakalanmasına sebep
olmuştu. Fakat tabiatında pes etmek asla bulunmadığından
Savunma Bakanlığı’na bir mektup yazarak yetkilerini arttırmış ve 1856’da tekrar Kırım’a giderek hastane denetimini
istediği şekliyle yapabilmişti. O artık bir “savaş kahramanı”ydı. Ateş altında hizmet etmekten çekinmeyen, kilometrelerce
mesafeyi idealleri uğruna aşmaktan geri durmayan bir kahraman… Dönemin Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid’den
de madalya alan Nightingale’in diğer başarısı harp esnasında
tuttuğu istatistiklerdi. O, bu sayede 1858’de İngiltere İstatistik Topluluğu’na üye olarak kabul edilmişti. Zaten daha
küçük yaşlardayken sayılarla ilgilenmeye başlamış, henüz dokuz yaşındayken bahçe meyveleri ve bitkilerinden elde ettiği
verileri tablo şeklinde düzenlemiş; yirmili yaşlara geldiğinde
de Cambridge mezunu bir matematikçiden matematik dersleri almıştı. Kendisi aynı zamanda istatistik tekniklerini sağlık
alanında kullanan ilk hemşiredir.
Nightingale’in Kırım’da olduğu dönemde, başarısından
dolayı kendisine duydukları minnettarlığın sembolü olarak
tüm dünyadaki İngilizler tarafından bağışlanan paralarla,
daha savaş sona ermeden 1855’te “Nightingale Vakfı” kurulmuştu. Bu vakıf 1860’ta “Nightingale Training School”un
kurulmasının zeminini hazırlamıştı.
Nightingale artık bir ekol olmuştu. Yetiştirdiği hemşirelerden
yumuşak huylu, bir anne kadar şefkatli, itaatkâr, iyi bir ev
idarecisi ve sevecen bir dost olmasını beklerdi. “Nightingale
hemşireliği”, artık rahibeleri devre dışı bırakmış, hasta bakımını üstlenen hayırsever yüksek sosyete kadını figürünün
yerine bir tür işçi kadın figürünün geçmesini temin etmişti.
Uzun çalışmaların verdiği yorgunlukla Nightingale’in
sağlığı giderek bozulmuş ve artık yatağa bağımlı hâle
gelmişti. Ancak bu son günlerde bile çalışmaya devam etmiş ve Hindistan’daki sanitasyon problemlerine çözümler
üretmişti. Hayatının son dönemlerinde sağlık sorunlarına
görme kaybı da eklenen Nightingale 13 Ağustos 1910’da
hayatını kaybetmiştir.
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İYILIK
İYILEŞTIRIR
M U H A M M E D U YA R

Tom Shadyac'ın yönettiği, başrollerinde Robin Williams,
Monica Potter ve Philip Seymour Hoffman’ın yer aldığı ABD yapımı
Patch Adams filmi, Amerikalı hekim Hunter Doherty Adams’ın
hayatını konu alıyor.
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İnsanlarla iç içe olmak bazı mesleklerin gereğidir. Hatta
bu durumun sonucu olarak duyduğumuz temel bir şikâyet
cümlesi de vardır: “İnsanlarla uğraşmak zor.” Evet, “insan”la
uğraşmak zordur. Çünkü insan bu âlemin en karmaşık ruh
dünyasına sahip varlığıdır. Yaratılışının gereği böyledir insan.
Sevinir, üzülür, korkar, nefret eder, bağlanır, uzaklaşır, ağlar,
güler… Gördüğünüz gibi tüm bunlar birer duygunun sonucudur aslında.
Amerikalı hekim Hunter Doherty Adams’ın hayatını konu alan
1998 yapımı Patch Adams filmi insanın bu özelliklerine ayna
tutması bakımından bende ayrı bir yere sahip.
Tom Shadyac'ın yönettiği, başrollerinde Robin Williams,
Monica Potter ve Philip Seymour Hoffman’ın yer aldığı ABD
yapımı filmde Adams’ın hayatından vazgeçecek kadar bunalımlı bir insandan hayatını başkalarının hayatına adayacak
bir insana dönüşmesini izliyoruz. İntihar eğilimi yüzünden
psikolojik tedavi görmek için akıl hastanesine (kendi isteği ile)
gönderilen Hunter “Patch” Adams, oradaki hastalarla olan deneyimlerinden etkilenir ve tıp fakültesine girmeye karar verir.
Adams’ın en büyük amacı "hayata renk katarak" mizah yoluyla
hastaların tedavisine katkıda bulunmaktır.

Bir insanı iyileştirmek
Bunu mizah yoluyla yapması geleneksel yöntemin dışında olduğu için hocalarından tepki görür fakat içindeki iyilik arzusu
ona sonuna kadar mücadele azmi verir. Adams bunu yaparken
bizi hastane, doktor, hasta (toplum), saygı ve statü gibi kavramları da sorgulamaya çağırır.
Adams, tedavi olmak için gittiği akıl hastanesinde yatan
Arthur Mendelson isimli eski bir bilim adamının akıtan kâğıt
bardağını bir bantla yamar. Bunu gören Mendelson onu yama
anlamına gelen “Patch” kelimesiyle çağırmaya başlar ve Adams
bu takma ad ile meşhur olur. Bu sahne bile başlı başına insani
ilişkilerin boyutları ve derinliği açısından önemlidir. İnsanı
imar eden de “tamir” eden de yine kendinden olandır. İnsan
aslında iyileşmeye meyillidir. Bunun için hastaneler kurulmuş,
tedavi yöntemleri keşfedilmiştir. Ama bu sürecin içinde en
önemli iyileşmenin ruhumuzda olması gerekmektedir. Ruhu
marazlanmış bir insanı iyileştirmek çok zordur. Çünkü o insan
diğerlerini hep karşısında görür ve yanında olmadıkları için
onlarla bir bağ kurmaktan kaçınır. Buna sebep olan bazen
bizim tutum ve davranışlarımız da olabilir.
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Pandeminin başladığı ilk günlerde dokunduğumuz her şeyin bize korku verdiği anlar
yaşadık. Hepimizin evlere kapandığı o ilk anlarda sağlık çalışanlarımız örnek bir mücadele
sergilediler.
Doktorlar ve hastalar

- Osteomiyelitis var mı?

Patch Adams filminin diğer bir sahnesinde tıp fakültesindeki klinik dersler esnasında bir hoca, öğrencileri ile birlikte
yaptığı vizit esnasında sedyede yatan bir
kadın hastanın yanına gelir. Hoca hastanın yüzüne bile bakmadan öğrencilere
hastanın durumunu anlatmaya başlar:

- Şimdilik hayır.

“Bu dolaşım bozukluğu ve diyabetik
nöropatisi olan çocuklarda görülen bir
diyabet türü. Gördüğünüz gibi bunlar
lenfödemli diyabet yaraları ve kangrenin işaretleri.”

Tam bu sırada arka taraftan bir soru
daha gelir: “Adı ne?” Soruyu soran Patch Adams’dır. Kendisine doğru dönen ve
bu “anlamsız” sorunun neden sorulduğunu merak eden arkadaşlarına “Sadece
hastanın adını merak etmiştim.” der. O
ana kadar hastanın merak dahi hoca,
elindeki dosyadan hastanın adını bulur:
“Margery”. Patch, hastaya adıyla hitap
ederek selam verir. Hastanın gergin ve
korku dolu yüzü güler ve selama karşılık verir. Bu durum hocanın pek hoşuna

Sedyede yatan hasta endişe ve korku ile
konuşulanlardan bir anlam çıkarmaya
çalışır. Bir grup “beyaz önlüklü insan”
çoğunu anlamadığı kelimelerle başında
konuşmaktadır. Hoca “Sorusu olan?”
dediğinde öğrenciler:

- Tedavisi?
- Kan şekerini dengelemek, antibiyotik
düşünülebilir. Amputasyon da mümkün.

gitmez çünkü hastalarla laubali olmak
doktorluğa yakışmayan bir durumdur.
Gerçek hayatta Patch Adams zor da olsa
tıp fakültesini bitirir. Eşi ve arkadaş grubuyla pilot hastane modeli olan Gesundheit Enstitüsü'nü kurarlar. Ücretsiz,
sağlık sigortası geri ödemesi olmayan,
hastayla 3 ila 4 saat ilk görüşme yapılan,
hastane olarak evlerin kullanılması, tüm
şifa yöntemlernin entegrasyonu, tıbbın
performansla entegrasyonu, sanat, zanaat, doğa, tarım, eğitim, rekreasyon ve
sosyal hizmet gibi yöntemlerle çalışmalarını devam ettirirler.
Burada en önemli noktalardan biri de
Adams ve ekibinin hastanın sağlığı
kadar personelin sağlığına da önem
göstermesidir. Sırf saygı görmek için bir
statü perdesinin ardında kendini gizlemeye çalışan bir insanın mutlu olması
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zaten imkânsızdır. Her doktor en az
hastası kadar kendisini hastasına açmazsa bir “iyi”leşme süreci başlamayacaktır.
Bu karşılıklı iyileşme tüm mesleklerde
önemlidir. Ama özellikle sağlık sektöründeki önemini küresel bir pandemi
yaşadığımız bugünlerde gördük. Pan-

deminin başladığı ilk günlerde dokunduğumuz her şeyin bize korku verdiği
anlar yaşadık. Hepimizin evlere kapandığı o ilk anlarda sağlık çalışanlarımız
örnek bir mücadele sergilediler. Eminim
hepsi en az bizim kadar korkuyorlardı.
Çünkü onların da başta sevdikleri olmak

üzere kaybedecek çok şeyi vardı. Ama
her akşam evlerimizin camlarına çıkıp
alkışlarımızla onlara verdiğimiz desteğin
ardından yayınladıkları teşekkür videolarında bizim de onları “iyileştirdiğimizi”
görmek harika bir duyguydu.

1868

İyilik çağrısı
Bu süreçte kaybettiğimiz çok değerli
sağlıkçılarımız da oldu. Bu anlamda
sembol bir isim olan ve hocaların hocası
olarak tanınan rahmetli Prof. Dr. Cemil
Taşçıoğlu’nu anmadan geçmeyelim. İÜ
İstanbul Tıp Fakültesi Genel Dahiliye
Kliniği’nde görevli olan Taşçıoğlu ile
ilgili bir anı bana Patch Adams filmini
hatırlatmıştı.

Bir gün bir kıyafet dükkânından ceket
alan bir öğrencinin parası çıkışmaz.
O sırada satıcı ile aralarında geçen
sohbette dükkân sahibi Cemil Hoca’nın
öğrencisi olduğunu öğrenince gence
ceketi hediye eder ve ondan hiç para
almaz. Hocaya selamımı söyle yeter
diyerek genci uğurlar. Sevginin ve saygının sadece iki insanla sınırlı kalmadığı
ve çoğalarak büyüdüğünü göstermesi
açısından ne güzel bir örnek.
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Bu konuda pozitif örnekleri saymakla
bitiremeyiz. Ama bunların yanı sıra
sürekli duyduğumuz ve maalesef çok
üzüldüğümüz sağlıkta şiddet vakaları
da var. Ne olursa olsun bizim görevimiz
iyilik çağrısı yapmak ve iyiliği yaymak
olmalı. Çünkü biliyoruz ki iyilik iyileştirir. Bunu başarmanın yolu kendiyle
barışık ve mutlu bir “ruh” olmaktan
geçiyor kuşkusuz.

Bir gün bir kıyafet dükkânından ceket alan bir öğrencinin parası çıkışmaz. O sırada satıcı ile
aralarında geçen sohbette dükkân sahibi Cemil Hoca’nın öğrencisi olduğunu öğrenince gence
ceketi hediye eder ve ondan hiç para almaz. Hocaya selamımı söyle yeter diyerek genci uğurlar.
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Şefkatli Eller
Çocuk Hastaların
Üzerinde
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Sağlık çalışanları, bir yılı aşkın süredir
hayat kurtarmak için ellerinden gelen
tüm çabayı gösterirken, Kovid-19
ya da farklı hastalıklar nedeniyle
ailelerinden uzakta tedavi gören çocuk
ve bebek hastalara özveriyle yaklaşıyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, annesi veya
babası Kovid-19 nedeniyle farklı servislerde,
hastanelerde tedavi gören ve bu süreci onlardan
ayrı atlatmak zorunda kalan çocuklara ev sahipliği yapan hastanelerden biri.
Doktorlardan hemşirelere ve hasta bakıcılara
kadar tüm çalışanlar, Kovid-19 ya da farklı
hastalıklar nedeniyle tedavi gören, annesi ve
babası kendisine refakat edemeyecek durumda
olan bebek ve çocuklara, ailelerinin yokluğunu
hissettirmemek için büyük çaba gösteriyor.
Hastanede Kovid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla çeşitli önlemler alınırken, daha
önce Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde
bulunan çocuk oyun alanları ve oyuncaklar da
bu tedbirler kapsamında kaldırıldı.
Hastane Başhekimi Necdet Sağlam, hastanede
Kovid-19 testi pozitif ve negatif olan kişilerin
bir araya gelmeyecek şekilde planlama yapıldığının altını çizerek, "Çocuk hastalarımızla
ilgili aynı yöntem uygulandı. Özellikle personelimizle çocuk ve kadın doğum hastaları
arasındaki duygusal bağlar daha kuvvetli oldu.
Bazen hasta çocukları personelimiz beslemek,
onlara sahip çıkmak zorunda kaldı. Annelerin
çocuklarından ayrıldığı, refakatçilerin olmadığı
dönemlerde sağlık personelimiz onlara destek
verdi." dedi.
Sağlık çalışanlarının fedakârlıkları
Kovid-19'a yakalanan çocuk hasta sayısında
belirgin artış gözlemlendiğine dikkati çeken
Sağlam, "Çocuk hasta sayısındaki artış, toplum içerisindeki oranla aşağı yukarı aynı. 'Üç
dalgadan ilk ikisinde az çocuk hasta oluyor da
üçüncüsünde çok hasta oluyor' gibi bir izlenim
edinmedik. Çocuklarda daha çok sekonder
enfeksiyonlarda veya Kovid-19 sonrası sıkıntılı
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tabloda MIS-C denen bir sendrom var.
O da burada başarılı bir şekilde tedavi
ediliyor. Ama çocukların hareketlerinden, okullardan bulaşmayla ilgili ciddi
gözlemlerimiz var." diye konuştu.
Sağlam, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının önemli fedakarlık yaptığını vurgulayarak, "Ailelerinden, kendi sağlıklarından fedakarlık yaparak hastalarına
ciddi şekilde sahip çıktılar. Bu konudaki
hassasiyeti toplumumuzdan da beklemek sağlık çalışanlarının hakkıdır. Bu
konuda toplumumuzun duyarlı olmasını
temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
İdari Sorumlu Prof. Dr. Betül Sözeri, çocuk hastalardaki semptom sıklığında büyük değişiklik olmadığına ancak temaslı
hasta sayısının giderek artış gösterdiğine
işaret ederek, şu bilgileri verdi:
"Semptomatik hastadan ziyade temaslı
çocuk hastaları geçen seneye göre daha
sık görüyoruz. Acil serviste öksüren,
boğazı acıyan, burnu tıkanık olan
çocuk hastaları çok sık görüyoruz ve her
başvuran hastadan PCR örneklemesi
alıyoruz. PCR örneklemesi yaptığımız
hastalarda yaklaşık yüzde 60-70 oranında pozitifllik saptıyoruz. Çocuk hasta
kliniğine ve çocuk acil servis kliniğine
Kovid-19 semptomlarıyla başlayan
hastaları akciğer problemleri içindeyse,

oksijen ihtiyaçları varsa, yaşları küçükse
beslenemiyorsa veya başka problemleri,
başka hastalık bulguları varsa hastaneye
yatırarak izliyoruz. Kovid-19 pozitifliğini
bildiğimiz hastaları yatırdığımız özel
bir servisimiz var. Enfeksiyondan 5-6
hafta sonra ortaya çıkan, Kovid-19 komplikasyonu olarak bilinen multisistem
inflamatuar sendrom bulgularıyla gelen
hastalarımız oluyor. Bu hastaları çoğu

zaman genel pediatri servisinde, büyük
çoğunluğunda da romatoloji servisinde
takip ediyoruz. MIS-C tablosundaki hastaların yaklaşık yüzde 20-25'inin yoğun
bakım ihtiyaçları, zaman içinde plazma
değişimleri veya yüksek doz kortizon
tedavisi ihtiyaçları olabiliyor. Çoğunlukla 10 gün içinde hastalar toparlanıp
taburcu edilebiliyor. Daha sonra onları
poliklinikte takip ediyoruz."
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Çocuk hastalarda hastalığın seyri
Kovid-19 bulgularıyla gelen çocuk
hastalarda hastalığın seyrinin erişkin
hastalardaki kadar agresif olmadığına
değinen Sözeri, "Ciddi solunum yetmezliği, entübe olma gereksinimi solunum
bulgularıyla yoğun bakıma yatan hasta
sayımız oldukça az. Altta yatan ciddi
akciğer komplikasyonları olan, serebral
palsi olan, zaten kronik akciğer hastalığı
olan hastaların genelde Kovid-19 enfeksiyonlarından ağır bir şekilde etkilenerek
yoğun bakıma ihtiyaçları gelişebilmekte."
dedi.
Sözeri, Kovid-19'lu çocuk hastanın yanında mutlaka refakatçi kaldığını, çocuk hastaların tek başına hastanede kalmasının
yasal ve idari açıdan mümkün olmadığını
belirterek, şunları anlattı:
"Çocuğun yanında kalacak refakatçisi de
bazen Kovid-19 pozitif olabiliyor. Diyelim
ki çok küçük bir bebek annesiyle kalmak
durumunda ve anne pozitif. Bu durumda
annenin tedavi süreçlerinde gerekiyorsa
erişkin enfeksiyon hastalıklarıyla konsültasyonlarını gerçekleştiriyoruz ve
refakatçiye de çocuk hastaya da bakımı
sağlayabiliyoruz. Ama sağlıklı çocuğa
bakabilecek bir refakatçinin kalmasını
tercih ediyoruz. Kovid-19 salgınından
sonra anneleri, babaları hastalanmış evde
ona bakabilecek kimse olmadığı, genel

D E R G İ / Ş E F KAT L I

E L L E R Ç O C U K H A STA L A R I N

ÜZERINDE

Hastanede Kovid-19 salgınının
yayılımını önlemek amacıyla
çeşitli önlemler alınırken,
daha önce Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Bölümünde
bulunan çocuk oyun alanları
ve oyuncaklar da bu tedbirler
kapsamında kaldırıldı.

durumu kötü olduğu için yoğun bakımda veya serviste yatan çocuklar bizdeki
duygusallığı biraz daha artırdı. Hem
hemşirelerimiz hem de doktorlarımız
bu çocuklara daha fazla ilgi göstermeye
çalışıyoruz. Özellikle hemşirelerimiz
giydirme, banyolarını yaptırma, elleriyle
besleme gibi süreçlerde merhametle ve
sevgiyle hizmet ediyorlar. Hiç kimsenin
bu hizmeti yaparken beklentisi yok, gayet
gönülden, içinden geldiği gibi insanlar
çocukların, hastaların annesi, ablası, kız
kardeşi, abisi olarak elinden gelen her
türlü desteği veriyor."

Yoğun bakım hemşiresi Miraç Koç, çocuk
yoğun bakımda kendilerine seslenilmesiyle mutlu olduklarını ifade ederek,
"Güldüklerinde, eğlendiklerinde, bize
ihtiyaçları olduğunda işe yaramış hissediyoruz. Yaptığımız meslekte zaten karşılık
beklemiyoruz ama bize ihtiyaç duyduğunu
ve güvenildiğini görünce mutlu oluyoruz.
Bizden mama alması, bize uyum sağlaması
hep güven belirtisi. Onlar bize güvendikçe
biz de mutlu oluyoruz. Çocukların tepkileri daha doğal oluyor çünkü o yüzden bizle
ilgilenmeleri, bize ihtiyaç duymaları çok
hoşumuza gidiyor." diye konuştu.

Çocukların mutluluğu

Çocuk Enfeksiyon Servisi hemşiresi Kübra Öz de Kovid-19 salgını başladığından
bu yana pandemi servisine dönüştürülen
servislerinde 0-18 yaş arası Kovid-19 hastalarının tedavilerini yürüttüklerini dile
getirerek, şunları anlattı:

Acil Servis çocuk hekimi Ertuğrul İnan
da salgın döneminde erişkinlere yönelik
yaklaşımın çocuklara yönelik yaklaşımlarından farklı olduğunu dile getirerek,
şöyle devam etti:
"Kovid-19 olan, Kovid-19 olmayan,
Kovid-19 şüpheli olan hastalara yaklaşımımız ayrı ayrı ve hepsini itinayla ayırt
ederek yapmaktayız. Kovid-19 hastalarımızı ayrı bir bölüme, Kovid-19 olmayan
hastalarımızı ayrı bir bölüme yatırıyoruz.
Sürüntü örneklerimizi alırken ailelerden
de destek alıyoruz. Çocuklar için bu süreç
biraz daha zor. Sürüntü örneği alırken
biraz şakayla karışık anlaşarak örnek
almaya çalışıyoruz."

"Bazı çocukların anne ve babaları da
pozitif olduğu için başka servislerde veya
yoğun bakımda yatıyor. Çocuklar tek
kalabiliyor veya başka akrabaları gelebiliyor. O süreçte bizi abla olarak görüyorlar. Zaten hep yanlarındayız. Gerçekten
onların yaşadığı zorluğun farkındayız
ona göre müdahale etmeye çalışıyoruz.
Servisimizde yatan bir hastanın annesi de
Kovid-19 nedeniyle başka bir hastanede
yatıyordu. Vefat ettiğini öğrendik ve çocuğun bundan haberi yoktu, yanında halası
kalıyordu. Ona çok üzülmüştüm."
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“TULUM VE MASKE ILE ÇEKIM YAPMAK
GERÇEKTEN ÇOK ZORDU”
“Hastane İstanbul: Korona” belgeselinin yönetmeni Erkut Aydoğdu ile projenin ortaya çıkışını
ve çekim sürecinde hastanelerde yaşadıklarını konuştuk.
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“Hastane İstanbul: Korona” belgesel projesi nasıl ortaya
çıktı?
Bu belgesele başlamadan önce Dr. Siyami Ersek Hastanesi’nde “Hastane İstanbul” adında bir belgesel çekiyorduk. Bu
belgeseli 13 bölüm olarak planladık. Son çekimlere geldiğimizde kanal yönetimi projenin devam bölümlerini onayladı ve
biz tekrardan belgeselin çekim hazırlıklarına başladık. Tam o
sırada Kovid-19 salgını ortaya çıktı. Sonrasında bizim güvenliğimiz için hastane yönetimi çekimleri sonlandırmamızı istedi. Çok kısa bir mola verdikten sonra TRT Belgesel yönetimi,
yapımcımız Halis Bey ile yaptığımız toplantılar sonrasında
sağlık çalışanlarının yoğun bakımda canla başla mücadelesini ekrana taşımaya karar verdik. Tüm dünyayı etkileyen ve
aynı zamanda küresel bir hastalıkla karşı karşıya kalan sağlık
çalışanlarının bu büyük mücadelesini belgesel haline getirmenin doğru olacağını düşünerek, “Hastane İstanbul: Korona”
belgeselini çekmeye karar verdik.
Hangi hastanelerde çekimler yapıldı?
Hastane İstanbul Korona belgeselinin ilk bölümünü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çektik. İkinci bölümü
ise Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde çekimleri
gerçekleştirdik. Kovid-19 ile ilgili toplam 15 bölüm belgesel
hazırladık. 10 bölümünü Cerrahpaşa’da, 5 bölümü ise Kartal
Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde hazırladık.
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Tüm dünyayı etkileyen ve aynı zamanda küresel bir hastalıkla karşı
karşıya kalan sağlık çalışanlarının bu büyük mücadelesini belgesel haline
getirmenin doğru olacağını düşünerek, “Hastane İstanbul: Korona”
belgeselini çekmeye karar verdik.
Çekimlerde siz ve ekibiniz ne gibi zorluklarla
karşılaştınız?
İlk çekimlere başladığımızda oldukça zorlandık.
Tulum ve maske ile çekim yapmak gerçekten çok
zordu. Sağlık çalışanları çok uzun saatler tulumun içinde kalarak büyük bir mücadele örneği
sergiliyorlardı. Ben işin yönetmeni olarak, sahaya
girdiğimde gözlerime inanamadım. Yoğun bakımda ters yatan onlarca hasta vardı. Yoğun bakımda
hastalara prom dedikleri bir tedavi şekli uyguluyorlardı. Sıkı önlemler alıyorduk. Biz çekim yaparken hastalara çok yaklaşıyor ve onlarla röportajlar
yapıyorduk. Tek istedikleri nefes almak. Kovid-19
pençesine yakalanan hastalar oksijen destek üni-

teleri ile nefes alabiliyorlardı. Yoğun bakımın iki
sorumlu doktoru vardı. Bunlardan biri Prof. Dr.
Yalım Dikmen hoca aynı zamanda ana bilim dalı
başkanı ve tüm operasyonu yöneten kişi, diğeri
ise Prof. Dr. Oktay Demirkıran hocamız. İkisi de
harika işler çıkartıyordu. Birçok hastanın onların
sayesinde taburcu olduğunu gördüm. Beni en çok
etkileyen ise Kovid-19’a yakalanmış hastaların
tomografi sonuçları. Ciğerleri bembeyazdı. Yani
bir A4 kağıdı gibi. Beyaz bir ciğer görmeyi hiçbir
doktor istemez. Bizim ekip olarak karşılaştığımız
zorlukların başında yoğun bakımda röportaj yapıp
sonrasında kaybettiğimiz ve nefes almaya çalışmak
için bin bir gayret gösteren hastalarla kurduğumuz
bağlardı.
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Çekim süresince sağlık çalışanlarından ve hastalardan nasıl tepkiler aldınız?
Hastane İstanbul Korona belgeseli 4 dilde yayınlanan ender belgesellerden bir tanesi
oldu. İlk bölüm yayınlandıktan sonra birçok tebrik aldık ve televizyonlarda ilk kez Kovid-19 ile ilgili uzun soluklu belgeseli yaptık. Herkes Kovid-19’un nasıl bir virüs olduğunu
gördü, yakından tanıklık etti. Neyle karşı karşıya olduğumuzu belgeseli izleyerek fark
ettiler. Sağlık çalışanlarının sahada nasıl muazzam bir iş sergilediğine şahitlik ettiler.
Bizler Kovid-19 ile temasa maruz kalmamak için evlerimizdeyken, sağlık çalışanları her
gün bu virüsle yüz yüze geliyor. Belgesel yayınlandığında hocaların tepkisi ne anlatılır,
ne de yazılır. Çünkü yüzlerindeki ifadeyi temsil edecek cümle yok bence. Hocalarımızın
bizi sahaya kabul etmesi bizim için büyük bir şanstı. Hastane İstanbul Korona belgeseli,
tarihe tanıklık etmiştir.
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Hastane İstanbul
Korona belgeseli
4 dilde yayınlanan
ender belgesellerden
bir tanesi oldu.
İlk bölüm
yayınlandıktan sonra
birçok tebrik aldık ve
televizyonlarda ilk
kez Kovid-19 ile ilgili
uzun soluklu belgeseli
yaptık.

Sizi etkileyen birkaç kesiti okurlarımızla paylaşır mısınız?
Her bir yatak bambaşka bir dünya. Herkesin ayrı ayrı hikayesi var. Kovid-19
virüsü yaş gözetmiyor. Kartal Şehir
Hastanesi’nde prematüre ikiz bebeklerin Kovid-19’a yakalanmış olduğunu
duyduğumda kulaklarıma inanamadım.
Dünyaya daha yeni merhaba demişken
küçücük bedenlerinde dünyayı esir almış virüse karşı savaş veriyorlardı. İkizlerdi ve erken doğmuşlardı. Küçücük

bedenleri virüsle nasıl mücadele ederdi,
bunu düşünürdüm, hocalar kendi aralarında tedavi şeklini konuşurken, ben de
bebeklere bakıyordum. Şahit olduğum
durum beni çok etkilemişti. Kartal
Şehir Hastanesi başhekim yardımcısı
Dr. Mehmet Yılmaz hocam bebeklerin
entübe edileceğini, ciğerlerinin yeterli
şekilde oksijen sağlayamadığını söyleyince dünyalar başıma yıkıldı. Sonrasında o iki küçücük bebek entübe edildi ve
zor 48 saat başladı. Mehmet hocama her
gün bebeklerin durumunu sorduğumda

iyiye gidiyor sözünü duyduğumda çok
mutlu olmuştum. Sonrasında küçücük
ağızlarındaki hortumdan kurtuldular,
iyileşip taburcu oldular. Belgeselin ilk
bölümüne az önce belirttiğim gibi Cerrahpaşa’da başlamıştık. Kovid-19 yoğun
bakımının 10 numaralı yatağında 42
yaşlarında bir sağlık çalışanı yatıyordu.
Evli ve iki çocuk babası idi. Ciğerleri
o kadar kötüydü. Doktorlar entübe
etmekten başka çare olmadığını kendi
aralarında konuşuyorlardı. Sonrasında
entübe edecek olan doktor hastalığa
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yakalanmış olan sağlık çalışanın yanına giderek şunu söyledi: “Ciğerlerin çok kötü, oksijen seviyen yüksek rezervuarlı
maske ile sınırların altında seni birkaç gün uyutmamız lazım.
Eğer seni uyutursak iyileşme olasılığın yükselecek ve bu
şekilde tedaviye daha iyi yanıt alacağız.” Hasta olan sağlık
çalışanı ise şunu söyledi: “Hocam ben evliyim, iki çocuğum
var. Lütfen beni kurtarın, lütfen…” O an benim içim kor gibi
dağlandı. Korkuyordu, uyanamamaktan. Entübe edecek doktor, “merak etme iyileşeceksin ve seni buradan alkışlayarak
uğurlayacağız” dedi. Sonrasında doktorlar hastayı entübe
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ettiler. Hasta yaklaşık 10 gün entübe şekilde kaldı. Cerrahpaşa yoğun bakım doktorları, hemşireleri, hastane personeli,
temizlikçisi herkes elinden gelen her şeyi yaptılar ama maalesef hasta vefat etti. Hâlâ o hastanın sesi ve gözyaşı, doktora
bakışı, “lütfen beni kurtarın” deyişi kulaklarımda. Ölene
kadar da gitmeyecek. Son olarak şunu söylemek istiyorum:
Eğer siz doktorun gözlerinin içine bakmak ve yoğun bakıma
misafir olmak istemiyorsanız, şu aralar ne misafir kabul edin,
ne de misafirliğe gidin. Hâlâ belgesel çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Umarım sizi kadrajımda görmem.
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Kovid-19 salgınından en fazla
etkilenen ülkelerden biri Hindistan.
Günlük vaka sayısı rekor seviyede
yükselişini sürdürüyor. Vakaların en
fazla görüldüğü kentlerden başkent
Yeni Delhi'de hastanelerin doluluk
oranı arttı. Sağlık yetkilileri, başkent
Yeni Delhi'deki hastanelerde oksijen
tüpü, yatak ve Kovid-19 tedavisindeki
bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş
gösterdiğini belirtiyor. Fotoğrafta
Yeni Delhi’deki bir hastanede, bütün
imkânsızlıklara rağmen hastalarını
iyileştirmek için canla başla çalışan
doktorlardan biri görünüyor.
FOTOĞRAF / AMARJEET KUMAR SINGH

58

1868

DERGİ / SAĞLIK NÖBETINE

İ F TA R M O L A S I

SAĞLIK NÖBETINE İFTAR MOLASI

F O T O Ğ R A F A A / T C C B / M U R A T Ç E T I N M Ü H Ü R D A R
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan günü
çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin
Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe
Sağlık Müdürlüğüne geçti ve burada sağlık çalışanlarıyla
iftar yemeğinde bir araya geldi.
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İftarda bir araya geldiği sağlık çalışanlarının her
birinin üçer kişilik gruplar hâlinde ev ev dolaşarak,
vatandaşlara sağlık hizmeti götürecek kadar fedakârlıkta bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, “Hepsinden Allah razı olsun. Bu
millet fedai can eden bir millet, hele hele doktorlarımız zaten tababet yeminine dört dörtlük sadık
kalan kardeşlerimiz, hepsinden Allah razı olsun” diye
konuştu.
Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünden ayrılırken basın
mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her akşam değişik bir yerde iftar yapma
fırsatını bulduklarını, bu akşam da sağlık personeli
ile bir araya geldiklerini söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını süresi
içerisinde birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini,
doktorundan hemşiresine, sağlık memuruna varıncaya kadar da birçok sağlık çalışanının Hakk'a uğurlandığını söyledi.
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Hayatını kaybeden sağlık personeli arasında profesör, doçent ve doktor gibi her kademeden doktorların, hocaların bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kovid salgını sürecinde onlar
hiçbir şeyden yılmadılar, hiçbir şeyden kaçınmadılar
ve gerek hastanelerde, gerek evlerdeki müdahalelere
varıncaya kadar yoğun bir çalışmanın içerisinde oldular ve bu çalışmalar esnasında da tabi bazı bulaşlar
oldu ama onlar yılmadan, usanmadan bu mücadelelerini sürdürdüler. Ben tüm ölen sağlıkçı kardeşlerime
Allah’tan rahmet diliyorum, şu anda hasta yağında
olanlara Rabbimden şifalar diliyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açık net söylemek lazım;
özellikle bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle
Hakk’a yürüyenleri inanıyorum ki sevgili Peygamberimize inşallah komşu olacaktırlar, çünkü onlar bu
mücadeleyi bunun için verdiler ve şu anda da hâlâ bu
mücadeleyi bu koronavirüs salgını boyunca sürdürüyorlar, bu kovid salgınlarıyla bu mücadeleyi yine
aynı şekilde sürdürüyorlar” açıklamasında bulundu.
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Edebiyat ve tıp deyince Albert Camus’un
“Veba”sından Peyami Safa’nın “Dokuzuncu
Hariciye Koğuşu”na dek koca bir kütüphaneden
bahsetmek mümkündür. Edebi bir tema olarak
bunca “verimli” bir damarın içinde mesleki
olarak yer alan sağlık çalışanlarının da
edebiyata karşı duyarsız kalmaları beklenemez
elbette.

Sağlık daha doğrusu hastalıklar, edebiyatın önemli temalarından biridir.
Zira edebi metinlerde insanı başına
gelenlerle anlatırken, hayatın kılcal
damarlarına nüfuz ederken kullanılan
en verimli temalar arasında hastalıklar
yer alır. Albert Camus’un “Veba”sından
Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye
Koğuşu”na dek koca bir kütüphaneden bahsetmek mümkündür. Edebi
bir tema olarak bunca “verimli” bir
damarın içinde mesleki olarak yer alan
sağlık çalışanlarının da edebiyata karşı
duyarsız kalmaları beklenemez elbette.
Doktorun Dedektifi
Sir Arthur Conan Doyle, kahramanının
şöhretinin gölgesinde kalma talihsizliğine uğrayan bir “doktor” yazar. Dahi

dedektif Sharlock Holmes’un ve onun
gölgesinde kalan yazarın alter egosu ve
meslektaşı Doktor Watson’ın polisiye
türüne damgasını maceralarının ilk
satırları bir muayenehanede hasta
bekleyen genç bir doktor olan Doyle’un kaleminden doğdu. Daha önce
tıp fakültesinde öğrenciyken de hikâye
denemeleri bulunan yazarımız, “Kızıl
Dosya” ismiyle Holmes ile okuru tanıştırdı. Otobiyografisinde muayenehanesine hiç hasta gelmediğini söyleyen
Arthur Conan Doyle, Güney Afrika'da
sahra hastanesindeki çalışmaları ve
Boer Savaşı sırasında gösterdiği yararlılıklar nedeniyle Sir unvanı kazanmıştı. Holmes’un şöhretinden rahatsız
olunca onu 1893 yılında yayınlanan
“Son Muamma” isimli macerada öldürdü. Ancak Holmes’un öldürülmesine

okurları çok tepki gösterdiler. İngiltere’de ulusal yas ilan edildi. Tepkiler
dinmek bilmedi ve okurları tarafından
gelen baskılara boyun eğen Doyle,
1903 yılında kaleme aldığı “Boş Ev”
adlı öyküde Holmes’i diriltti.
Çehov ve Tıp
Edebiyat dünyasının en bilinen doktorlarından biri de Anton Çehov. 1884
yılında tıp fakültesinden mezun olan
Çehov’un hikâye ve oyunlarındaki
karakterler arasında mesleğinin kendisine verdiği gözlem ve tecrübelerin de
büyük bir payı vardır. Nitekim Çehov
da bir gün konuyla ilgili olarak “Tıp
bilimiyle uğraşmış olmamın edebiyat
çalışmalarımda büyük etkisi olduğu,
su götürmez bir gerçektir. Bu sayede
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Edebiyat dünyasının en bilinen doktorlarından biri de Anton Çehov. 1884
yılında tıp fakültesinden mezun olan Çehov’un hikâye ve oyunlarındaki
karakterler arasında mesleğinin kendisine verdiği gözlem ve tecrübelerin de
büyük bir payı vardır.

bilgim artmış, gözlem alanım genişlemiştir. Hekimliğin bir yazar olarak
bana sağladığı kolaylıkları ancak bir
hekim anlayabilir.” demiştir. Çehov’un
“6. Koğuş” adlı novellasında olaylar bir
akıl hastanesinde geçer. Kendi mesleki
hayatında 1886 kışını tifüs, 1892 yazını
kolera salgınıyla mücadele ederek
geçirir ve doktorluk yaptığı sürece
ekonomik durumu yeterli olmayanlara
ücretsiz sağlık hizmeti verir ve hatta
meslek hayatının son döneminde hiçbir
hastasından ücret almamaya başlar.

Bulgakov’un Doktorluğu
“Usta ile Margarita” adlı kült romanıyla edebiyat tarihine geçen Mihail
Bulgakov, 1916 yılında üniversiteden
diplomasını aldıktan sonra savaş koşullarında gönüllü olarak Kiev’de çalışmaya gider. Smolensk bölgesinin küçük
bir köy hastanesinde çalışan genç Bulgakov, hem savaşın hem de Sovyetler
Birliği’nin doğuşuna şahitlik yapar bu
çalkantılı dönemde yaşadığı tecrübeleri
“Bir Doktorun Olağanüstü Serüvenle-

ri”, “Genç Bir Köy Hekiminin Hatıraları”, “Ben Öldürdüm” ve “Morfin” gibi
öykülere ilham kaynaklığı yapar. Onun
“Usta ile Margarita”sının ana karakterlerinden biri olan Filip’in de doktor
olması rastgele bir seçim değildir.
Karantina Doktorları
Paris’te cilt hastalıkları ihtisası yapan
Cenap Şahabettin, bir başka edebiyatçı doktorumuzdur. Haydarpaşa’da
bir müddet çalıştıktan sonra Mersin,

1868

Rodos ve Cidde’de karantina doktoru ve müfettiş olarak görev yapar. Edebiyat-ı Cedide’nin öncü
isimlerinden Şahabettin hakkında
Abdülhak Şinasi Hisar Romanya’daki bir salgınının araştırılması
için de görevlendirildiğini yazar.
Bir başka “doktor” edebiyatçımız
ise edebiyat tarihine “Feylesof”
lakabıyla geçen Rıza Tevfik
Bölükbaşı’dır. Öğrenciyken 1897
Türk-Yunan Muharebesi’nde
yaralı askerleri Manastır’dan
İstanbul’a nakleden seyyar bir
hastanede Fahri Paşa’nın yanında
stajyer doktor olarak çalışan Rıza
Tevfik, tıbbiyeden mezun olduktan sonra Cenap Şahabettin’in
referansıyla Karantina İdaresi’nde
göreve başlar.
“Kızamuk Ağıdı”
1919 yılında doğan çocuk doktoru Ceyhun Atıf Kansu, parlak
bir akademik kariyeri bir kenara
bırakıp Tokat’ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında doktorluğa başlamış, sadece çalıştığı
kurumun değil civardaki sağlık
sorunları için de çalışmıştır. Kan-

su, 1953 yılının bahar aylarında
şahit olduğu kızamık salgınını
“Kızamuk Ağıdı” ismiyle şiirleştirir. Sadece bir köyde bir günde
23 çocuğun vefat etmesi karşısındaki çaresizliği okunur şiirden:
“İkindiye doğru bırakıp kendimi
/ Bu küçük mezarların üstüne. /
Bilmeyeceksiniz, perişan, çaresiz
halimi, / Gül diyeceğim, gül dereceğim gül üstüne. / Yol kıyısında
yirmi üç çocuğun mezarı, / Ah
diyeceğim, ah dökeceğim yol
üstüne”.
Diğer Edip Doktorlar
Edebiyatçı doktorlar bundan ibaret değil elbette. Behçet Aysan,
Alper Gencer, Michael Crichton,
Hüsrev Hatemi, Engin Geçtan,
Cem Mumcu, Khaled Hosseini, Hakan Savlı, Levent Dalar,
Friedrich Schiller gibi isimleri de
unutmuş değilim. Yazıyı bir isim
listesine dönüştürmemek için pek
çok yazara ve şaire de haksızlık
ettiğimin farkındayım. Ancak
yerim maalesef bu kadar. Sözü
bir şair hekimin mısralarıyla bağlamak isterim. Psikiyatrist Kemal
Sayar’ın “Rüknettin’in Kalbi İçin

D E R G İ / E D E B I YAT I N

DOKTORLARI

Kehanetler”den bir bölüm ile…

“adım rüknettin, tanışıyor olmalıyız
bir çay ocağında ya da bir merdiven başında
sunmuş olmalıyım kalbimi size
bakın! demiş olmalıyım henüz
avladım onu
iğvanın zehrini boşalttığı kuyularda.
yalnız günah parlar zifiri karanlıkta
ve kuyudan kuyuya bir yol yoktur
bir avcı tüfeğini doğrulttuğunda
ay gibi ışıdığında bir aşk
bir mevsim yönünü şaşırdığında.
hayret etmiş olmalısınız, kalbim
hezarfen misali havalanınca.”

Paris’te cilt hastalıkları
ihtisası yapan Cenap
Şahabettin, bir
başka edebiyatçı
doktorumuzdur.
Haydarpaşa’da bir
müddet çalıştıktan
sonra Mersin, Rodos
ve Cidde’de karantina
doktoru ve müfettiş
olarak görev yapar.
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Hilâl-i Ahmer’den
Türk Kızılay’a
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Trablusgarp savaşında yaralanan
askerlere yardımcı olunması amacıyla 1911 yılında Dr. Besim Ömer öncülüğüyle Türkiye'nin ilk hemşirelik kursunu
açmış, gönüllülük esasıyla alınan hemşire adaylarına, 6 aylık
kursun ardından sertifika alarak hemşire olma imkânı tanımıştır. Bu kursu bitirenler 1912-1914 Balkan Savaşları'nda ve
1914-1918 Birinci Dünya Savaşı'nda cephelerde görev almış,
kurulan sahra hastanelerinde yaralanan askerlerin tedavilerinde birebir görev yapmıştır.
Böylesi yoğun bir dönem sonrası öteden beri önem verilen
fakat bir türlü sağlam bir sisteme oturtulamayan hemşirecilik çalışmaları ile ilgili olarak Cumhuriyet sonrası 11 Ocak

1924 tarihinden dönemin önemli tıp hocalarından Dr. Besim
Ömer ile Dr. Akil Muhtar bey Meclis-i Umumi toplantısında hastabakıcılık mektebinin kurulması için teklif verdiler.
Teklif genel olarak kabul gördü ve 25 Ocak 1924 günü konu
tartışılmaya açılıp, olumlu yönde karara varıldı.
Okulun ilk öğrencileri
Hilâl-i Ahmer tarafından pratik eğitimin 1 Mart 1925’den
itibaren Gureba-yı Müslimin, Haseki ve Cerrahpaşa hastanelerinde yapılacağı duyuruldu. Okulun açılacağı ile ilgili
duyurular gazete ilanı olarak yayınlandı. Bunun sonucunda
yapılan değerlendirme ve eleme sonrasında 12 kişi kabul
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Hilâl-i Ahmer tarafından pratik eğitimin 1 Mart 1925’den itibaren
Gureba-yı Müslimin, Haseki ve Cerrahpaşa hastanelerinde yapılacağı duyuruldu.
Okulun açılacağı ile ilgili duyurular gazete ilanı olarak yayınlandı.

aldı. Bu durum ile birlikte Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti eğitim için istenilen vasıflara uygun olmak koşulu ile
yetimhanelerden yararlanmayı düşünmüş ve yapılan araştırma sonrasında
yetim kızların oldukça ilgisinin olduğu
görülmüştür. Yapılan tahkikatler sonucunda 15 öğrenci de buradan seçilmiş.
Yatılı ve gündüzlü olmak üzere planlanan 2 yıllık eğitim süreci 21 Şubat 1925
tarihinde eğitime başlamıştır. Okul ilk
mezunlarını Şubat 1927 yılında vermiştir. İlk mezun 16 öğrenci yurdun çeşitli
yerlerine başhemşire olarak tayin edilmiştir. 27-31 Temmuz 1927 tarihleri
arasında Cenevre’de toplanacak olan
Hastabakıcılık Konferansı’na Hilâl-i
Ahmer mektebini temsil etmek üzere
Safiye Hüseyin (Elbi) katılmıştır.

Modern eğitim metodolojisi
1935 yılına gelindiğinde yapılan çalışmalar ve ilişkiler sonrasında hemşirelik
okulu ile ilgili yeni talimatnameler ve
ders programları hazırlanmaya başlamıştır. Daha donanımlı ve modern
bir eğitim metodolojisi üzerinde karar
kılınmıştır. Bununla birlikte 1935
yılında okulun bağlı olduğu Türkiye
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin adı Türkiye Kızılay Cemiyeti olarak olarak
değiştirilince okulun adı da Türkiye
Kızılay Cemiyeti Hastabakıcı Hemşireler Okulu olarak değişmiştir. Bu vesile
ile eğitim süreci 3 yıla kadar çıkarılmış ve en az ortaokul mezunlarının
kabul edilmesine dair karar alınmıştır.
Eğitim 6 aylık periyodlara olmak üzere

yıllık 2 döneme ayrılmıştır. Türkiye ve
yurtdışından gelen farklı eğitmenlerin
bulunduğu okuldan mezun olan Perihan Velioğlu, Eren Kum, Leman Birol,
R. Tüzün, E. Berkay ve daha başka
hemşirelik okulu mezunları yaptıkları
hizmetlerle Türkiye’nin lider hemşire
unvanını kazanmışlardır.
Okulun ilk binası
1952-1959 yıllarında okulda açılan
Hemşire Tekâmül Kursu’na üç yıllık hemşirelik okullarından mezun
olanlar kabul edilmiş ve bu kurslara
devam eden 108 hemşire, halk sağlığı hemşiresi, uygulama hemşiresi ve
idareci hemşire olarak farklı alanlarda yetiştirilmişlerdir. Ayrıca ilkokul
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1935 yılına gelindiğinde yapılan çalışmalar ve ilişkiler sonrasında
hemşirelik okulu ile ilgili yeni talimatnameler ve ders programları
hazırlanmaya başlamıştır. Daha donanımlı ve modern bir eğitim
metodolojisi üzerinde karar kılınmıştır.
mezunları okulda açılan bir buçuk yıllık teorik
ve pratik kurslardan geçirilip hemşire yardımcısı
olarak ihtiyaç görülen yerlere tayin edilmiştir.
1958 yılında öğrenim süresi dört yıla çıkarılınca
sağlık koleji olmuş daha sonra adı Kızılay Sağlık
Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir.
1970’li yıllarda eğitim verilen mevcut binanın
yanına taleplerin artması sonucu yeni ek binalar
yapılmıştır. 1974 yılından itibaren koleje sınavla

öğrenci alınmaya başlamıştır. Ders programında yer alan klinik uygulamalar İstanbul’daki
hastanelerde sürdürülmüştür. Bunun yanı sıra
öğrencilere verilen kültür dersleri ise çeşitli liselerden gelen öğretmenler tarafından verilmiştir.
2000’li yılların başında gelişen eğitim kurumları
ve artan çalışmalar sonrasında hemşirelik okulu
kapanmıştır. Okulun ilk binası olan Pembe
Konak günümüzde Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi tarafından kullanılmaktadır.
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2000’li yılların başında gelişen
eğitim kurumları ve artan çalışmalar
sonrasında hemşirelik okulu
kapanmıştır. Okulun ilk binası olan
Pembe Konak günümüzde Haseki
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
tarafından kullanılmaktadır.

H I L Â L- I A H M E R H A STA B A K I C I

MEKTEBI

I L K Ö Ğ R E N C I L E R I N

LISTESI

Gönüllü hastabakıcılık kurslarından kolejlere kadar,
süreç içerisinde teknik ve kurumsal altyapısını tarihin
her döneminde geliştirerek modern hemşirelik altyapısını
oluşturması sebebiyle savaş, salgın, doğal afet vb. pek
çok mücadele de Kızılay hemşireleri öncü bir rolü üstlenmiştir. Günümüzde de yoğun bir teveccüh ile karşılanan
hastabakıcılık ve hemşirelik alanları bugün hâlen daha
Kızılay için bir övünç kaynağıdır.
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GEÇMIŞ GEÇMEMIŞTIR

SEVGI TOPLUMU
İNŞASININ BAŞLANGICI
SELAMLAŞMAK
M U RAT E L L İ A LT I

Sosyoloji kitaplarından öğrendiğimiz gibi sanayi öncesi toplumdan sanayi toplumu,
sanayi toplumundan da bilgi toplumu inşa etme gayretine düştük ancak sevgi toplumu
inşa etmeyi ihmal ettik.
Meşhur hikayedir: Bir gün Şirketi Hayriye Müdürü, Boğaziçi’nde işleyen bir vapurun kaptanına sık sık gecikmesinin
sebebini sorar. Kaptan şöyle cevap verir:
“Muhterem Müdür Beyefendi, malûmualiniz Çengelköy’ün
zerzevatı, Kuzguncuk’un haşeratı, Beylerbeyi’nin teşrifatı
bir türlü bitmiyor ki, vaktinde gelebilelim. Vapur Beylerbeyi’ne uğrayınca daha iskelede herkes birbirine, ‘Efendim reca
ederim, zatıaliniz buyurun lütfen! Estağfirullah efendim, ne
demek, önden zatıaliniz buyurunuz! Hakipayinize iltifat buyuruyorsunuz, ne haddime efendim, bendenize zatıâlinizden
önce binmek yakışır mı?’ diyor. İşte bu şekilde gecikiyoruz..”
Eski İstanbul'a dair bu türden nükteleri hep duyarız. Yaşım
gereği tabii olarak bu döneme yetişmedim ancak 70’li yılların
ikinci yarısını hayal meyal, 80’leri de net bir şekilde biliyorum elbette. Toplumda Osmanlı ya da Cumhuriyetin ilk
yıllarındaki İstanbul'daki kadar olmasa da bugünkünden
çok daha fazla nezaket vardı. İnsanlar birbirlerine karşı daha
fazla anlayış, şefkat ve merhamet gösteriyorlardı. Her konuda
paylaşım vardı. Bir evde yapılan börek-çörek tüm komşulara
da ikram edilirdi. Birinin işini tüm komşular sahiplenirdi.
Hele çocuklar! Bir çocuk, bütün mahallenin çocuğuydu. Arkadaşlarımızla kavga ettiğimizde şikâyet için eve gelemezdik,
gelsek de "Sen ona ne yaptın bakalım?" cevabını alırdık.
Çocukluğumda bilhassa gurbetçi büyüklerimden, Batı
ülkelerinde komşuluk diye bir şeyin olmadığı, hasta olsanız
kimsenin ziyarete gelmediği, insanların aynı binada otursalar
da birbirlerini tanımadığı gibi o zamanlarda aşina olmadı-

27 ARALIK 1939 GECESI,
MEYDANA GELEN
TA R I H I N D E
ILK ON

0 2 . 0 0 ' D E 7, 9 Ş I D D E T I N D E

DEPREMDE

EN ÇOK INSANIN
FELAKETTEN

ERZINCAN

D Ü N YA

H AYAT I N I

K AY B E T T I Ğ I

B I R I N I YA Ş A D I .

DEPREMDEN

H E M E N S O N R A K I Z I L AY B Ü T Ü N

IMKÂNLARINI

S E F E R B E R E T M I Ş V E YA R A L A R I S A R M I Ş T I R .
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ğımız pek iç karartıcı şeyler duyardım. Böyle şeylerin bizde kesinlikle
olmayacağını düşünürdüm.
Ne var ki bize de böyle şeyler görülmeye başladı artık. Hatta daha da
fazlasını yaşıyoruz. Şiddet haberleri gittikçe artıyor. Nerdeyse her gün
ya bir kadının şiddete maruz kaldığını veya hayatını kaybettiğini, ya bir
çocuğun istismara uğradığını ya da cinnet geçiren birinin cinayet işlediğini duyuyor ya da okuyoruz. Üstelik eskiden işittiğimizde bizi dehşete
düşüren bu haberler şimdilerde o kadar sıradanlaştı ki, eminim birçok
kişi bunları duymamak için televizyon kanalını değiştiriyordur.

1927–1937 YILINDAN
K A S I P K AV U R A N

ITIBAREN ANADOLU’YU

K U R A K L I K D AYA N I L M A Z H A L E

G E L M I ŞT I . 1 9 28 ' D E T B M M TA R A F I N DA N
YA R D I M Ç A Ğ R I S I N D A B U L U N D U .
A K S A R AY,

P O L AT L I ,

BALA,

K I Z I L AY ’A

K I Z I L AY ; KO N YA ,

H AY M A N A , C I H A N B E Y L I ,

K I R Ş E H I R , YOZG AT, Ç O R U M , Ç A N K I R I ,
MERKEZLERE

NIĞDE VB.

N A K D I YA R D I M YA P I L M A S I N I N YA N I

S I R A B U Ğ D AY,

Yazının başında naklettiğim bu nezih hatıraları duyunca insan düşünmeden edemiyor "ya bunlar gerçekten yaşanmadı, ya da yaşananlar bu
ülkede değil başka bir yerde vuku buldu" diye. Böyle teşrifata dikkat
edenlerin yerini başkalarından bir selamı bile esirgeyenler, asansöre
bindiğinde gözlerini kaçırmak şöyle dursun konuşmamak için yüzünü
duvara dönenler aldı. Komşuluk yerini otopark kavgalarına, yardımlaşma kıskançlığa, merhamet kindarlığa bıraktı.

MISIR,

U N V E T O H U M YA R D I M I N D A D A

BULUNMUŞTUR.

Peki ama ne oldu?
Sosyoloji kitaplarından öğrendiğimiz gibi sanayi öncesi toplumdan sanayi toplumu, sanayi toplumundan da bilgi toplumu inşa etme gayretine
düştük ancak sevgi toplumu inşa etmeyi ihmal ettik. Sevgi duygusundan
bu kadar uzak kalabileceğimizi demek ki hiç düşünmedik.
Sevgi toplumu inşasının başlangıcını selamlaşmak teşkil eder. Bir şeyi
sevebilmek için tanımak, insanı tanımak için ise selamlaşmak lazım.
Yolda, camide, alışverişte, sokakta, mahallede, iş yerinde, spor salonunda
selamlaşmak... Bir merhaba demek, hayırlı sabahlar, iyi akşamlar demek.
"Nasılsınız?" diye sormak... İrtibat kurmak...
Zor mu?
Elbette zor değil. Yeter ki isteyelim.
Şiddete mani olmak, mutlu olmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, nesilleri
barıştırmak için, kısacası bir sevgi toplumu inşa sürecini başlatmak için
selamlaşalım.
Kutuplaştırmamak ve bölmemek için selamlaşalım.

HILÂL-I AHMER CEMIYETI AÇTIĞI

ILK AŞHANE

B A L K A N S AVA Ş I S I R A S I N D A A Ç I L A N

I S PA RTA K U L E

AŞEVIDIR. 1914 YILINDAN

BALKAN

MUHACIRLERININ
S AVA Ş I N

ITIBAREN

İ STA N B U L’ DA Y I Ğ I L M A S I V E

MEYDANA GETIRDIĞI

NEDENIYLE

IKTISADI

BUHRAN

İ STA N B U L’ DA P E K Ç O K A Ş E V I AÇ I L M I ŞT I R .

İş yerinde, ama yalnızca kendi iş arkadaşlarımızla değil, komşu binadakilerle, diğer ofislerdekilerle selamlaşalım. Sokaktakilerle selamlaşalım.
Otobüs şoförü ile, metrodaki güvenlik görevlisiyle selamlaşalım. Aile
fertlerimizle selamlaşalım.
Selamlaşalım ama ekranlardan değil de yüz yüze selamlaşalım. Birbirimizin yüzüne bakalım.
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde
meraklılarıyla buluşan “100 Objede İslam Bilim
Tarihi Sergisi” 12 Nisan-12 Temmuz tarihleri
arasında sizleri bekliyor.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu
Müze Salonu’nda açılan “100 Objede İslam Bilim
Tarihi Sergisi”nde bizleri bilim tarihinin “en” leri
kategorisinde yer alan eserler karşılıyor. Ayrıca
sergide, modern sergicilik anlayışıyla bir tasarım
geliştirilerek herkese hitap edebilecek özel bir ambiyans kurgulanmış. Aletlerin anlatıldığı kaynak
yazmalar da sergideki aletlere eşlik ediyor.
Serginin küratörlüğünü üstelenen İslam bilim tarihi uzmanı Hüseyin Şen serginin ortaya çıkışını
şöyle anlatıyor:
“İslam bilim mirasının ortaya çıkması adına en
önemli katkı şüphesiz merhum Prof. Dr. Fuat
Sezgin’e aittir. Kendisi bir taraftan dünyanın dört
bir yanındaki bilim konulu İslami yazmaların
izini sürüp anıtsal bir bibliyografik eser külliyatı

hazırlamış, diğer yandan ise 19. yüzyıldan bu
yana İslam bilim tarihine dair kaleme alınmış
olan yüzlerce esere ulaşmış ve tasnif ederek yayınlamıştır. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bütün bilimsel
çalışmaları haricinde bilim tarihi dünyasına belki
de en önemli katkısı, yüzlerce farklı yazma ya da
makalede tarif edilen bu icatları imal ettirmesi
ve tek bir koleksiyonda toplamış olmasıdır. İslam
bilim mirasının görünür kılınması açısından bir
devrim niteliğinde olan bu koleksiyonun daha
önce İstanbul’a ve şimdi ikinci bir koleksiyon
olarak Ankara’ya kazandırılmış olması büyük bir
şanstır.”
Şimdi İslam medeniyetinin insanlığa armağan
ettiği, hayatı kolaylaştıran ve teknoloji alanında
dünya tarihine katkılarından bazılarına daha
yakından bakalım.

1868

Taşınabilir kâtipli su saati
13. yüzyılda Cizre’de Artuklu hükümdarının hizmetinde çalışan mühendis el-Cezeri
(600/1200 civarı) “el-Cami’ Beyn el-‘İlm ve-l‘Amel” başlıklı eserinde, sultanın kendisinden
çabuk bozulmayan, külfetsiz bir şekilde vakti
gösteren, yolculukta taşınabilir bir saat yapmasını istediğini yazar. Bu isteğe binaen el-Cezeri,
üzerinde kâtip oturan bardaklı bir su saati imal
eder. Eserinde “birinci türün beşinci şekli” olarak tanıttığı bu saat, içinde gizli bir şamandıra
mekanizması ile çalışmaktadır. Haznedeki suyun bardağın dibinde özel olarak oluşturulmuş
bir delikten boşalmasıyla aşağı inen şamandıranın etkisiyle hareket eden kâtip, ekseninde dönerek elindeki çubukla zamanı gösterir. Model
eserdeki tarif ve çizimlerine göre yaptırılmıştır.
Şiddetli rüzgârda sönmeyen gaz lambası
9. asırda Bağdat’ta Beytü’l-Hikme’de çalışmış
olan Benu Musa kardeşler matematik, astronomi ve birçok başka alanda eserler kaleme almışlardır. Mekanik icatlara dair kaleme aldıkları
Kitab’ül-Hiyel’de birçok eğlence otomatıyla birlikte bazıları pratik yüz farklı icadı tarif ederler.
Bu pratik icatlardan biri şiddetli rüzgârda sönmeyen gaz lambasıdır. Bahsi geçen bu lambanın
bir tarafı açık dikey silindir şeklinde yapılmıştır.
Alevi rüzgârdan koruyan bir mahfaza görevi
yapan silindirin ön kısmının aksine alevin olduğu tarafa yerleştirilen kanat sayesinde rüzgârın
geldiği istikamete doğru dönerek alev için siper
olur. Model eserdeki tarif ve çizimlerine göre
yaptırılmıştır.
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Sergide astronomi,
coğrafya, geometri, optik,
kimya, tıp alanında
özenle seçilmiş 100
obje modern sergicilik
anlayışıyla geliştirilen
tasarımla şekilde
kurgulanmıştır.
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Nureddin Hastanesi
İslam tarihindeki en önemli hastanelerden biri olan bu hastane Şam
şehrinin Moğol işgalinden (549/1154) kurtulmasından hemen sonra Türk
hükümdarı ve kumandanı Nureddin Mahmud b. Zengi tarafından kurulmuştur. Şam şehrinin en önemli tarihi yapılarından olan bu hastane
19. yüzyılda hizmet vermeye devam etmiştir. Hastane merkezi bir avlu ve
bu avlunun etrafında dört eyvandan oluşmaktadır. Avlunun ortasında bir
havuz, eyvanlardan birinin önünde ise mukarnaslı bir taçkapı ve kubbesi
olan dikdörtgen bir yapı bulunmaktadır. Hastanenin erken dönemindeki
işleyişine dair en ilginç kaynak meşhur Endülüslü seyyah İbn Cübeyr’in aktardıklarıdır: “Burada (Şam) yaklaşık yirmi okul ve biri yeni bir eski olmak
üzere iki hastane bulunmaktadır. Yeni olan daha çok ziyaret edilmektedir
ve daha büyüktür. Günlük masrafı yaklaşık on beş dinardır. Orada hastaların isimlerini, ilaçlar ve hasta bakımı için gerekli harcamaları vb. kaydetmekle görevli çalışanlar bulunmaktadır. Hekimler her gün sabah erkenden
gelirler, hastaları muayene ederler ve her bir hastanın durumunu göz önünde bulundurarak gerekli ilaçlarla yapılacak bakımı ve gıdaları düzenlerler…
Orada akıl hastalarının tedavisi de yapılmaktadır.”
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Piston şırınga
Ez-Zehrāvī’nin (4/10. yüzyıl) tarif ettiği bu alet
çıban, kan pıhtısı veya mesanede oluşan cerahatı
tedavi etmek için kullanılır. Fildişi veya gümüşten
üretilen bu aletle ilaçlar sıvı halde idrar yolu içinden
mesaneye şırınga edilir. Bu alet ilk defa İslam medeniyetinde kullanılmıştır zira antik dönemde sadece
balon şırınga bilinmekteydi.
Gülsuyu üretim aleti
İslam bilim tarihinde kimya alanında geliştirilen
önemli tekniklerden biri olan damıtma, sadece
bilimsel değil endüstriyel anlamda da birçok farklı
alanda yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Örneğin,
damıtılmış sirke (asetik asit), damıtılmış şarap
(alkol), gül suyu ve gül yağı gibi damıtma ile üre-

İNSANLIĞA ARMAĞANLARI

tilmiş aromatik sular ve yağlar damıtma tekniğinin
endüstriyel çapta kullanıldığı en önemli alanlardı.
Orta Çağ İslam coğrafyasında endüstriyel olarak
üretilen aromatik sular arasında özellikle gül suyu
çok popülerdi. İslam medeniyetinin önemli sembollerinden olan gülün suyu ve yağı sadece kozmetikte
değil tıp alanında ve gıda üretiminde de kullanılıyordu. Hatta gül suyu Avrupa’ya bile ihraç ediliyordu. Gülüyle meşhur Şam bölgesi, İslam coğrafyasında gül suyu üretimiyle biliniyordu. Kozmograf
Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed b. İbrahim
b. Ebi Talib el-Ensari Şeyh er-Rabve ed-Dımeşki (ö.
727/1327) Nuhbet ed-Dehr fī ‘Aca’ib el-Berr ve’lBahr isimli eserinde Şam civarındaki Mizze köyünde gördüğü endüstriyel gül suyu üretim aletini tarif
eder. Bu aletin bir tasvirini veren ed-Dımeşki’nin
tarifine göre bir buçuk adam boyunda idi. Model
eserdeki tarif ve çizimlerine göre yaptırılmıştır.
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MARKALARI

“DAHA ADIL, SOSYAL AÇIDAN
DAHA KAPSAYICI BIR DÜNYA
YARATMAK IÇIN ÇALIŞIYORUZ”
Unilever NAMETRUB Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü ve Yönetim Kurulu
Üyesi Ebru Şenel Erim ile sosyal sorumluluk projelerini konuştuk.
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Ticari bir yapı olarak, insani dayanışma, sosyal ve toplumsal sorunların çözümü noktasında yaklaşımınızı belirleyen
temel kriterler nelerdir?
Bugün dünyada sosyal ve toplumsal açıdan pek çok eşitsizlik
söz konusu. Bu anlamda küresel sistemde ciddi aksamalar
yaşanıyor. Çok sayıda insana yeterince fırsat verilmiyor. Yine
çok fazla insan, kimlikleri nedeniyle dışlanıyor ve yetersiz
temsil ediliyor. Biz Unilever olarak, işyerlerimizden ve tedarik
zincirimizden başlayarak toplumdaki engelleri kaldırmak ve
eşit fırsatlar yaratmak için önemli bir güce sahip olduğumuzu
görüyor ve bunu harekete geçirmek istiyoruz. Herkesin eşit
muamele gördüğü bir toplumda yaşamayı arzu ediyoruz. Daha
adil, sosyal açıdan daha kapsayıcı bir dünya yaratmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın sadece daha adil bir dünya inşa
etmeye yardımcı olmakla kalmayacağını, işimizi de güçlendireceğini düşünüyoruz.
10 yılı aşkın zamandır iş modelimizi üzerine kurduğumuz sürdürülebilirlik stratejimiz ve deneyimimiz de şirketin büyürken
çevresel ve toplumsal fayda yaratabileceğini, paydaşlarla iş birliği içinde bunların eş zamanlı yürütülebileceğini doğruladı.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Hem iş dünyası hem de toplum için rol model ve harekete geçiren bir güç olmak istiyoruz. Son 10 yılda Türkiye’de;
• Domestos ile 4,5 milyon üzerinde çocuğa
• OMO ile 1.150.000 öğrenciye
• Lipton ile 36.400 çiftçiye
• Knorr ile 9.000 çiftçiye
• UnileverFood Solutions ile 52.000 mutfak personeline
• Dove ile 305 bin gence dokunduk, yaşamlarında önemli bir
fark yarattık.
Pandemi krizinin etkisiyle bugün çoğu ülke, yerli tarımsal
üretimin, gıda ve su kaynaklarının kendi kendine yeterliliğini
tartışıyor. Unilever, bunu yıllar öncesinden gören bir şirket.
Türkiye’de gıda, içecek ve dondurma işimizde, hammadde ve
ambalaj malzemelerinin yüzde 72’sini sürdürülebilir kaynaklardan elde ediyoruz; harcamalarımızın yüzde 81’ini yerel
kaynaklara yapıyoruz. Tarımda ve çayda yürütülen sürdürülebilirlik odaklı programlarla 50 bine yakın çiftçiye doğru ve

geleceğe dost tarım uygulamaları konusunda eğitimler verdik.
Türkiye, Lipton çayın hem üretilip hem tüketildiği ilk ve tek
Yağmur Ormanları Birliği Sertifikası (RA) alan ülke oldu.
Dondurma kategorisinde ise kullandığımız kakao çekirdeklerinin yüzde 98’inden fazlası, sürdürülebilir şekilde Rainforest
AllianceCertified ™ çiftçilerinden temin ediliyor.
Türkiye’deki etki ajandamızın odağında; döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması, kadının güçlenmesi ve önyargılarla
mücadele, gençlerin güçlenmesi konuları var. Bunun için
önemli adımlar attık. Unilever’in liderliğiyle Embark Projesi
kapsamında 300’den fazla Suriyeli ve Türkiyeli gençten oluşan
bir network kuruldu. Suriyeli gençler, Unilever Türkiye'de
direktör olarak çalışan 13 lidere tersine mentörlük yaptı. Ben
Algida Programı ile 2017 yılından bu yana toplam 4.500’den
fazla gencin istihdama katılımı ve yetkinlik gelişimi sağlandı.
Gelecek Daha Net Gençlik Platformu ile 5.231 gence mentorluk
ve beceri geliştirme eğitimi verdik.
Kadınların güçlenmesinin ve potansiyellerini ortaya çıkarmanın; sürdürülebilir, eşitlikçi büyüme sağlamanın bir parçası
olduğuna inanıyoruz. Hem şirketimiz bünyesinde hem ekosistemimizde hem de toplumda cinsiyete ilişkin ön yargılara
meydan okumak, kadınların beceriler geliştirmelerini ve tam
potansiyellerini açığa çıkarmalarını sağlamak için onların
yanında yer alıyoruz. Türkiye’de de kadın yönetici oranımız
yüzde 50. Yönetim Kurulumuz ise kadın ağırlıklı. 2017 yılında
Türkiye’de türünün ilki bir girişime imza attık ve ekosistemimizdeki şirketlerle Birlikte Güçlüyüz platformunu kurduk. Bu platformda bugün 36.000 kişiyi istihdam eden 33 şirket, birbirinden
öğrenmeye ve yeni örnek hikayelerle yoluna devam ediyor.
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Kadının ekonomik ve sosyal hayatta konumunu güçlendirmesi
için bu kadar çaba sarf ederken, toplumumuzun kanayan bir
yarası olan ‘aile içi şiddet’ konusuna dikkat çeken bir proje gerçekleştirdik. Bu yıl Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Sessizliği Boz’
kampanyasını hayata geçirdik. Bu kampanya ile çalışanlarımızı
aile içi şiddet konusunda bilgilendirirken, ‘Aile İçi Şiddet ve
İstismarı Önleme İş Yeri Politikamız’ doğrultusunda ihtiyaç duyan tüm çalışanlarımıza yardıma hazır olduğumuzu hatırlattık.
‘İklim Krizi ile Mücadele’ kapsamında ise karbon ayak izimizi
sıfırlama, plastik kullanımının azaltılması ve döngüsel ekonominin yaygınlaştırılmasına odaklanıyoruz. Örneğin; 2039 yılına kadar tüm ürünlerden kaynaklanan emisyonları net olarak
sıfırlama sözü verdik. 2020 Eylül ayında açıkladığımız ‘Temiz
Gelecek Vizyonu’ adlı küresel inovasyon programı, 2030 yılına
kadar ev ve çamaşır bakım ürünlerini fosil yakıttan elde edilmiş kimyasallardan tamamen uzaklaştırmayı öngörüyor.
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Öte yandan 9 ülkeden 10.000 kişinin katılımıyla Pozitif Güzellik Araştırmasını gerçekleştirdik. Bu araştırma bize, güzellik
anlayışında da kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir yeni ve
öncü nitelikteki bir vizyon ve strateji geliştirmek için ilham
verdi. İlk adım olarak, cilt bakımından sabuna, şampuandan
deodoranta pek çok ürünü içeren güzellik ve kişisel bakım
markalarımız, dünyanın dört bir yanında reklamlarından ve
ambalajlarından ‘normal’ kelimesini kaldırıyor. Dove, Axe, Elidor gibi güzellik ve kişisel bakım markalarımız Pozitif Güzellik vizyonuyla eşitlikçi, kapsayıcı ve gezegen için sürdürülebilir
yeni bir güzellik çağına öncülük edecek.
Yarının Gıdaları projeniz nasıl başladı? Neler yaptınız?
Nasıl geri dönüşler aldınız?
Bugün dünya gıda sisteminde ciddi bir kriz söz konusu. Örneğin; 2 milyar insan fazla kilolu, ki bunun 41 milyonu çocuk. 1
milyar insansa açlık sınırında yaşam mücadelesi veriyor. Dünya
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Sağlık Örgütü’nün verilerine göre hâlâ 2 milyar
insan vitamin ve mineral eksikliği yaşıyor. Aynı zamanda gıda sistemi çevreye büyük zarar veriyor. Küresel sera gazı salımının yüzde 20'sinden fazlası gıda
endüstrisi tarafından gerçekleştiriliyor, buna karşılık
üretilen tüm gıdaların üçte biriyse çöpe gidiyor.
Unilever olarak adil bir küresel gıda sisteminin
şekillenmesi için sorumluluk taşıdığımıza inanarak
Yarının Gıdaları İnisiyatifini başlattık. Bu kapsamda
4 temel taahhütte bulunuyoruz:
1. Ürünlerimizde sürdürülebilir tarımsal ham maddeler kullanımını ve bitkisel temelli gıda seçeneklerini artıracağız.
2. Besleyici gıdaları herkes için erişilebilir kılmaya çalışacağız. 2025 yılına kadar yeterli ve dengeli
beslenmeye katkı sağlayan ürünlerimizi iki katına
çıkaracağız.
3. Tüm ürün gruplarımızda kalori, tuz ve şeker miktarını azaltmaya devam edeceğiz.
4. Gıda atığını yarıya indirmek de önemli bir taahhüdümüz. 2025’e kadar üretimden, ürünlerimizin
raflara ulaşmasına kadar olan süreçteki doğrudan
faaliyetlerimizde gıda atıklarını yarıya indireceğiz.
Yarının Gıdaları stratejimizle yalnızca gıda işimizi
dönüştürme taahhüdümüzü değil, dünyamızın gıda
sistemini dönüştürmeye yardım etme konusundaki
kararlılığımızı da sergiliyoruz. Ancak o zaman herkesin, her yerde besleyici, uygun maliyetli ve gezegenimize dost gıdalara erişebileceğine inanıyoruz.
İnsani yardım ve sosyal dayanışma çerçevesinde
işbirliği yaptığınız paydaşlarınız arasında kimler
var?
Daha iyi bir dünya için şirketlerin sorumluluğu
her zamankinden daha büyük hâle geldi. Ancak
biliyoruz ki, dünyanın karşı karşıya olduğu büyük
sorunları çözmek için hiçbir şirket tek başına değişim
yaratma gücüne sahip değil. Bu bağlamda platformlarla, STK’larla, derneklerle iş birliği içinde çalışıyoruz. Birbirimize ilham vererek, birbirimizi yaptıklarımızla harekete geçirerek kalıcı etki yaratmayı
amaçlıyoruz.
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Özellikle Kovid-19 sürecinde faaliyet alanınız
çerçevesinde hangi artı değerleri oluşturmaya
odaklandınız?
Pandeminin başlamasıyla birlikte ilk refleksimiz,
insanların güvenliğini ve sağlığını korumak oldu. 16
Mart itibarıyla 2.000 kişiyi bir günde ofisten evden
çalışmaya aldık. Fabrikada ve sahada çalışan yaklaşık 3.000 arkadaşımız için de güvenlik önlemlerimizi
global olarak en üst düzeye çıkarttık. Bunun yanında sosyal mesafe, maske kullanım gibi konularda
5.000’den fazla kişiye eğitimler verdik. Aynı zamanda
psikolojik güvenlik ve mental sağlık konularında da
çalışanlarımıza destek vermeye çalıştık. Yurt dışında
çalışan arkadaşlarımız, onların buradaki aileleri,
Türkiye’deki expatlarımız, emeklilerimiz; herkesle
bu dönemde irtibatta olduk. Bunun yanında iletişimlerimizin içeriği çeşitlendi, frekansı arttı. Her çarşamba günü Türkiye CEO’muz yaklaşık 1.000 kişiyle bir
araya geliyor. Bu açık iletişimin, şirket kültürümüze
çok saydamlık ve şeffaflık getirdiğini görüyoruz.
İlk dönemlerde birçok şirketin satış teşkilatı sahaya
çıkmazken, biz bir gün bile duraklama yapmadık ve
her gün onların yanında olduk ve ürünlerimizi hiç
aksatmadan onların servisine sunmayı başarabildik.
Eğer bu olmasaydı, raflardaki stockoutlar uzun
sürseydi, panikle birlikte Türkiye çok daha zarar
görebilirdi ve zincirde kırılmalar yaşayabilirdik.
Büyük ölçekli, özellikle zincir müşterilerimizle son
yılların gösterdiği en iyi iş birliğini gerçekleştirdik.
Bu sürecin, müşteri ve Unilever arasındaki bağı daha
da kuvvetlendirdiğini ve önümüzdeki yıllara çok
güzel bir zemin hazırladığını söyleyebiliriz.
Toplumun katmanlarının içinde ama markalarımızla
ama insanlarımızla ama ürettiklerimizle fayda yaratmaya çok inanıyoruz. Pandeminin ilk günlerinde, 230
ton Domestos’u raflara vermek yerine 81 ildeki kamu
hastanelerindeki sağlık çalışanlarımıza ve hastanelere
teslim ettik. Ardından Knorr, Lipton gibi diğer markalarımız farklı desteklerde bulundu. Bunun dışında
markalarımız iletişim çalışmalarını ve kampanyalarını
kamu otoritelerinin mesajlarını destekleyecek şekilde;
evde kalmayı, maske takmayı, sosyal mesafeyi, hijyen
kurallarını uygulamayı teşvik edici yönde değiştirdi.
Bu dönemde tüketicilerimizin beklentilerini karşılamaya yönelik bazı inovasyonlar yaptık. Örneğin;
daha önce planlarımızda hiç yokken, kolonyanın bir
sıkıntı olduğunu gördük ve hızla PureLine markalı
kolonya üreterek piyasaya sunduk.
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“GELECEK IÇIN SUYUN DEĞERINI
GÜNDEME GETIRDIK”
Ticari bir yapı olarak, insani dayanışma, sosyal ve toplumsal sorunların
çözümü noktasında yaklaşımınızı belirleyen temel kriterler nelerdir?
Su ve suyla ilgili gündemler, Reckitt’in
küresel sorumluluk alanları arasında
yer alıyor. Birleşmiş Milletler tarafından
belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri doğrultusundaki 6 numaralı
“temiz su ve hijyen” başlığı çalışmalarımızın çerçevesini oluşturuyor. Bu hedef,
2030 yılına kadar su kıtlığını azaltmak ve
erişilebilir su kaynaklarının verimliliğini
artırmayı tanımlıyor.
Türkiye pazarına girdiğimiz günden bu
yana su tasarrufu ve gelecek için suyun

değerini gündeme getirdik. Ülkemiz
de tüm dünyada olduğu gibi su stresi
yaşamaya aday ülkelerden biri. Tüketicilere doğrudan konuşan bir marka olarak
bu konuda üzerimize düşen, her fırsatta
su stresiyle ilgili doğru ve bilinçlendirici
mesajları iletmek konusunda ezberleri
bozan bir girişim yapmamız gerektiğine
karar verdik.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Biz Yarının Suyu hareketini başlatırken,
girişimimizin bir kampanyadan çok
daha fazla alanı sahiplenen, daha fazla
paydaşı kapsayan ve bilindik araç ve
mecraların çok ötesine geçmesi gerekti-

ğini, oyunun kurallarını gerçek anlamda
yeniden yazmamızın şart olduğunu
gördük.
Bunun için de bakış açımızı şöyle ifade
ettik: “Gelecek için bugünden başlayacak bir değişim istiyoruz. Bu değişimin lideri ve öncüsü olmanın ötesinde
dokunduğumuz her birey ve kitlede
davranış değişikliği oluşmalı. Davranış
değişikliğiyle birlikte samimiyet, anlamlı
marka olarak amaç odaklılığımız hareketimizin ruhunu oluşturmalı.”
Bir yandan büyük çerçevenin her ayrıntısını kurgularken, bir yandan da yaklaşan
lansman dönemi için aksiyonlarımızı
planladık. Lansmanla birlikte hem o
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RB Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü &
Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Bayar
şirket olarak üstlendikleri sosyal sorumluluk
projelerini 1868’e anlattı.

FOTOĞRAF AA / KAMIL TEKMEN

dönemdeki adımlarımızın gerçekleştirilmesi hem de paydaşlarımız ve hedef kitlelerimizden gelen geri bildirimlere göre bir
sonraki adımlarımız için yeni açılımları araştırdık. Her anlamda bir marka iletişimi Ar-Ge süreci yaşadığımızı söyleyebiliriz.

üç boyutlu olarak yansıttı, her bir kurumaya yüz tutmuş göl
için üretilen bardak, ancak göllerde kalan bölüm kadar doldu.
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde canlı yayınlarda konuşmacıların
önünde yer alan Susuz Bardaklar büyük ses getirdi.

Akademik bilgi ve bilimsel verilere dayalı bir başlangıç
yapmaya karar verdik. TSKB tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin tatlı su kaynaklarının durumunu dünya ülkeleriyle
kıyaslamalı olarak gösteren “Su: Yeni Elmas” raporunda yer
alan verilerden hareketle ilk adımımızı attık.

Yarının Suyu sitesi ve Su Ayak İzi kavramını yerleştirdik ve
Söz Ver kampanyamızı başlattık, Söz Ver kampanyamız ile eş
zamanlı olarak National Geographic iş birliğiyle hazırlanan
“25 Litre” belgeseliyle, gelecekte tüm dünyayı etkisi altına
alacağı öngörülen su kıtlığına dikkat çektik ve bu küresel sorunun ülkemizdeki boyutunu gözler önüne serdik. 2040 yılını
resmeden bir senaryo ile yaşanılacak zorluklar hakkında izleyiciye bilgi veren drama-belgesel Türkiye’nin en çok izlenen
belgeseli unvanını kısa sürede elde etti ve şu sıralarda dünya
çapında birçok ülkede yayınlanmaya devam ediyor.

Raporun geniş kitlelere ulaşmasına öncülük ederken, artık
bir sürdürülebilirlik projesi olarak şekillenen Yarının Suyu
hareketimizin lansmanını, “Türkiye Ekonomisi’nin Kalbi
Su” sloganıyla Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde gerçekleştirdik.
Ülkemizde gittikçe kuruyan göllerimize farkındalık yaratmak
için çarpıcı bir görsele sahip Susuz Bardaklar serisi üretildi.
Bardaklar, sularını kaybeden göllerin kalan topografyasını

Kars Valiliği, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü ve Kuzey Doğa Derneği ile Kars’taki göçmen kuşların en önemli konaklama ve
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beslenme alanlarından birisi olan Kuyucuk Gölü’nün kurtarılması için bir proje
başlatıldı. Mucize Doktor dizisindeki
senaryo entegrasyonumuzla eş zamanlı
olarak Taner Ölmez’in gölün kuruyan
zemininde Yolun Sonu Gözüküyor türküsünü uyarlayarak söylediği bir reklam
filmi çekildi.
Birinci yılımızı tamamlamaya hazırlandığımız günlerde hayatımıza giren
pandemiye rağmen durmadık, bu yıl 25
Litre: Suyun Peşinde ile ikinci döneme
de kalıcı bir yapımla devam ettik. Ekim
2020’de lansmanını yaptığımız Finish Su
Endeksi ile artık suyun hayatımızdaki
yerini ekonomik ve sayısal olarak ifade
edilen bir değer olarak somutlaştırdık.

Türkiye’deki çalışmalarımız tüm dünyada fark edildi. 25 Litre belgeselinin yurtdışında gösterime girmesinin yanında,
yüne tüm dünyaya erişecek yeni yapımlarımız ve Yarının Suyu’nun Reckitt
içerisinde örnek olduğu süreçler var.
Bu yıldan itibaren su konusundaki iletişimimiz daha da kapsamlı hale geliyor.
Farkındalık çalışmalarımızın yanına artık sahiplenme ve davranış değişikliğiyle
beraber farklı yaş gruplarındaki kitlelerde su gündeminin oluşması, bu kitlelerin
aktif olarak katılıp çözümün bir parçası
olduğu süreçler hayatımıza giriyor.
Bizim su tüketimimiz maalesef, şu an
mevcut olan suyumuzu daha da azalt-

makta. Dolayısıyla, önümüzdeki 10-15
yıl içerisinde, kişi başı 1000 metreküpün
altına düşme riskimiz var. Yarından tezi
yok, tasarrufa başlamalıyız. Tüketicilerimize baktığımızda, genel olarak “Ben
tek başıma neyi değiştirebilirim?” diye
soruyorlar. Aslında, tek başımıza birçok
şey değiştirebiliriz. Deniz de damlalardan oluşuyor. Biz de birer damlayız
ama en sonunda o denizi oluşturuyoruz.
Bu yüzden de National Geographic ile
birlikte “Bir Su Hikayesi” isimli bir belgesel hayata geçirdik. 22 Mart’ta Dünya
Su Günü’nde yayına girdi. Tüm izleyicilerimizin izlemesini, orada gördükleri
su tasarrufu önerilerini önce evlerinde
sonra iş yerlerinde ve fabrikalarda, tarlalarında uygulamalarını öneriyoruz.
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Ülkemizin ulusal değeri Kızılay ile de bu kapsamda
önemli bir iş birliği gerçekleştirdik ve pandemi sürecinde
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere temizlik ve hijyen
malzemelerinin dağıtımını yaptık.

F O T O Ğ R A F A A / Ö Z G Ü N T İ R A N

Bundan sonrasındaki hedef ve planlarımız, suyun herkesin
gündeminde olduğu, tasarrufun ötesinde herkesin su için
neler yapılabileceğine odaklandığı bir dönemin öncülüğünü
yapmak. Bugüne kadar tasarruf konuşurken suyun maddi
değerinden çok geleceğimize olan etkisini ön plana çıkardık,
bundan sonrasında da herkesin su ile ilgili temel gündemler
kadar yan etkenleri de düşündüğü ve bu amaç doğrultusunda
kendileri ve çevrelerinde davranış değişikliği için inisiyatif
aldığı bir dönemin hazırlığındayız.
İnsani yardım ve sosyal dayanışma çerçevesinde işbirliği
yaptığınız paydaşlarınız arasında kimler var?
Reckitt, dünya çapında “Fight For Access Fund” ile Kovid-19
mücadelesinde önemli bir adım attı. İhtiyaç duyulan coğrafyalarda, genel temizlik ve hijyen ürünlerinin gerekli yerlere ulaştırılmasını amaçlayan program tüm yılı kapsayacak şekilde planlandı. Bu süreçte farklı iş birimlerimiz başta kamu kurumlarıyla

olmak üzere ihtiyaçlara cevap verebileceğimiz alanlarda destek
sağlayacak iş birliklerine hızlıca başladık. Ülkemizin ulusal değeri Kızılay ile de bu kapsamda önemli bir iş birliği gerçekleştirdik
ve pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere
temizlik ve hijyen malzemelerinin dağıtımını yaptık.
Özellikle Kovid-19 sürecinde faaliyet alanınız çerçevesinde
hangi artı değerleri oluşturmaya odaklandınız?
Öncelikle global merkezimizle ortak aldığımız karar doğrultusunda tüm merkez ofis çalışanlarımız evden çalışma
düzenine geçti. Bu aynı zamanda tüketicilerimizin günlük
yaşam döngüsünü doğrudan deneyimlememiz anlamına da
geliyor. Böylece salgın sürecinde evde kalmanın önemini ve
evdeyken birkaç basit kurala uyarak kendimizi ve ailelerimizi
korumanın önemine vurgu yaptık. Normal ürün iletişimimizin yanında toplumun ihtiyaç duyduğu dayanışma için de
özellikle sosyal medya çalışmalarımıza ağırlık verdik.
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Başlarında Milli Mücadele’nin sembolü olan kalpakları, şık elbiseleri ve çizmeleri
ile fotoğrafa poz veren vazifeliler; devrin yokluğunu, giyim kuşam tarzını yansıtan
Yenişehir ahalisine battaniye, ayakkabı, pantolon gibi malzemeler dağıtıyor.
Milli Mücadele, Hilâl-i Ahmer’in hizmet ve fedakârlığının zirveye ulaştığı, tarihinin en şerefli sayfalarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. Savaşın
açtığı yaraları saran, ihtiyaçları gideren ve bu ulvi
vazifeyi büyük bir özveriyle yerine getiren Hilâl-i
Ahmer, Milli Mücadele’nin zaferle taçlandırılmasında âdeta kilit taşı rolü oynamıştır. Bu dönemde
33.172 yaralı ve hasta tedavi edilmiş, birçok yerde
Hilâl-i Ahmer hastaneleri, nekahethaneleri, dispanserleri, aşhaneleri, çayhaneleri kurulmuş, özellikle
savaşın şiddetli devam ettiği yerlere imdad heyetleri
gönderilmiştir.
İkinci İnönü Harbi esnasında Söğüt, Bilecik,
Bozöyük, İnönü ve köylerinin Yunanlılar tarafından yakıldığı, köylülerin dağlara iltica ettiği, aç ve
perişan bir halde oldukları görülür. Hilâl-i Ahmer,
bu zavallılara yardım ve şefkat elini uzatmak için
buralara hemen bir imdâd heyeti gönderir. Heyet,
beraberinde 10.000 lira nakit, 56.500 kilo un, 20 teneke gazyağı ve 200 kat çamaşır götürür.Yardıma en
fazla muhtaç olan Bilecik, Yenişehir, İnegöl, Söğüt
ve civarı ayrı ayrı dolaşılır.
Merkezini Bilecik’te tesis eden imdat heyeti, faaliyet
mıntıkalarını beş kısma ayırarak; Bilecik, İznik,
Yenişehir, Seyitgazi ve Gemlik’te birer tali teşkilat
kurar. 15 Eylül 1922’de vazifeye başlayan imdat heyeti emrine üç adet kamyonet verilir. Ayrıca, Bilecik
ve Söğüt çevresi için iki seyyar dispanser; Gemlik
ve Yenişehir’de de birer sabit dispanserle, eczane
kurulur. İmdat heyeti, Bilecik, Eskişehir, Seyitgazi,

Yenişehir, Gemlik havalisinin bütün köylerini tek
tek gezer. Dokuz ay boyunca 166089 kilo hububat
ve un, 6535 adet yünlü fanila ve yelek, 7664 mintan
ve gömlek, 11680metre pazen ve Amerikan, 3868
yün battaniye, 9101 çift yün çorap, 5296 don, 1246
çiftayakkabı, 209 entari, 147 yastık çarşafı, 18001
parça çamaşır, 201 çadır, 400 hasır, 400 adet kazma
ve kürek dağıtır.
Kızılay Tarih Arşivi’nde yer alan bu fotoğraf,
Hilâl-i Ahmer sağlık yardım heyetinin Yenişehir’de
bulunduğu bir sırada çekilmiştir. Fotoğrafın altında
Osmanlı Türkçesi ile “Yenişehir’de Hilâl-i Ahmer
onuncu imdad-ı sıhhi heyeti tevziat mahalli” (Yenişehir’de Kızılay Onuncu Sağlık Yardım Komisyonu
Dağıtım Noktası) yazısı okunuyor. Virane hâldeki
bir evin önünde Hilâl-i Ahmer logolu küçük bir
kamyonet duruyor. Başlarında Milli Mücadele’nin
sembolü olan kalpakları, şık elbiseleri ve çizmeleri
ile fotoğrafa poz veren vazifeliler; devrin yokluğunu, giyim kuşam tarzını yansıtan Yenişehir ahalisine
battaniye, ayakkabı, pantolon gibi malzemeler dağıtıyor. Sağ tarafta, yakasında Hilâl-i Ahmer logusu
görülen görevlinin çevresindeki çocukların yüzlerinde ve gözlerinde olan tebessüm ışıltısı fotoğrafın
en dikkat çekici yönünü yansıtıyor.
Yeryüzündeki en büyük hayırseverlik müesseselerinden biri olan Hilâl-i Ahmer’in Yenişehir’de gösterdiği üstün vazife, gayret, âlicenaplık ve şefkat eserini
bu fotoğraf vesilesiyle tekrar hatırlamış oluyoruz.
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Resimdeki
Gözyaşları
HALİL İBRAHİM İZGİ

FOTOĞRAF AA / MUHAMMED SAID

2012 yılının Kasım ayında, Saraybosna’da Srebrenica’da yaşanan acıları gösteren bir fotoğraf sergisine
gittik. Hayli dokunaklı olan sergiye gelirken merdivenleri tırmanmıştık. Dönüşte ise asansöre bindik.
Asansörün aynasında aralarında Türkçenin de olduğu üç dilde “Sen Benim Şahidimsin” yazıyordu. O
andan sonra gittiğim her yerde hayatlarını kaybeden
o insanların tanığı olduğumu unutmadım. Şahitlik
sorumluluk getiriyor. Aradan yıllar geçtikten sonra
bu defa fotoğraflarda değildi tanıklığım. Suriye
insani dramının ortasında, varil bombalarının sesleri
arasında sayısız defa İdlib’e, Azez’e ve Afrin’e gittim.
Her yolculuk dönüşünde şahitliklerim artıyordu.
Gördüklerimi anlatmak, yaralara merhem olmak
ve bunları yaparken de umudu diri tutmak şeklinde
özetlenebilecek bir rutinde ilerliyordum. Şahit olmak
emaneti yüklenmek demekti.
İnsan onurunu ayakta tutmaya çalışan birçok kişiyle de kamplarda, şehirlerde ve henüz silahların
sustuğu çatışma alanlarında bir araya geldik. Bir
Roma kalıntısının etrafına yerleşmiş mülteciler,
tarlasından ayrı düşmüş bir traktör, ahir ömrünü
evinden ayrı bir çadırda geçiren ihtiyar amcamız,
acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyan yaşlı bir teyze, gözleri görmeyen ama gönül gözüyle sıcacık bakan
mülteci bir çocuk. Hikayelerin hepsi o kadar iç içe
geçti ve hepsi o kadar şahitlikler yükledi ki oturup
bir kitapla anlatmayı denedim. Bu kadar tanıklıkla baş etmeye çalışmak zor olacaktı. Her Suriye
ziyareti yeni bir göç dalgası anlamına geliyordu.
Yılbaşı arifelerinde dünyaya ulaştırmaya çalıştığımız mesajlar, katliamları kanıksayan dünyanın
sağırlaşan kulakları ve Avrupa Birliği başta olmak
üzere uluslararası toplumun riyakar ve iki yüzlü
tavırları.
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Dram bitmedi ama hikayenin karanlık taraflarını aydınlatmaya niyetli şahitliğim, bir Halep
romanı olan “Camera Obscura” çıktı. Bu esnada
bazı mucizevi gelişmeler de yaşanıyordu.
İdlib’de çadırlarda yaşamak zorunda kalan
kişilerden bir kısmı yapılan briket evlere taşınacaklardı. İnsan onurunu önceleyen bu girişim
için Türkiye seferber olmuştu. İdlib’in taşından,
toprağından yapılan briketler, evleri başlarına
geçmiş bu mültecilere sırtlarının yaslayabilecek
bir duvar verecekti.
“Ülken seni özledi çocuk”
Büyük bir organizasyonla açılış törenine doğru
yola çıktık. Hatay’a kadar uçak ve sonrasında
İdlib’e geçiş. Babül Hava sınır kapısında içimi
acıtan o reklam panosu. İrice bir çocuk fotoğrafı ve altındaki yazı: Ülken seni özledi çocuk.
Türkiye sınırına yakın noktalarda Suriye Devrimi’nin onuncu yılını anan bazı duvar resimleri
mevcuttu. On yıldır bitmeyen bir savaş olarak
görmek mi gerekiyor yoksa on yıldır onurlarını
terk etmemeye çalışan insanlar mı? Cevabı farklı
olabilir ama ne dersek diyelim görece olarak
huzur var. Okullara giden çocuklar kendi aralarında şakalaşıyorlar. Çadırlar yerlerini evlere
bırakmış. Hatta bir evin dışı sarıya boyanmış,
renkli güzel bir ev. Engebeli yollardan geçerken
fotoğraflarını almak her zaman mümkün değil
ama bu ziyaretimiz biraz daha farklı. Acı şahitliklerin üst üste yığıldığı bu coğrafyada umudun
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Halil İbrahim İzgi,
Kızılay bağışçıları
tarafından Suriye’nin
İdlib şehrinde yaptırılan
mülteci konutlarının açılış
törenindeki izlenimlerini
1868 için yazdı.

kokusunu almak güzel. Gördüğümüz her şeyi
hayra yormak istiyoruz. Katmerlenmiş acıların
ortasında biraz umut hepimize iyi gelecek. Sırt
sırta vermiş dört evden oluşan Kızılay köyüne
giriş yapıyoruz. Evler tamamlanmış, bazıları hak
sahiplerine teslim edilmiş. Briketten yapılmış ve
40 metrekarenin altında yerleşime sahip evler,
çadırlardan gelen yeni sakinlerini bekliyor. Öncelik ihtiyarlarda ve engellilerde. Küçük de olsa
bahçeleri var. Kıyafetlerini yıkayabilecekler ve
belki bir sandalye çekip iki lafın belini kıracaklar. Açılış demek merasim demek, Kocaman bir
kalabalık. Küçük kızımın emaneti olan oyuncakları usulca bir köşede çocuklarla paylaşmak
güzel olabilir ama nasıl? Her yer çocuk kaynıyor,
oyun alanları tıklım tıklım. Kuşların sesine benziyor oyun alanındaki çocukların sesi. Başlarını
sokacak evleri var, gidecek okulları da. Dört elle
sarılıyorlar. Umudun ucu göründüğü için herkesin yüzü gülüyor.
Birbiri ardına açılışlar
Daha önceki gelişlerimde yaşanan her anı fotoğraflayan Ahmet’le karşılaşıyorum. Çıkarıp kitabı gösteriyorum, “Sen bu kitabın kahramanlarındasın” diyorum. Ne dediğimi tam anlamıyor.
Bir arkadaşı ne demek istediğimi tam olarak
anlatınca, şahitlikleri kayda geçiren Ahmet’i
elinde “Camera Obscura” ile fotoğraflıyorum.
Sonra kilit taşlarıyla sokakları döşenmiş köyün
içinde yürümeye devam ediyorum. Açılışlar
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Suriye insani dramının ortasında,
varil bombalarının sesleri arasında
sayısız defa İdlib’e, Azez’e ve
Afrin’e gittim. Her yolculuk
dönüşünde şahitliklerim artıyordu.

birbiri ardına. Bir sağlık ocağı açılıyor. Anneler ve çocukları için daha
güvenli günler demek. Sonra yürüyüşe devam ederken bir gazeteci. Yaşlı
bir kadını çekiyor. “Ömrü tavil reisiül
Türkiye” dediğini işitiyorum yarım
yamalak Arapçamla. Yüzünün çizgileri katmerlenmiş ve yanında tekerlekli
sandalyede engelli bir çocuk olan bu
teyzeyle mutlaka konuşmalıyım diyorum. Ağzından dökülen dualardan
nasiplenmek iyi gelir. Teyzenin yanında diz çöküp anlatmasını istiyorum.

Nasılsın diyorum. Sizin gibi gençler
varken nasıl kötü olabiliriz diyor. Ben
de ona sizin gibi büyüklerimiz varken
biz nasıl kötü olalım diyorum. Teyze
sözlerinin yetersiz kaldığı yerde gözyaşlarıyla anlatıyor duygularını. O
anda karşısında ben de. Elinin öpüyor
dizine başımı koyuyorum. İdlib’de ilk
defa bu kadar mutluyum. İlk defa bu
kadar umutluyum. Akan gözyaşları
mutluluktan. Programı tamamlayıp
huzur içinde Türkiye’ye dönüyoruz.
Telefonuma düşen iki çift resim.
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Teyzeler bir aradayken. Ağlıyorum, resim ağlıyor. Mutluluktan ağlıyoruz. Bu defa mutluluktan. Ahir ömründe
bir yaşlıyı tekrar duvarına yaslanabileceği bir eve kavuşturduğumuz için. Resimdeki gözyaşları mutluluğumuzun
şahidi. Hüzün bulutları mutluluk yağmuruna dönüştü.
Artık hepimiz şahidiyiz, umudun. Şahidiyiz acının ve
şahidiyiz resimdeki gözyaşlarının. En önemli şahitliğimiz
ise birbirimizin acısına kulak vererek insn kalma çabamızı
sürdürmeye devam etmek. Srebrenica’dan İdlib’e, Saraybosna’dan Halep’e insanlık pes etmiyor. Gözyaşları yeni
bir dille en güzel cevabı veriyor: Sen benim şahidimsin!
Fotoğraflar, kitaplar, gazeteciler, gönüllüler… Kocaman
bir hikayenin hem kahramanları hem de şahitleriyiz.
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Yüzyıllardır farklı inançlarla yoğrulmuş şehirler,
yükseklerden seslenen ulu mabetler, rengârenk çarşılar,
bereketli sofralar ve mevsimin en güzel renkleri
eşliğinde Gaziantep’ten Nemrut’a deneyim yüklü bir
yolculuk…

“Vücudumuzu baştan aşağı arındıran ışığın diyarı
Güneydoğu Anadolu’nun ilkbahar sabahlarında
sonsuzluğu çağrıştıran bir şeyler var. Kendimizi
baharat kokulu sokaklara atma isteği uyandıran
bir şey...” Antepli bir ozanın internette okuduğum
bu sözleri miydi, beni bu seyahate çıkmaya teşvik
eden? Bunu şimdilik bilemiyorum ama eşimi ikna
edip, yola çıkıvermiştik işte…
Çarşı çarşı içinde
Pandemi öncesinde Türkiye’nin en gözde destinasyonlarını buluşturan bölgeyi enine boyuna
keşfetme üzere soluğu Gaziantep’te aldık. Hemen
havalimanından bir otomobil kiralayıp Nemrut Dağı’na kadar uzanacak rotamızı başlattık. Mezopotamya ile Akdeniz arasında 75 bin kilometrelik bir
alana yayılan bu esrarlı coğrafyanın güzelliklerini
keşfedeceğimiz beş günlük yolculuğun ilk durağı,
Gaziantep. İnsanlık tarihinin en eski uygarlıklarından bazılarına ev sahipliği yapan kentte, zengin bir
tarih ile renkli bir kültürel birikimin yanı sıra; Arap
ve Anadolu mutfağının olağanüstü bileşiminden
doğan tatların izini süreceğiz. Sabahın ilk saatleri...

Şehir merkezindeki lokantalardan kebap kokuları yükselmeye başlıyor. Antep’te kebap yemenin
saati yok. Kahvaltıların en sevilen spesiyali, ciğer
kebabı örneğin. Kentin en yüksek tepesi olan
Kudret Kayası’nın üzerinde yükselen Antep Kalesi,
Hititlerden bu yana görkemli. Geleneksel Antep
evlerinin en güzel örneklerini görmek için Şahinbey Mahallesi’ne uğramak gerekli. Daracık sokak
aralarında sıralanan evlerin yüksek taş duvarları,
mahalle sakinlerini yazın kavurucu sıcaklarından
korumak amacıyla inşa edilmiş. Adım başı kebapçı,
baklavacı ile yerel motiflerle süslenmiş dokuma ve
kumaş satan dükkânların arasında uzanan sokaklar,
bakırcı ve baharatçılarıyla ünlü tarihi Uzun Çarşı’ya çıkıyor. Ancak çarşı gezisinden önce civardaki
lokantalardan birinde Antep usulü kebabın en
güzel çeşitlerini denemeyi ve elbette nefis baklavalarla soframızı taçlandırmayı ihmal etmiyoruz.
Uzun Çarşı’dan sonra sırada, sedef atölyeleri gezisi
var. Ardından da Zeugma Müzesi’ni muhteşem
antik mozaikleri keşfediyoruz. Bölgedeki ören
yerlerinden çıkarılan mozaik ve arkeolojik eserlerin
sergilendiği müze, gerçekten de kentin en heyecan
verici köşelerinden biri.
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İnsanlık tarihinin en eski uygarlıklarından
bazılarına ev sahipliği yapan kentte, zengin
bir tarih ile renkli bir kültürel birikimin yanı
sıra; Arap ve Anadolu mutfağının olağanüstü
bileşiminden doğan tatların izini süreceğiz.
Renkli, mistik, eğlenceli
Ertesi gün Güneydoğu Anadolu’nun
inançlar şehri Şanlıurfa’da, büyülü bir
yolculuk bizi bekliyor. Müslüman,
Hristiyan, Süryani ve daha pek çok
kültürden insanın asırlar boyunca
birlikte yaşadığı bir Orta Çağ kenti görünümündeki Rumkale’ye ev sahipliği
yapan Urfa’nın Birecik ilçesi, kelaynak kuşlarının dünyadaki en önemli
yaşam alanlarından biri. Tıpkı Birecik
gibi Fırat Nehri’nin kıyısına kurulan
Halfeti, sarı taş evleri, meyve bahçeleri
ve siyah gülleriyle Güneydoğu Anadolu’da bir sahil kasabası görünümüne
sahip. Birecik Barajı nedeniyle beşte
ikisi sular altında kalan kasabanın
yitip giden değerlerinden günümüze
kalanları daha yakından görüp fotoğraflamak için Fırat Nehri kıyılarında
tekne gezisi yapmak iyi fikir. Öğleden
sonraki hedefimiz, Peygamberler
kenti olarak anılan Şanlurfa’nın şehir
merkezini tanımak. Her köşe başında
mistik bir yapıyla karşılaşacağınız
kentin eski mahallelerinde, kendinizi
sanki Kudüs’te hissedeceksiniz. Roma
ve Bizans kalıntıları, huzur yüklü
cami avluları, Ermeni kiliseleri, Hint
pazarlarını anımsatan tarihi çarşılar,
Rızvaniye Medresesi, Ulu Camii, İbrahim Peygamber’in ateşe atıldığı yer
olduğuna inanılan kutsal balıklarıyla
ünlü Halil-Ür Rahman ve Ayn Zeliha
Gölleri’ni içine alan keyifli bir geziden
sonra günün yorgunluğunu, yöreye
özgü küçücük fincanlarda, şekersiz
olarak içilen sert bir kahve türü olan
“mırra” ya da zahter ve tarçın çayı
yudumlayarak atabilirsiniz. Akşamüstü, tarihi Urfa Çarşısı’nın renk ve ışık
yelpazesi, ödülünüz olacak. “Faru”
adı verilen kuzu kürkünden yapılmış
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Urfa’nın güneydoğusunda, uçsuz bucaksız
bir ovanın ortasına kurulan Harran, ilk
İslam Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan
5 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip.

abalar, Suriye işi pullu kumaşlar, puşiler,
eşarplar, fularlar, el halıları, rengarenk
dokumalar, nargileler, sürme, baharat,
çay, biber, tütün ile ahşap ve bakır
işlerinin satıldığı tezgahlarda gezerken
bin bir gece masallarının büyülü dünyasıyla tanışacaksınız. Akşam olduğunda
Urfa’nın en zarif taş konaklarından biri
olan Urfa Konukevi’ne yerleşip, çarşıdan aldığımız yerel giysileri kuşanarak,
kendimizi bir sıra gecesine hazırlayabiliriz. Geleneksel bir Urfa eğlencesi olan
sıra gecelerinde, yer sofrası hazırlanır;
yerel enstrümanlarla müzik icra edilir;
çiğ köfte yoğrulur; türküler söylenir ve
sohbet edilir. Geceyi Urfa’da geçirdikten
sonra ertesi sabah şehirden ayrılmadan
Göbeklitepe’yi gezmemek gerçekten de
eksiklik olur.

Gurme ritüelleri
Üçüncü gün, sanki gerçeküstü bir dünyanın ortasında buluyoruz kendimizi.
Urfa’nın güneydoğusunda, uçsuz bucaksız bir ovanın ortasına kurulan Harran,
ilk İslam Üniversitesi’ne ev sahipliği
yapan 5 bin yıllık köklü bir geçmişe
sahip. Gökkuşağının renklerini giyinen
sürmeli kadınları, antik harabeleri ve
kutsal mabetleriyle dikkat çeken bu sarı
toprakları asıl ilginç kılan, karınca yuvalarına benzeyen kubbeli konak evler…
Panoramik bir Harran turunun ardından
istikametimiz, Mardin. Harran – Mardin arası 202 kilometre ve seyir keyfi
yüksek bu yolu yaklaşık 2,5 saatte geride
bırakabilirisiniz. İlk bakışta el değmemiş
bir Orta Çağ kentini andıran Mardin’in

ruhuna inebilmek için yapılabilecek en
iyi şeylerden biri, labirentimsi daracık
sokaklarında uzun bir yürüyüşe çıkmak.
Engebeli bir arazi üzerinde teras teras
yükselen Mardin evleri, birbirinin manzarasını engellemeyecek biçimde inşa
edilmiş. Otomobillerin bile giremediği
sokaklar geçit vermediğinde, “abbara”
denilen evlerin altına oyulmuş, tüneli
andıran loş ve nemli yeraltı geçitleri sizi
sokaktan sokağa taşıyacak. Böylece kabartma ve yontma taş işçiliğinin harikaları sayılan Mardin evlerinin ihtişamına
hayran olacaksınız. Kent mimarisinin
başyapıtları kabul edilen Ulu Camii,
Postane binası, Paşadede Konağı, Munganlar Evi ve Tatlıdedeler Konakları’nı
gördükten sonra Mardin lezzetlerini
deneyebilirsiniz. Yemek tutkunlarını
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fazlasıyla memnun edecek Mardin mutfağında, içli köfte
başrolde. İç pilav ile doldurularak tandırda pişirilen kuzu
kaburgasıyla sıkça karşılaşacaksınız. Salçalı bir tür lahmacun
olan “sembusek” ve etli ekmek yaygın. Yeşil erikli pilav, “bello”
denilen mercimek köftesi ile bol kişnişli çiğ köfte çok seviliyor.
Kuzu bağırsağına iç pilav doldurularak hazırlanan “mumbar”
dolması, sıra dışı bir lezzet. Yabani kiraz reçeli de çok lezzetli. Yemekten sonra gezi sırası, kentin yakın çevresine geliyor.
Mardin’in evleri kadar medreseleri, kiliseleri ve manastırları da
dillere destan güzellikte... Dağın yamacına kurulan Kasımiye
ile Mezopotamya Ovası’na hâkim olan Zinciriye, medreselerin
en ünlüleri. Kentin beş kilometre doğusunda bulunan Deyrulzafaran ile Şar köyündeki Kırklar Kilisesi, yaşayan en eski
Süryani manastırları olarak kabul görüyor. Süryani Kadim
cemaatinin merkezi olan Mar Gabriel Manastırı’nı görmek
için ise Midyat’a uzanmalısınız. “Telkari” denilen çok zarif
bir gümüş işleme sanatının merkezi olan Midyat, Mardin’e
60 kilometre uzaklıkta. Beldenin yarım asır kadar önce terk
edilmiş Süryani köyleri son yıllarda yeniden yerleşime açılmış.
Gerçekten de Gülgöze, Anıtlı (Hah) ve İzbırak köyleri, asırlar
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öncesindeki donup kalmış görünümleriyle son derece etkileyici. Kentten ayrılmadan, tarihi Mardin Çarşısı’na uğramayı
unutmayın. Kavrulmuş karpuz çekirdeği, şekerli badem, fıstık
sabunu, antika eşyalar ve el yapımı minyatürler alabilecekleriniz arasında.
Tanrılar dağına yolculuk
Hasankeyf’i arkamızda bırakıp Batman’ı aşınca Diyarbakır’da
bizi altı kilometre uzunluğundaki kent surları karşılıyor. Hevsel Bahçeleri ve Diyarbakır Surlarıyla UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesi’ne dahil edilen kentin merkezine dört anıt kapıdan girmek mümkün. Eski ile yenin, gelenek ile modernizmin
iç içe girdiği dev bir metropol olan Diyarbakır’da, kentin en
önemli kültürel değerleri arasında Ulu Camii, Bedesten, Cahit
Sıtkı Evi, Keldani Kilisesi, Mesudiye Medresesi, Dört Ayaklı
Minare, On Gözlü Köprü ve Deliller Hanı yer alıyor. Diyarbakır’a veda ettiğinizde, Dicle Nehri’nin edalı kıvrımları sizi tanrıların dağı Nemrut’a götürmek için sabırsızlanacak. Beşinci ve
son gün, Diyarbakır’dan Nemrut’a uzanan en pratik yol olan

95

96

1868

DERGİ / KADIM

KÜ LT Ü R L E R I N

PEŞI SIRA GÜNEYDOĞU ANADOLU

Keban Baraj Gölü üzerindeki feribotları tercih ediyoruz. Güneydoğu Anadolu’da size vapur sefası yaşatacak bu seferler ile
bir çırpıda Siverek’ten Kahta’ya ulaşabileceksiniz. Adıyaman
sınırları içerisinde bulunan Nemrut Dağı Millî Parkı’ndaki
Arsemia ve Perre antik kentleri ile Eskikale, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü ve Yenikale’yi gördükten sonra, Tanrıların Dağı’nda müthiş bir finale hazırlıklı olun. UNESCO
dünya kültür mirası Nemrut Dağı kalıntılarına ulaşmak keyifli
bir yolculuk gerektiriyor. 2 bin 150 metre yüksekliğindeki bir
tepenin her iki yüzünde sıralanan dev insan ve kartal başlı
heykeller, MÖ 1. yüzyılda bölgede hüküm süren Kommagene
Krallığı’nın kutsal alanı olarak inşa edilmiş. Günbatımında
etkileyici bir atmosfere bürünen bölgeden Fırat Havzası’nın
etkileyici kıvrımlarını izlerken, bu gizemli coğrafyanın ruhumuzu yenilediğini hissediyor ve herkesi bu etkileyici coğrafyayı keşfetmeye davet ediyoruz. Yeniden ve hemen şimdi…

R OTA S I

K A Ç I R M AY I N
- Gaziantep’te kebapların ve baklavanın tadına bakın,
- Zeugma Müzesi’nde Çingene Kızı mozaiğini görün,
- Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’ni gezin,
- En eski tapınak kompleksine ev sahipliği yapan Göbeklitepe’yi
keşfedin,
- Birecik’teki üretme çiftliğinde kelaynak kuşlarını izleyin,
- Eski bir Mardin konağında yöresel lezzetlerin tadına varın,
- Diyarbakır Ulu Camii’nin avlusundaki güneş saatini inceleyin,
- Çin Seddi ile kıyaslanan Diyarbakır Surlarını Hevsel
Bahçelerini ziyaret edin,
- Nemrut Dağı’nda gün batımı saatlerinde manzara keyfi yapın.

İLK AĞIZDAN
“Bölgede, cennet menüsünün ipuçlarını var”
Ahmet Ümit (yazar)
“Öncelikle şunu söyleyeyim: Ben sadece bir Gaziantepli
değil, bir Gaziantep aşığıyım. Evrensel bir yazar olmamdaki
en önemli faktörlerden biri Gaziantep’in binlerce yıllık
k ü lt ü r ü d ü r. B u n e d e n l e G a z i a n t e p ve G a z i a n t e p k ü lt ü r ü i ç i n
ne yapmam gerekirse yapmaya hazırım. Bugüne kadar oldu
gibi Gaziantep’in değerlerini ve zenginliklerini her platformda
dünyaya taşımaya devam edeceğim. Çocukluk ve ilk gençlik
yıllarımda bugünkünden çok daha küçük, mütevazı, sakin ve
masum bir Antep vardı. İnsani değerler ve komşuluk ilişkileri
çok kuvvetliydi. Sokakta iki çocuk kavga ettiğinde bile aileler
birbirlerini suçlamazdı. Aksine bir daha yapmamaları için
çocuklarına öğütler verirlerdi. Dahası o zamanların şehri
günümüze kıyasla çok daha yeşildi. Evler, kahvehaneler, bağlar
ve b a h ç e l e r. . . H e p s i i ç i ç e y d i . B u a n l a m d a A n t e p ’ i n b a n a
ka t k ı s ı ç o k t u r. B i r k e re k i t a p l a r ı m d a k i Tü r kç e n i n z e n g i n li ğ i n i
ve akıcılığını bu şehre borçluyum desem yanlış olmaz. Ama
daha da önemlisi Antep’in bana vicdan duygusu kazandırdığını
d ü ş ü n ü r ü m . Ya zd ı k la r ı m da k i c e s a re t , ada le t ve m ağ d u r u n
y a n ı n d a t av ı r a l m a d u r u m u n u b a n a b u ş e h i r ö ğ re t m i ş t i r. B i r
d e ş e h r i n t a r i h s e l b oy ut u va r t a b i i . . . Yö re n i n ze n g i n t a r i h i ve
k ü lt ü re l b i r i k i m i b a n a ç o k ş e y ka za n d ı r m ı ş t ı r. A n t e p m u t fa ğ ı
sadece kebap çeşitlerinden ve baklavadan ibaret değil
kesinlikle. Bence yerel mutfağımızın esas tencere yemekleri
b e n z e r s i zd i r. A n a d o l u , M e zo p o t a m y a , O r t a D o ğ u ve A kd e n i z
mutfaklarının muhteşem bir sentezini sunan Antep mutfağı,
cennette yer alacak menünün ne olacağı konusunda bile
i n s a n a ra h a t l ı k l a r f i k i r ve re b i li r. D i ğ e r y a n d a n ‘ G a z i a n t e p ’ t e
s i n e m a ’ d e n i n c e a k l a N a k ı p A li g e li r. Ç o k ö n e m li d i r, ç ü n k ü
Antep’te, belki de Türkiye’nin doğusunda ilk ‘sinematek’in
k u r ul ma s ı n ı s ağ laya n , da ha s ı Ü l k ü Ta me r ve O nat Kut la r g i b i
s i n e m a s ev d a l ı l a r ı n ı y e t i ş t i re n e ko l d ü r. İ l k g e n ç li k y ı l l a r ı m d a
s a b a h 1 0 ’da s i n e m aya ad ı m at a r, a k ş a m s aat b e ş t e ç ı ka rd ı m .
Orada günde beş film izlediğim olurdu. Gaziantep’i tanımak
isteyenlere öncelikle yöre lezzetlerinin tadına bakmalarını
öneririm. Sonra Zeugma ve Mozaik Müzesi’ni, Dülük
H a ra b e le r i’n i , İ s la h iye ’d e k i H it it ka l ı nt ı la r ı n ı ve R u m ka le ’y i
görmelerini tavsiye ederim.”
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