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Detaylı bilgi için turktelekom.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.
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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 yılında
kurulan Hilal-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 Hilal-i Ahmer Mecmuası’nın izinde iyiliğin
rotasını 1868’de çizmeye devam ediyoruz.
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BAŞLARKEN

İyilik Ülkesi
Geçtiğimiz günlerde Komorlar’da katıldığım bir yardım
organizasyonunda karşılaştığım sevimli miniklere
kendimi tanıtarak “Kızılaycıyım, Türkiye’den geliyorum.
Size iyi kalpli insanların hediyelerini getirdim” dedim.
Yüzlerinde aydınlık gülümsemeyi o an benimle birlikte
görmenizi isterdim doğrusu.

Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı

Türkiye: İyi kalpli insanların ülkesi. Köklerinden
gelen şefkat, merhamet, yardımlaşma gibi içinde iyiliği
barındıran ne kadar haslet varsa tarihten bugüne onu
dünyanın dört bir yanına yaymaya devam ediyor.
Devletimizin öncülüğünde başta Kızılay olmak üzere
pek çok vakıf, dernek, STK, gönüllü oluşumlar yaraları
sarmak için çırpınıyor.
Ramazan ayında her gün yemek hazırlayarak ihtiyaç
sahiplerine ulaştıran Bursalı öğrenciler, İdlip’te
kurduğumuz iftar sofrasını bizimle paylaşarak
yetimlerin yüzünü güldüren gönüllüler, Muş’taki köy
okullarını ziyaret ederek çocukların eğlenceli vakit
geçirmelerini sağlayan gençler, Bitlis'te her gün uzun
yollar katederek yaşlı, yatalak veya yürüyemeyecek
kadar engelli hastalara şifa olan doktorlar, Adana'da 20
yıldır mahallesindeki sahipsiz kedi ve köpekleri besleyip
yaralı ve hasta hayvanların tedavisini üstlenen Nesibe
öğretmen… Hepsi Türkiye’nin iyilik haritasındaki
yerini aldı. Elinizdeki sayıda onların hikayelerini
okuyacaksınız.
İyi kalpli insanlara selam olsun…
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MAYIS’IN DÜNYASI
Pandeminin gölgesinde geçen iki koca bahar mevsiminden sonra bu Mayıs ilaç gibi geldi ruhlarımıza.
Hava ılık, ağaçlar rengârenk ve sokaklar tekrar cıvıl cıvıl. Ramazan bitiyor ve bayramla karşılayacağız
Mayıs’ı. Havaların ısınmasıyla birlikte ülkemizin dört köşesinde çeşit çeşit festivaller, şenlikler ve
konserler birbirini takip edecek. Dilerseniz bunlardan birine iştirak edebilirsiniz. Öte yandan herkes
dışarıda olmayı tercih edeceği için galeriler, müzeler, sinema ve tiyatro salonları yine sanatseverlerin
olacak. Kışın soğuğundan şikayet edenler bu fırsatı kaçırmasın diyoruz.

"DENİZLER
M Ü R E K K E P O L S A"
Üsküdarlı Hat Sanatçısı Efdaluddin Kılıç’ın, mürekkebiyle denizleri dile getirdiği eserlerinden oluşan sergi
31 Mart’ta sanatseverlerle buluştu. Nevmekan Sahil Galeri’de sergilenen bu muhteşem hat sergisi Ramazan
ayında oldukça rağbet gördü. Sanatçının ayetleri ve hadisleri İstanbul’un denizleriyle buluşturarak manevî
iklimlere yelken açan çalışmaları 15 Mayıs tarihine kadar görülebilir. Mürekkebin isi, İstanbul’un maviliğiyle
birleşmiş ve mahir bir sanatçının dokunuşlarıyla kâğıda mühürlenmiş.
https://twitter.com/uskkultursanat/status/1509487796146298884

AŞINMA
Modern hayat ve teknolojik gelişmeler insanlığa pek çok fayda sağlasa da insanlığımıza zarar verdiği noktalar
da var. İnsanı her yönden kuşatan modern sistem, onu ait olduğu yerden, yani doğadan kopartarak yapay
bir dünyanın içine çekmekte ve ona yeni roller ve kimlikler biçmektedir. Bu süreçte insanda meydana gelen
karakter aşınmasını konu alan bu tiyatro gösterisi, eğlenceli bir yöntemle farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.
Şahika Tekand tarafından kaleme alınan ve yönetilen oyunda Yiğit Özşener sahne alacak. Tiyatro severler 15
Mayıs 2022, saat 18.00 için hazırlıklarını yapsın.
https://kultur.istanbul/etkinlik/asinma/

VE ŞİMDİ İYİ
HABERLER
Kitle iletişim araçları ve sanat arasındaki ilişkiyi odağına alan “Ve Şimdi İyi Haberler” sergisi, Annette ve
Peter Nobel Koleksiyonu’ndan kapsamlı bir seçkiyi bir araya getiriyor. Christoph Doswald’ın küratörlüğünde
gerçekleşen sergi; resim, fotoğraf, kolaj, desen, yerleştirme, video gibi farklı ifade araçlarıyla 164 sanatçının
300’e yakın eserine yer veriyor. Nobel Koleksiyonu'ndan eserlerin yer aldığı bu eşsiz sergi Pera Müzesi’nin
desteğiyle Ağustos ayına kadar görülebilir.
https://www.peramuzesi.org.tr/sergi/ve-simdi-iyi-haberler/1286

Ş E H N AZ' DA N
S E G ÂH 'A
Cumhurbaşkanlığı Korosu 8 Mayıs 2022 Pazar günü saat 11.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alacak.
Konser programı Türk musikisinin kadim makamlarından Şehnaz ve Segâh eserlerden oluşmakta. Konserin
konuk solisti, son dönem müzik dünyasının önde gelen solistlerinden Çiğdem Yarkın, klasikten neoklasiğe
uzanan dönemlerden seçilen eserlerle musikiseverlerin huzuruna çıkıyor. Meraklıları için tam bir pazar sabahına yaraşır bir ziyafet.
https://akmistanbul.gov.tr/tr/etkinlik/sehnazdan-segaha
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MÜZİKLERİ

D Ü N YAYA I Y I
GELEN ÜLKE...
Neden müzik dinlediğimizi soranlara pek
düşünmeden verebileceğimiz ilk cevap
“çünkü iyi geliyor” olurdu. Müzik dinlemeye
dair motivasyonla ilgili belki yüzlerce
teori üretilebilir ama herkes “iyi geldiği”
konusunda hemfikirdir. Tıpkı Türkiye
gibi… Türkiye de dünyaya iyi gelen bir ülke.
Uzak ya da yakın ulaştığı her coğrafyada
iyilik için bulunduğundan herkesin emin
olduğu bir ülke. Evrensel bir kavram olan
iyiliğin küresel algıdaki karşılığı sanki.
Sahiplendiğimiz bu evrensel değer bir
yana, bir başka evrensel değer olan müziğe
dönüp Türkiye gibi iyi hissettiren dünya
müziklerinde oluşan listemizi dinleyelim.
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Simin Ghanem - Az Tou Tanha Shodam
https://youtu.be/ReNQcDW8n6g(03:56)
Babla, Kanchan - Aay Mere Dil
https://youtu.be/sYcz8Zky5TQ(05:47)
Fasıl-ı Jazz - Uyan Güzel
https://youtu.be/0_Uht_OdYA4(03: 36)
Rasmina - Sevgili Canan
https://youtu.be/sqJuN6cJAjU(02:35)
Lass - De Du Tago
https://youtu.be/5rxPSM2hO9k(03:08)
Their Names - Closer
https://youtu.be/T9Igl1bPNJI (03:33)
Little Animal - Dreams
https://youtu.be/I6DJ2LUtgEc(02:59)
Juniore - A La Plage
https://youtu.be/vPYETXdhfZw(03:38)
Raphael Toine - Femmes Pays Douces
https://youtu.be/jytZ4HtWSDw(05:42)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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MÜZİKLERİ

YENİ UÇUŞ NOKTAMIZ:
Yeni uçuş noktamıza, sizin için aldığımız geniş kapsamlı
önlemlerle seyahat edebilirsiniz.

ABD

mayıs_2022_2704.indd 9

29.04.2022 10:02

10

1868

D E R G İ / AY I N

K İ TA P L A R I

L O N D R A' D A T Ü R K I Z L E R I
Besteci ve müzik tarihçisi Dr. Emre Aracı, uzun süre yaşadığı Londra’da Türklerin izini sürdüğü bu kitapta
arşivlerden, eski gazetelerden, resim galerilerinden, müzelerden, haritalardan, unutulmuş konserlerden,
besteci ve yazar hayatlarından elde ettiği birikimi bizlerle paylaşıyor. 1599 yılında Kraliçe I. Elizabeth
tarafından İstanbul’a hediye olarak yollanan saatli mekanik orgun hikâyesiyle açılan sayfalar, Londra’da 17.
yüzyılda popüler olan Türk kahvehaneleriyle devam ediyor. Mektuplarından tanıdığımız Lady Mary Montagu’nün Londra’sında dolaştıran yazar Namık Kemal, Abdülhak Hamid ve Yahya Kemal gibi nice Türk
edebiyatçısının bu şehirde tuttuğu günlük ve mektuplarından pasajlar paylaşıyor.
E m re A rac ı / Oğ lak Yayınc ılık / 320 sayfa

U Y G A R L I Ğ I N AYA K I Z L E R I
Tablolar üzerinden mitoloji nasıl okunur, merak ediyorsanız bu kitap tam size göre. Özellikle Batı resmini anlamanın, okuyabilmenin yolu iyi bir mitoloji bilgisi gerektirir diyen yazar, örnek tablolar üzerinden uygulamalı
bir şekilde okurlarına rehberlik ediyor. Farklı tablolarda farklı biçimlerde işlenen mitolojik kahramanların izini
süren kitap, Batı sanatındaki farklı yorumları ve dönemsel değişimleri takip etme imkânı da sunuyor. Hıristiyanlığın yaygınlaşmasından sonra mitolojik imajlar kaybolmuyor sadece yeni bir forma bürünüyor. Böylece Katolik
Kilisesi’nin veya Floransalı zengin ailelerin siparişleriyle yapılan eserler vasıtasıyla Hıristiyanlığın nasıl görsel bir
dile dönüştüğünü de öğreniyoruz.
Ce lil Sadık / E ps ilon Yayı nevi / 354 sayfa

F O T O Ğ R A F : A N A H T A R K AV R A M L A R
Fotoğrafa merakınız varsa ve bu işin teorik boyutuna ya da sanatsal inceliklerine dair bir kaynak arıyorsanız bu kitap, ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Giriş mahiyetindeki temel bilgileri açık bir şekilde
paylaşan yazar, fotoğrafçılığın kavramsal boyutuna, felsefî alt yapısına dair doyurucu bilgiler de veriyor.
Çok boyutlu ve karmaşık bir konuyu ustalıkla satırlara döküyor. Yazara göre fotoğraf gündelik hayatın
bir öğesidir. Haberler ve reklamlardan veri toplama ve gözetime, kişisel ve toplumsal kimliğin şekillenmesine fotografik görüntü artık hayatımızın bir parçasıdır. Fotoğraf hakkında akademik düzeyde geniş bir
çerçeve sunan yazar aynı zamanda okurlarına analitik bir bakış da kazandırıyor.
D avid B at e/ Espas Sanat Ku ram Yayınları / 380 s ayfa

ARA GÜLER'IN GÖZÜNDEN
I S T A N B U L T R A M VAY L A R I
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak İstanbul’un ilk tramvayları Konstantin Karapano Efendi’ye verilen
imtiyaz sayesinde işlemeye başlamıştı. Altyapı hazırlıklarından sonra İstanbul’un ilk atlı tramvayı Azapkapı-Beşiktaş hattında 31 Temmuz 1871’de yapılan resmî törenle yolcu taşımaya başladı. Banliyo trenlerinin
ardından 17 Ocak 1875 tarihinde büyük bir törenle Tünel hattı hizmete açıldı. Elektriğin yaygınlaşmasıyla
birlikte tramvaylar bu yeniliğe adapte edildi. İlk elektrikli tramvay ise 25 Ocak 1914’te çalışmaya başladı.
Ara Güler’in fotoğraflarından yapılan bir seçkiyle oluşan kitap, İstanbul’un tramvaylı günlerine götürüyor
bizleri.
Kole kt if / Lale Yayı ncılı k / 1 52 s ayfa
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Ş E Y H G A L I B : H AYAT I V E E S E R L E R I
Sadettin Nüzhet Ergun'un bu eseri sanatkârların azaldığı ve pek çok sahada olduğu gibi sanatın da yozlaştığı bir dönemde, kudretli bir hususiyet gösteren ve vücuda getirdiği kıymetli eserlerle medeniyetimizin
sembol sanatçılarından biri olan Şeyh Gâlib’i günümüz okurlarına temel çizgileriyle anlatıyor. Şeyh Gâlib
yalnız devrinin değil, güçlü bir geleneğe sahip olan Türk edebiyatının tüm zamanlardaki en kudretli temsilcilerinden biridir. Bu kitap Sadettin Nüzhet Ergun'un Şeyh Gâlib’e dair 1932 ve 1935 yıllarında neşrettiği
iki kitabının bir araya getirilmiş halidir. Bu yeni edisyonda ayrıca Farsça kısımlar tercüme edilmiş, bazı
açıklamalar da ilave edilmiştir.

S ade t t i n N ü z he t Erg u n/ B üyüye nay Yayınları / 1 28 sayfa

YO K S U L LU Ğ U N FA R K L I B OYU T L A R I V E
ÇOK BOYUTLU YOKSULLUK

Yoksullar tarihin bazı dönemlerinde ucuz işgücü, diğer bazı dönemlerinde ise bazen yardıma muhtaç, bazen de
uzak durulması gereken kimseler olarak görülmüştür. Yoksulluğun tanımı yapılırken genellikle gelire dayalı bir
anlayış üzerinden hareket edilmiştir. Ancak son yıllarda bu gelire dayalı ve tek boyutlu yaklaşım sorgulanmakta
ve alternatifleri ortaya konmaktadır. Çünkü sadece parasal unsurlara indirgenen bir yoksulluk anlayışı, oldukça
yüzeyseldir ve bireylerin diğer yoksunluklarını görmeyi engeller. Barınma, eğitim, sağlık, güvenlik de insanın yaşamını sürdürebilmesi için zorunlu ihtiyaçlardır. Bunların yokluğu hayatları felce uğratır. Dolayısıyla insanların
yaşadıkları maddi veya manevi temel tüm yoksunluklar hesaba katılmalıdır.
Me h me t Se dat Uğur / N obel Bili msel Es erler / 1 94 s ayfa

E R K E N D Ö N E M I S L A M M U T FA K
S A N AT I V E K Ü LT Ü R Ü
M. Ömür Akkor’un, erken dönem İslâm mutfak kültürüne dair yaptığı araştırmaların bir meyvesi olan
kitap, hem o dönemin yeme alışkanlıklarını ve kültürünü mercek altına alıyor hem de meşhur yemeklerinin tariflerini bizim için güncelliyor. Arap mutfağının etkilendiği kültürler nelerdir? Mutfakta kullanılan
araç ve gereçler bugünkünden farklı mıydı? İnsanlar yemeklerini hangi yöntemlerle pişiriyorlardı? En
çok sevilen yemekler ve tatlılar nelerdi? Yemeklerde hangi baharatları kullanıyorlardı? Buna benzer pek
çok sorunun cevabını bulabileceğiniz kitap ayrıca Ortaçağlara ait ilginç yemeklerin tariflerini de bugüne
taşıyor.
M u ha m me d Ömür A k kor / Ke t e be Yayınları / 296 s ayfa

S A R AY D A G Ö R D Ü K L E R I M
Son Osmanlı padişahlarından Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan Vahideddin'in başmâbeyincisi
Lütfi Simâvî'nin hatıraları, Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarıyla; I. Dünya Savaşı başta
olmak üzere pek çok badirelerle geçen tarihimizin belki de en çalkantılı bir dönemine ışık tutuyor.
Dr. Fatih Akyüz ve Dr. Fatih Tetik tarafından ilk defa tam ve eksiksiz bir şekilde sadeleştirilerek bugünkü Türkçeye aktarılan bu hatırat, hem araştırmacılar hem de tarih meraklıları için birinci elden
önemli bir kaynak niteliğinde.
Lüt fi Simavi / T i ma ş Yayı nla rı / 304 sayfa
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ULAŞAN VE
ULAŞTIRAN
T E K N O LOJ I
KADİR EMRE AKCİ

Kimileri “bulaşıcıdır” dese de genelde hastalık vb. durumlar
için kullanılan bu kelime söz konusu “iyilik” olunca biraz garip duruyor. En azından biz yakıştıramıyoruz. Belki de sözün
dikkat çekiciliği bu garipliktendir. Biz yine de bulaşıcı yerine
“ulaşıcı” kelimesini tercih edelim ve iyilik ulaşıcıdır diyelim.
İyilik bulunduğu yere sirayet eder ve yayılır, bir kere ulaşmaya görsün. Türkiye’nin dünyanın genelinde ulaştığı coğrafyalarda bıraktığı gibi anlamlı ve kalıcı izler bırakır. Bu kalıcı
izleri bırakmak zaman ve emek gerektirdiği kadar teknolojik
bir altyapıya sahip olmayı gerektiriyor. Lojistik, haberleşme,
kaynak yönetimi ve ihtiyaç tespiti gibi alanlarda ihtiyaç duyulan teknolojiye sahip olmak iyiliği ulaştırmada Türkiye’nin
işini kolaylaştıran teknolojilerden. Bu sayımızda dünya ve
insanlık için iyiliğe giden yolu kolaylaştıran teknolojilerden
haber vermeye çalışacağız.
Başarsoft
Başarsoft, 1997 yılından bu yana Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) ve altyapı çözümleri üretmektedir. 2007 yılından bu
yana Google başta olmak üzere, iGO ve Yandex gibi harita
servisleri için Türkiye navigasyon verisi sağlayıcısıdır.Bugün
devam etmekte olan birçok önemli coğrafi bilgi sistemleri
projelerinde, Başarsoft ve MapInfo ürünleri kullanılmaktadır.
Eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, enerji, çevre ve en önemlilerinden biri olan doğal afetler üzerine çalışılan haritalar tüm bu
sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar için rehber niteliğinde hizmet sağlıyor. Tüm bunların yanında şirketin sunduğu
navigasyon hizmetinden tekrar bahsetmek gerekir. En çok
kullanılan navigasyon uygulamaları için altyapı hizmeti
sunan yazılım firması Türkiye’nin en detaylı ulaşım haritasını
oluşturmuş ve geliştirmekte. Üç boyutlu haritalama teknolojileri ise heyecan verici.
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Arvento
Kendini mobil sistemler geliştirip üretmeye adamış
bir teknoloji şirketi olan Arvento, araç takip ve
filo yönetim sistemleri, nesne- kişi takip sistemleri,
tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri geliştirip
üretmekte. Tamamını Türkiye’de geliştirip ürettiği
teknolojiyi 3 kıtaya ihraç eden Arvento, alanında son
15 yıldır Türkiye’de pazar lideri ve dünyanın önde
gelen oyuncularından birisi.Araç takip sistemi en
temel tanımı ile araçların GPS uyduları sayesinde
7 gün 24 saat internete bağlı bir bilgisayar, akıllı
telefon, tablet vs. üzerinden takip ve kontrol edilmesini sağlayan sistemlerdir. Araç takip sistemleri ile
araçların hızları, izlemiş oldukları rotalar, duraklama yaptıkları yerler, rölanti süreleri gibi çok sayıda
bilgi, haritalar üzerinden anlık ve geçmişe dönük
olarak izlenebilir, anlık ve geçmişe dönük raporlar ile, kayıt ve kontrol altına alınabilir. Bu sayede
Arvento, kurumlara ait filoların en verimli şekilde
yönetilebilmesini, dolayısıyla kaynak yönetimini
optimize edebilme imkanı sunuyor.
Assisst
Bir Türk Telekom iştiraki olarak 2007 yılında
kurulan firma, üst düzey teknolojileri sistemlerine
entegre ediyor, sektörlere özel teknolojik çözümler
geliştiriyor, hizmet verdikleri firmalar için uçtan
uca müşteri deneyimleri tasarlıyor. İletişim/çağrı
merkezi çözümlerinden kalite çözümlerine, dijital
çözümlerden dış kaynak yönetimine birçok alanda
çözüm üretiyor. Sağlık, telekomünikasyon, finans,
ulaştırma, perakende, e-ticaret, enerji gibi pek çok
sektörde değişen müşteri alışkanlıklarına yönelik
dijital ağırlıklı müşteri memnuniyetini hedefliyor.
Öncelikli hizmet alanı şirketler için bilgi, şikayet,
talep yönetimi üzerine sistemler tasarlamak olan
kuruluş Türkiye’de hemen her sektörden önde gelen
firmalarla çalışıyor. En basit tanımlamayla bir çağrı
merkezi desteği sağlayan kuruluş aslında backoffice
dediğimiz uzman desteği ve gelir artırıcı ek çözümleriyle öne çıkıyor.
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BU ÇOCUKLAR

TÜRKIYE’DEN MI?
YA S E M İ N D A R B A Z K A R A C A
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Dünya Yetimler Günü’nde Suriye’nin İdlib şehrinde Türk Kızılay’ın yetim çocuklar ve aileleri için
düzenlediği iftar yemeğine katılan Yasemin Darbaz
Karaca izlenimlerini 1868 okurları ile paylaştı.

Elimle çağırdım, önümdeki sandalyeye oturttum. İnşallah
batırmam, diye içimden geçirdim. O da belli ki kim bu,
neden burdayım diye sorguladı. Sesini de çıkarmadı, çok
terbiyeli, üstünde bir yetişkinin hali var. Gözlükleri var.
Kavruk bir yüzü, büyük gözleri, güzel siyah saçları var.
Utanç verici bir Arapça ile ‘ma ismuke’, diye sordum. Çocukları getiren turuncu otobüs her tarafı duvarlarla çevrili
bu korunaklı alana girdiğinde ilk kez fark ettim, aynı dili
konuşmuyoruz, alt yazı yok, neden yıllardır aynı toprakları
paylaştığımız bu insanların dilini öğrenmeye biraz olsun
çabalamadım?

mayıs_2022_2704.indd 15

Ahmed, dedi. Buradaki çocukların yarısı Ahmed. Merhaba
Ahmed, dedim, ben Yasemin. Elimle kendimi işaret ettim.
Sonra kendime güldüm. Çocuk bendeki beceriksizliği
çoktan anladı, o da gülümsedi. Telefonumu açtım, ona
bazı yüzü boyanmış çocuk resimleri gösterdim. Seç bakayım, dedim, artık ne konuşursam konuşayım anlayacağına
emin bir şekilde, bak bu Spiderman, burda kedi suratı var,
bu Dalmaçyalı. Hızlıca baktı, Spiderman’ı seçti. Telefonu
eline verdim, bana doğru tuttu, bakarak yüzünü boyamaya
başladım.
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Arkadaşlarımızla onlar için hazırladığımız hediyeleri verdik, birlikte
pişirdiğimiz yemekleri yedik. Kızılay’ın İdlib’teki yuvasında, her çocuğun
ismine tek tek hazırladığı bayramlıkları birlikte dağıttık.

Bitince ön kamerayı açtım, bak, dedim. Kendini görünce
dişlerini göstererek kocaman gülümsedi. İşte o zaman çok
mutlu oldum.
Kırmızı ahmar, mavi azrak
Sonra Ahmed benim asistanım oldu. Kaybolan, yere düşen,
başkalarının da yüz boyamak için aldığı boya kalemlerimi
topladı, eksikleri tespit etti, bana Arapça’da kırmızının
ahmar, mavinin azrak olduğunu öğretti. Yüzünü boyatmak
isteyen ama çekinen çocukları uzun uzun konuşup ikna etti,
önümdeki sandalyeye oturttu, başlarını bekledi. Sonra bir
Kızılay görevlisini çağırıp ona şu dediğini tercüme ettirdi:
“Bana nasıl yapılacağını öğret.”
Aynı görevli benim ağzımdan Ahmed’e şunu söyledi: “Gel,
yanımda otur, beni dikkatlice seyret. Eğer öğrendim dersen
bu kalemleri sana vereceğim, sonra sen de yetimhanedeki
diğer çocukların yüzlerini boyarsın.” Ahmed buna sevindi.
Beni uzun uzun seyrettikten sonra bir kaç çocuğu kendi
önündeki sandalyeye oturttu, özenle yüzlerini boyadı.
Ahmed’in ayakkabıları
Akşama doğru Ahmed’in, Muhammed’in, Meryem’in,
Yakub’un ve isimlerini unuttuğum, ilk kez duyduğum 60
çocuğun yüzlerini boyadık. Arkadaşlarımızla onlar için hazırladığımız hediyeleri verdik, birlikte pişirdiğimiz yemekle-
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ri yedik. Kızılay’ın İdlib’teki yuvasında, her çocuğun ismine
tek tek hazırladığı bayramlıkları birlikte dağıttık. Ahmed,
kendi poşetinden çıkan ayakkabılar kendi ayakları için büyük gelince, onun dilinden en anlamayan bana gelip, en çok
benim anlayacağımı düşünerek önce kendi ayaklarını, sonra
da poşetindeki ayakkabılarını gösterdi. Ben ne yapayım diye
düşünürken kırmızı ceketli bir Kızılay abisi gelip sorunu
çözdü.
Kırmızı ceketli o abiler, o gün her çocuğa tek tek abi oldu,
baba oldu, amca oldu, dede oldu. Ortak özellikleri babalarını yitirmiş olmak olan bu çocuklar, o abilerin şefkatiyle
ağırlandı. Babasını kaybetmek yetmezmiş gibi iki gün evvel
de kız kardeşini kaybeden Yakub’un yüzü gülsün diye, bütün Kızılay ekibi gün boyu uğraştı, oyunlar, şaklabanlıklar,
elleriyle yemek yedirmeler, kucaklarda zıplatmalar, omuzlarda yükseltmeler…(Bazen olmayınca olmuyor, bu gözler
bunu da gördü.)
Geride kalanlar
Yemek bittikten, pamuk şekerler dağıtıldıktan, fotoğraflar
çekildikten, başta bize mesafeli duran çocuklar bizi tek tek
kucaklayıp öptükten sonra turuncu otobüse yeniden doluştular ve her tarafı kayalarla çevrili viran şehrin yetimhanelerine doğru yola koyuldular. Geride kalan ekip, kendi çocuklarının anne-babalı ve güvenli hayatlarının mahçubiyetini de
yüklenerek evlerine döndü. Biz döndük ama kırmızı ceketli
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abiler yarın ve ertesi gün ve sonraki gün oraya gitmeye
devam etti/ edecek. Ben böyle bir çalışmak karşısında kendi hayatımı çok sorguladım. O günden beri de
aklımdan çıkmadı.
Mülteci nefretinin bir kartopu gibi, içine anlamlı-anlamsız ne varsa katarak yuvarlana yuvarlana büyüdüğü bugünlerde, o çocukları, itiraf edeyim en başta da Ahmed’i
ceplerime doldurup yanıma getirme hayali kurdum.
Savaş bir gün biter, ama o geride kalan yıkımı kim, nasıl
düzeltir diye düşündüğümde aklıma hep Ahmed geliyor. Büyüse, iyi okullarda okusa, kendi vatanını yeniden
inşa etse diye içimden geçiriyorum. Sonra aklıma esas
gerçeğin, bu çocukların suça bulaşmadan, savaşın ortasında kalmadan, daha fazla yakınlarını kaybetmeden
yetişkin olmasının bile büyük bir kazanç olacağı geliyor.
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Savaşın içine doğmak
Kızılay’ın oradaki varlığı, o akşamki yemek, belki bizim
olduğu kadar o çocukların da bir hayal kurmasını
sağlamıştır. Yaşları 5-10 arasında değişen, savaşın içine
doğmuş, başka türlüsünü bilmeyen, hayatında bir marketten alışveriş yapmamış, babası eve akşam kendi satın
aldığı bir oyuncakla gelmemiş, tepesinden geçen savaş
uçakları dışında seyahat etmek için uçağa binmemiş,
korunaksız, uyarısız, destursuz şurdan şuraya gitmemiş
bu çocuklar da belki özgür bir vatanda, gülerek, eksiksiz bir mutlulukla yaşamanın hayalini kurmuşlardır. Bu
yazının sonuna geldiğimde, çocukların hemen hepsinin,
telefonumdaki mutlu çocuk fotoğraflarına bakıp sorduğu soruyu şimdi anlamlandırıyorum:
“Bu çocuklar Türkiye’den mi?”
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Samsun'un Havza ilçesinde Kaymakamlık
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) hayata geçirilen "Öksüz ve
Yetimlerimizin Düşü, Havza'nın Gülüşü"
Projesi ile 20 çocuğa hediyeleri ulaştırıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, Havza
Kaymakamı Cengiz Nayman, Öksüz Yetim
Yardımı Programı'nda hak sahibi olan
ilçedeki öksüz ve yetim çocuklara mektup
yazarak, anne ve babaları hayatta olsaydı
onlardan isteyecekleri hediyelerin neler
olduğunu sordu.
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Çocukların mektupları
Nayman'ın mektubunun çocuklara ulaştırılmasının ardından çocuklar da Nayman'a
yazdıkları mektuplarda bisiklet, pedallı
traktör, tablet bilgisayar, giyim malzemeleri ve ayakkabı, oyuncak gibi isteklerini
iletti.
Havza SYDV tarafından karşılanan istekler tek tek yaşadıkları yere götürülerek
20 öksüz ve yetim çocuğa teslim edildi.
Bisiklet, tablet gibi "düşleri" yerine getirilen çocuklar, hediyeleri getiren görevlilere
sarılarak sevinçlerini gösterdi.
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Havza Kaymakamlığı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfının hazırladığı "Öksüz
ve Yetimlerimizin Düşü,
Havza'nın Gülüşü" projesi
ile ilçedeki öksüz ve yetim
çocukların mektupla ilettiği
istekleri yerine getirildi.

Kaymakam Cengiz Nayman,
Havza SYDV olarak bu yıl rutin
çalışmaların dışında ilçede yaşayan yetim ve öksüz çocuklar ile
ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik
projeler geliştirerek hayata geçirdiklerini söyledi.
Okul başarıları arttı
Bunlardan birinin de "Öksüz ve
Yetimlerimizin Düşü, Havza'nın
Gülüşü" projesi olduğunu belirten Nayman, "İlçemizde yaşayan
öksüz ve yetim yavrularımıza
birer mektup göndererek devletlerinden isteklerini dinlemek
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istedik. Yavrularımızın isteklerini yerine getirerek ramazan hediyelerini teslim ediyoruz." dedi.
Nayman, projenin 30 bin
lira bütçeye sahip olduğunu
ve bunun tamamının Havza
SYDV'den karşılandığını sözlerine ekledi.
İhtiyaç sahibi çocuk ve öğrencilere yönelik projelere ilişkin de
Nayman şu bilgileri verdi:
"Rutin çalışmalarımızın dışında hayırsever vatandaşlarımız
ile irtibata geçerek 2 bin 500

çocuğumuzun tepeden tırnağa
giyimi sağlandı. 100 öğrencimize
çalışma masası, çalışma sandalyesi, masa lambası ve çalışma kitaplarından olan set hediye ettik.
Yine 250 öğrencimize üniversite
hazırlık ve fen liselerine hazırlık
kitap setleri hediye edildi."
Nayman, Havza Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden alınan dönüşlerde bu çocukların okul başarılarında ve okula bağlılıklarında
büyük bir artış sağlandığını dile
getirdi.
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TIKA BAŞKANI SERKAN KAYALAR

“GÖNÜL KÖPRÜLERI KURARAK
YOL ALMAYA DEVAM EDIYORUZ”
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TİKA Başkanı Serkan Kayalar
ile 30. kuruluş yılında ülkemizin
yüzakı kurumlarından olan
TİKA’nın proje ve faaliyetlerini
konuştuk.

Öncelikle TİKA’dan ve eğitim programlarından bahseder misiniz?
Bilindiği üzere, Soğuk Savaş’ın ardından
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığına
kavuşmuştur. TİKA olarak hikâyemiz
de tam burada başlıyor aslında. Merhum
Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın talimatı ile Orta Asya'daki kardeş ülkelerin
ekonomik ve idari kalkınmasına katkı
sağlamak, ülkemizin idari, sosyal, ekonomik, kültürel alanlardaki tecrübesini
paylaşmak ve yine ülkemizin kalkınma
alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 1992 yılında TİKA kuruldu.
Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren
güçlü siyasi irade ve istikrarla birlikte
küresel aktör olma hedefi doğrultusunda
çok geniş bir coğrafyada hayata geçirdiği
açılım ve ortaklık politikaları neticesinde, TİKA olarak faaliyet gösterdiğimiz
coğrafyalar da genişledi. 2002 yılında
ofis sayımız 12 iken bugün 60 ülkede 62
ofisimiz ile 150’nin üzerinde ülkede yılda
2000’e yakın proje ve faaliyet yürütüyo-
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ruz. Küresel bir kalkınma iş birliği teşkilatı olarak Balkanlar’dan Orta Asya’ya,
Latin Amerika’dan Afrika ve Güneydoğu
Asya’ya kadar birçok bölgede bir insanın
doğumundan başlayarak hayatını ilgilendiren tüm alanları kapsayacak çeşitlilikte
sürdürülebilir projeler hayata geçiriyoruz.
Bu anlamda örneğin, bir doğumhane inşaatı ya da sağlık ocağına kuvöz temini de
işimizin bir parçasıyken aynı zamanda gasilhane inşası ya da cenaze aracı temini de
çalışma alanımıza giriyor. Kısaca, TİKA
olarak biz eğitimden sağlığa, tarımdan
ekonomik kalkınmaya, kültürel miras
projelerinden mesleki eğitim programlarına kadar çok geniş bir alanda çalışıyoruz.
Yunus Emre’nin “Gönüller yapmaya geldim” sözünden mülhem, insanı merkeze
alan bir yaklaşımla çeşitli sektörlerde
hayata geçirdiğimiz projelerimizle küresel
sorunların çözümüne ve sürdürülebilir
kalkınmanın tüm toplumlara yayılmasına
katkı sunuyor ve Anadolu’dan tüm dünyaya uzanan gönül köprüleri kurarak yol
almaya devam ediyoruz.
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Eğitim programlarından yararlanan insan kaynağının, kendi ülkelerinin
kapasite gelişimine katkı sağlayacağını ve ülkemiz ile sürdürülebilir ilişkilerin
zeminini güçlendireceğine inanıyoruz.

FİLİSTİN TÜRKİYE

D O ST LU K H A STA N E S İ

Tabii, faaliyetlerimiz arasında eğitimin, özellikle de mesleki eğitimin ayrı
bir yeri var. TİKA olarak, ülkelerdeki
beşeri kapasitenin güçlendirilmesi için
sağlık, medya, tarım, yargı, bilişim gibi
birçok alanda mesleki eğitim programları hayata geçiriyoruz. Devletimizin
imkânları ve kurumlarımızın kapasitesi
ile bugüne kadar 50 bine yakın yabancı
uzman ile tecrübe paylaşımı gerçekleştirdik.Ülkemizin farklı alanlardaki
tecrübesini dost ve kardeş ülkelerle
paylaşmak adına Anadolu Ajansı, Adalet
Akademisi, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi gibi kendi alanlarında
yetkin kurum ve kuruluşlarımızla
işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Örneğin
sadece medya alanında, 2017 yılından
bu yana Anadolu Ajansımız ile 50’den
fazla ülkeden 1000’e yakın medya mensubuna enerji, diplomasi ve ekonomi
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gibi alanlarda eğitimler verdik.
Bunların yanında farklı uzmanlıklar
gerektiren alanlara yönelik eğitim modüllerimiz de mevcut. Örneğin, Bilim ve
Teknoloji Eğitim Programı kapsamında
birçok ülkede endüstriyel tasarım ve
üretim yapma imkânı sunan laboratuvarlar kuruyoruz. Bu laboratuvarlara,
Anadolu topraklarında yaşamış olan
Müslüman âlim ve mühendis İsmail
Cezeri’ye hürmeten “Cezeri Lab” adını
veriyoruz. Bunun yanında, 3D Tasarım
ve Yazıcı Kullanımı programlarımız
kapsamında faaliyet coğrafyamızdaki
birçok ülkede eğitim modülleri geliştirdik. Bosna Hersek, Sudan, Cezayir gibi
birçokülkede eğitim verdiğimiz gençler
pandemi ile mücadele kapsamında öğretilen metotları kullanarak maske ürettiler. Eğitim programlarından yararlanan

insan kaynağının, kendi ülkelerinin
kapasite gelişimine katkı sağlayacağını
ve ülkemiz ile sürdürülebilir ilişkilerin
zeminini güçlendireceğine inanıyoruz.
TİKA faaliyetlerini hangi ülkelerde
yoğunlaştırıyor?
Kurumumuz kalkınma alanında teknik
bir işbirliği ajansı olduğu için gelişmekte olan ülkeler öncelikli coğrafyamız. Tabii, TİKA’mızın ilk kurulduğu
coğrafyalar olan Türk Cumhuriyetleri
ve ortak tarihi ve kültürel mirasa sahip
olduğumuz Balkanlar faaliyetlerimiz
açısından ağırlıklarını koruyor. Bunun
yanında, dış politikamız ile uyumlu bir
şekilde ihtiyaç sahibi tüm coğrafyalara
az ya da çok demeden ulaşmaya çalışıyoruz. Örneğin, 2000’li yılların başında
Afrika Boynuzu bölgesinde ciddi bir
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Yaşanan insani krizler de faaliyet önceliklerimizi
etkileyebiliyor. Uzun yıllardır insani krizlerle mücadele eden
Arakan, Bangladeş, Yemen, Filistin, Irak Afganistan’da ihtiyaç
sahiplerine yönelik yardımlarımız kesintisiz devam ediyor.

K E N YA S A Ğ L I K H A F TA S I

kuraklık yaşandı. 2011 yılında Sayın
Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile Somali’de ofisimiz açıldı ve bölgede insani ve
kalkınma projeleri uygulamaya başladı.
Yine, 2005 yılının “Afrika Yılı” ilan
edilmesiyle ilk ofisimizi Etiyopya’da
açtık.
Afrika hala bir bütün olarak diğer
coğrafyalara kıyasla temel ihtiyaçları
karşılamada dahi belli zorluklar yaşıyor. Birleşmiş Milletler’e göre, günlük 2
doların altında geliri olan ülkeler En Az
Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) statüsünde.
Afrika’daki 54 ülkenin 44’ü maalesef bu
kategoride. TİKA olarak bizim de en
fazla ofisimizin (22 tane) olduğu bölge
Afrika’dır.
Yaşanan insani krizler de faaliyet
önceliklerimizi etkileyebiliyor. Uzun
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yıllardır insani krizlerle mücadele eden
Arakan, Bangladeş, Yemen, Filistin,
Irak Afganistan’da ihtiyaç sahiplerine
yönelik yardımlarımız kesintisiz devam
ediyor.
Öte yandan, kalkınmada bugün
önemli olan sürdürülebilir istihdama
ve üretime dayalı inovatif bir işbirliği
geliştirmektir. Orta Asya, Balkanlar,
Latin Amerika gibi coğrafyalardaki
birçok ülke kalkınmada belli kapasiteye
ulaşmış durumda. Buralarda ise faaliyetlerimizi yukarıda saydığım alanlara
ve üçüncü ülkelere yönelik işbirliklerine
yoğunlaştırdık. Örneğin Azerbaycan,
Kazakistan, Endonezya gibi dost ve
kardeş ülkeler kendi kalkınma işbirliği
ajanlarını kurdu. Biz artık bu ajanslarla
daha sofistike kapasite geliştirme programları yürütmeyi planlıyoruz.

Tabii söz konusu kalkınma olunca ihtiyaçlar da sınırsız oluyor. Önceliğimiz
her zaman ihtiyaç sahibi yerlerde kendi
ayakları üzerinde durabilecek kapasite ve mekanizmaların inşasına katkı
vermek.
Bu yıl TİKA’nın 30. Kuruluş Yılı.
Aradan geçen sürede 30.000’i aşkın
proje ve faaliyet tamamlandı. Bunlar
arasında sizi en çok etkileyen projelerden örnekler verebilir misiniz?
Öncelikle, kurumumuzun kuruluşundan bu yana emeği geçen herkese
şükranlarımı sunuyor nice 30 yılları temenni ediyorum. İnsan odaklı
faaliyet gösteren bir kurum olarak,
her projemiz kendi içinde anlamlı ve
değerli. Örneğin, uzak coğrafya olarak
Kolombiya’da ülkenin barış sürecinde-
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ki ilk uygulama bölgesi olan Orejon’da
2017 yılında inşa ettiğimiz ve açılışı
dönemin Nobel ödüllü devlet başkanı
Juan Manuel Santos tarafından yapılmış Orejon Okulu var. Burası uzun
yıllar savaş ve teröre maruz kalmış bir
bölgeydi. Kolombiya’da Barışın Tesisi
Projesi kapsamında inşa ettiğimiz bu
okul, sunduğu eğitim imkânının yanı
sıra bölgede yaşayan öğrenciler ve halk
için çeşitli aktivitelerin düzenlendiği bir
buluşma noktası haline geldi.
Bir diğer örnek olarak Nijer’de gebeliğe bağlı anne-çocuk ölümleri oldukça
yüksek. Başta bu sorun olmak üzere ülkedeki sağlık kapasitesinin geliştirilmesi
için 44 yataklı “Türkiye- Nijer Dostluk
Hastanesi” inşa ettik. Hâlihazırda tam
teşekküllü hizmet veren bu hastane
sadece Nijer’de değil, diğer bölgedeki
ülkelerde de örnek proje olarak gösteriliyor.
Büyük ölçekli projelerin yanı sıra orta/
küçük ölçekli ama etkili birçok projelerimiz var. Özellikle, kadınların ve
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gençlerin güçlendirilmesi, ailelere gelir
sağlanmasına yönelik üretim sektörlerini destekleyici projelere ağırlık veriyoruz. Uyguladığımız projelerin ilerleyen
zamanlarda sürdürülebilir bir yapıya
kavuştuğunu da görüyoruz. Örneğin,
2014 yılında Somali’de tarımsal kalkınmayı desteklemek için başlattığımız
tarım eğitimleri, kısa bir süre sonra
kurumsal bir yapıya kavuştu. Eğitimlerin akabinde öğrencilerin modern tarım
ve sulama teknikleri ile uygulamalı
tarım eğitimi alabileceği Anadolu Ziraat
Fakültesi’nikurduk.
Bir diğer örnek Filistin’den… Bildiğiniz gibi, Gazze uzun yıllardır abluka
altında ve bu sebeple geçim şartları çok
zor. Gazze’nin Abasan şehrinde halkın
en önemli gelir kaynağı olan zeytin
için bir zeytinyağı üretim tesisi kurduk.
Ortalama 4200 tonluk üretim kapasitesi
ile yıllık 3000 çiftçi istifade ediyor. Orada tüm zorluklara rağmen insanların
üretmek için gösterdiği çabaya ülkemiz
adına katkı sağlamak ve bu üretilen zeytinyağını raflarda görmek çok anlamlı.

KIŞ SERACILIĞI

Bunlara benzer şekilde, Azerbaycan’da
Karabağlı çiftçilere yönelik kurulan bal
üretim tesisi, Bosna Hersek’te uygulanan Ahududu Yetiştiriciliği projesi,
Moğolistan’da Doha Türkleri’nin ekonomik şartlarının geliştirilme amacıyla
Ren Geyiği hibe edilmesi gibi birçok
proje zikredilebilir.
Yaptığımız işler her ne kadar teknik
işler gibi görünse de özünde insanı merkeze alan ve insanın ihtiyaçlarını konu
edinen meselelerle uğraşıyoruz. Bu
bakımdan her projemizin bir hikâyesi
var. “Her şey bir tebessüm için” anlayışıyla her bir hikayeye tebessüm olmaya
gayret ediyoruz.
TİKA’nın Ramazan’a özel çalışmaları
arasında neler vardı?
Ramazan, Şair Sezai Karakoç’un deyişiyle Müslümanın ruh şöleni ve adeta
bir gök sofrasıdır. Sabır, azim ve gayretle tutulan her oruç ve yapılan her ibadet
ruhun yücelmesine, arınmasına vesile
oluyor. Bu mübarek ayda biz de kurum
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Önceliğimiz her zaman ihtiyaç sahibi yerlerde
kendi ayakları üzerinde durabilecek kapasite ve
mekanizmaların inşasına katkı vermek.
UGANDA RAMAZAN

olarak yetimler ve ihtiyaç sahipleri ile
bir araya gelerek Ramazan’ın dayanışma ve paylaşma iklimini diri tutmaya
gayret ediyoruz.
Geçtiğimiz iki yıl, ne yazık ki, pandemi
gölgesinde bir Ramazan yaşadık. Fakat
buna rağmen bu dönemde ofislerimiz
aracılığıyla 82 ülkede gıda paketi, hijyen
seti ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirerek yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştık.
Bu faaliyetlerimizi, Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının, “Yunus
Emre ve Türkçe Yılı” ve “Hacı Bektaş
Veli Yılı” olarak ilan edilmesi münasebetiyle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüttük.
Anadolu’nun kalbi olarak gördüğümüz
değerlerimizden ilham alarak “Erenler
Sofrası” başlığı altında bir konsept
oluşturarak Anadolu Erenleri’nden Yunus’un, Hacı Bektaş’ın ve Ahi Evran’ın
selamını tüm dünyaya iletmiş olduk.
Bu yıl da ramazanın bereketi 5 kıtaya
ulaştı. Afganistan’dan Arnavutluk’a,
Bangladeş’ten, Etiyopya’ya, Pakis-
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tan’dan Kolombiya’ya, Azerbaycan’dan
Somali’ye ve Filistin’e kadar 92 ülkeye
ülkemizin yardımlarını götürdük. Son
iki senedir dünyada yaşanan ekonomik
sıkıntılara ve coğrafi koşullara bağlı
olarak gıda krizi birçok coğrafyada öncelikli sorunların başında geliyor. TİKA
olarak biz de gıda krizinin derinleştiği
bölgelerde gıda kumanyaları dağıttık.
Ayrıca mülteci kampları, yetimhaneler,
yaşlı bakım evleri, engelli merkezleri
gibi özel yerlerde gıda paketleri dağıtımının yanında iftar programları düzenledik. Ramazan’ın paylaşma ruhunu
yaşatmaya devam edeceğiz.
Son olarak 2022 yılı hedefleriniz
neler?
Kurumumuz dünyadaki diğer muadillerine göre genç ama aynı zamanda
kurumsal ve hedefleri doğrultusunda
fark yaratan bir teşkilat. Dinamik
yapımız ile sürekli gelişmeye ve kalkınmaya yönelik her alanda etkinliğimizi
artırmaya devam edeceğiz. Hepimizin
tecrübe ettiği üzere dünya bugün daha

PROGRAMI

öngörülemez bir durumda. Ortaya
çıkan sorunların az çok demeden herkesi etkilediği bir dünyada biz de buna
uygun şekilde 2022 yılında kalkınma
alanında bir takım hedefleri önceleyeceğiz. Sahada olan bir kalkınma kuruluşu
olarak ihtiyaca uygun insanı önceleyen projeleri çeşitlendirerek artırmaya
devam edeceğiz. Özellikle kadınlar,
gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik
gelir getirici projeler üretmeye devam
edeceğiz. 2021’de benzer projeler hayata
geçirdik. Faaliyet coğrafyamızda ortak
kültürel mirasın korunmasına yönelik restorasyon çalışmalarına devam
ederek insanlığa mal olmuş bu değerlere
sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu tarz
sürdürülebilir ve gelir getirici kalkınma
projelerini Balkanlar’dan Ortadoğu’ya
Asya’dan Latin Amerika’ya kadar
uygulamaya gayret edeceğiz. Sahada
ortaya koyduğumuz bu tarz somut projelerle Sayın Cumhurbaşkanımızın her
platformda vurguladığı “Daha Adil Bir
Dünya” mesajını tüm dünyaya iletmeye
devam edeceğiz.
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GÖNÜLLÜ LİSELİLER İHTİYAÇ
SAHİPLERİ İÇİN MUTFAKTA
Bir grup gönüllü öğrenci, ramazan ayında öğretmenlerinin
aralarında para toplayıp temin ettiği malzemelerle her gün
yemek hazırladı ve yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

FOTOĞRAF AA / ISMAIL ÖZDEMIR
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Bursa'da, Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'nda eğitim gören bir grup gönüllü öğrenci ramazan
ayında öğretmenlerinin aralarında para toplayıp
temin ettiği malzemelerle her gün yemek hazırladı ve
yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Okul Müdürü Nur Tutkun, bu çalışmayı Milli Eğitim
Bakanlığının "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor"
projesi kapsamında başlattıklarını söyledi.

IÇIN
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"Öğrencilerimiz, 'Bu projede yer almak istiyoruz' diye
birbirleriyle yarıştı. Bu bizi daha da motive etti. Bu
projede 9 öğrencimiz çalışma gerçekleştiriyor. Malzemeleri yine okulumuzun personeli, öğretmeni, kendi
aramızda para toplayarak temin ediyoruz. Yemekleri,
alan şefimizin, öğretmenlerimizin eşliğinde öğrencilerimiz hazırlıyor. Yemekler paketlenerek, öğretmenlerimiz ve personelimiz kanalıyla ailelere ulaştırılıyor."
Dünyadaki en güzel şey
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Ahmet Azizoğlu
ise projenin tamamen gönüllülük üzerine kurulduğunu dile getirdi.

FOTOĞRAF AA /MEHMET EMIN

MENGÜARSLAN

Yardım yapılacak ailelerin, lisenin sosyal yardımlaşma
ekibindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından, okulun
bulunduğu mahallenin muhtarıyla bağlantı kurularak
belirlendiğini ifade eden Tutkun, şöyle konuştu:

L I S E L I L E R I H T I YA Ç S A H I P L E R I
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“Ben de bu projede kesinlikle olmalıyım, benim de çorbada bir
tuzum olmalı diye düşünerek bu projede yer aldım.”
FOTOĞRAF AA / ISMAIL ÖZDEMIR

Öğretmenlerin finansman konusunda
çok istekli olduğunu aktaran Azizoğlu,
"Bütçemiz bir günde tamam oluyor.
Öğretmenlerimiz gönlünden koptuğunca maddi desteklerini sağlıyorlar. Bu
da öğrencilerimize ve bize çok iyi bir
enerji veriyor." dedi.
Azizoğlu, birlikten gelen güçle ortaya
çok güzel ve lezzetli yemeklerin çıktığını anlattı.
Günlük 50 kişilik yemek hazırladıklarını ifade eden Azizoğlu, "Öğrenciler
burada yemek yaparak kendilerini
çok geliştiriyorlar ve yemekleri sürekli
yaptıkları için öğrenmeleri daha kalıcı
hale geliyor. Bu sayede mesleklerine
karşı sevgileri, inançları daha yüksek
seviyeye geliyor." değerlendirmesinde
bulundu.

mayıs_2022_2704.indd 28

Çorbada bir tuzum olmalı

Örnek olmaya çalışıyoruz

11'inci sınıf öğrencisi Tülin Gülen, bu
faaliyette yer almaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Gülen, "Projeyi aileme
söylediğimde, 'Kesinlikle katılmalısın,
insanlara yardımcı olmalısın' gibi
bir yaklaşım aldığım için 'Ben de bu
projede kesinlikle olmalıyım, benim de
çorbada bir tuzum olmalı' diye düşünerek bu projede yer aldım. Bölümde
öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz, toplu
yemek yapıyoruz. Hele ki insanların
gülümsemelerini görmek bence dünyadaki en güzel şey."

Aynı proje kapsamında İzmir'in
Seferihisar ilçesindeki Semiha-İrfan
Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri de okulda pişirdikleri yemekleri
ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi
komşularının sofralarına ulaştırdı. Okul
Müdürü Celal Tetik, bölümlerdeki öğrencilerin çevredeki insanlara faydalı ve
bu anlamda örnek olmaya çalıştıklarını
söyledi.

Aynı sınıftan Sinem Bayrak da projede
yer aldığı için mutlu olduğunu dile
getirerek, meslek lisesinde okuyarak
hem hayata hem de bölüme dair çok
şey öğrendiğini belirtti.

Muhtar, okul aile birliği ve öğretmenlerle belirledikleri 20 ailenin yanında
olmaya çalıştıklarını belirten Tetik,
şunları kaydetti:
"Ramazan ayı içerisinde de bu ailelerimize iftar yemeği hazırlıyoruz. Ürettiğimiz bu ürünleri ailelerimize ulaştırıyoruz. Sağlıkla oruçlarını açmalarına

29.04.2022 10:03

DERGİ /

GÖNÜLLÜ

L I S E L I L E R I H T I YA Ç S A H I P L E R I

IÇIN

M U T FA K TA

29

FOTOĞRAF AA / MEHMET EMIN MENGÜARSLAN
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vesile oluyoruz. Okul olarak çevremizdeki insanların mutlu olmasına
katkı vermeye çalışıyoruz. Yiyecekleri
öğrencilerimiz yapıyor. Aynı zamanda
bu işteki sosyal ortağımız bir otel var,
onların şefleri de geliyor. Yine kendi
öğretmenlerimiz de çocuklara destek
oluyor. Dağıtımı da biz kendimiz yapıyoruz. Hazırladığımız yemekleri belirlediğimiz ailelere ulaştırıyoruz. Bu
mahalle Seferihisar'ın en eski mahallelerinden birisi. Dolayısıyla o eski evler
ve eski evlerde oturan yaşlılar oluyor.
Bizim hedef kitlemiz yaşlılar oldu."
Tetik, bilişim teknolojileri alanı
öğrencilerinin de mahalleleri dolaşarak elektronik eşyalarında arıza olan
yaşlılara hizmet verdiklerini, faturalarını elektronik ortamda ödemelerine
yardımcı olduklarını anlattı.
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Böyle şeyler beni çok mutlu ediyor
9. sınıf öğrencisi Gökhan Ürkmez de
bu projeyi ilk duyduğunda çok mutlu
olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Yardımlaşmanın önemini biliyorum
ve böyle şeyler beni çok mutlu ediyor.
İnsanların yardımına koşmayı çok
seven biriyim. Öğretmenlerimle konuşup bu projede yer almak istediğimi
söyledim. Yemeklerimizi yaptıktan
sonra kaplarımıza koyup ihtiyaç sahibi
ailelere veriyoruz, hepsi de çok mutlu
oluyor ve dua ediyorlar. Bu da insana
mutluluk veriyor."

Öğrencileri kendi torunları gibi gördüğünü vurgulayan Duranlı, "Bu çocuklar geldiği zaman torunlarım gelmiş
gibi hissediyorum. Gurur duyuyorum
onlarla. Çok çok heyecanla bekliyorum. Torunlarım uzakta olduğu için
bunlar benim manevi torunlarım değil
öz torunlarım, hepsine çok çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum."
ifadelerini kullandı.
Okul Aile Birliği Başkanı İmdat Kesici
de bu gibi projelerle meslek liselerinin
ne kadar önemli olduğunun ortaya
çıktığını söyledi.

Mahalle sakinlerinden Hatice Duranlı
(74) ise öğrencileri kapıda gördüğünde gençlik yıllarını ve çocukluğunu
hatırladığını söyledi.
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TÜRKİYE'DE OKUDU
ÜLKESİNDEKİ YOKSULLARIN
UMUDU OLDU

FOTOĞRAF AA / TEZCAN
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Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) sağladığı bursla üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Malili Abdülkadir
Karabinta, ülkesine dönmesinin ardından fahri olarak
yürüttüğü temsilcilik göreviyle ülkesindeki yoksullara ve
eğitim almak isteyen gençlere yardımcı oluyor.
Segou'da dünyaya gelen Karabinta, ortaokul yıllarında
Osmanlı Devleti ve Türkiye ile ilgili okuduğu kitaplardan
etkilendi.

ÜLKESİNDEKİ YOKSULLARIN

UMUDU OLDU

31

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
mezunu Türkiye Diyanet Vakfı Mali Fahri
Temsilcisi Abdülkadir Karabinta, "Türk
halkı, din, dil ve renge bakmadan herkese
yardım etmeye çalışıyor." diyor.

Üniversite eğitimini Türkiye'de almaya karar veren Karabinta, liseyi dereceyle bitirmesinin ardından Türkiye Diyanet Vakfının Mali'de düzenlediği mülakat ve sınava girdi.
Başarılı olmasının ardından 2011 yılında Bursa Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim almaya başlayan
Karabinta, eğitim süresi boyunca vakfa ait yurtta kaldı.
FOTOĞRAF AA / TEZCAN
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ÜLKESİNDEKİ YOKSULLARIN

EKIZLER

Üniversiteyi 2018 yılında tamamlamasının ardından ülkesine
dönen Karabinta, TDV'nin Mali'deki fahri temsilciliği görevini
yürütmeye başladı.
Nerede bir mazlum varsa…
Ülkesinde bulunan yetimhaneler, okullar ve yoksul vatandaşların yardımına koşan 27 yaşındaki bir çocuk babası Karabinta, TDV'nin Mali'ye yapacağı yardım çalışmalarının organizasyonunda görev alıyor.
Malili gençlere Türkiye'deki eğitim koşulları hakkında bilgi
veren Karabinta, her yıl onlarca gencin Türkiye'de eğitim
almasını sağlıyor.
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Abdülkadir Karabinta, yaşamında Türkiye ve TDV'nin çok
önemli bir yeri olduğunu, onların sağladığı destekler sayesinde üniversite okuma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
Türkiye'de eğitim aldığı süre boyunca hiç yabancılık çekmediğini anlatan Karabinta, şöyle konuştu:
"Türk halkı, din, dil ve renge bakmadan herkese yardım
etmeye çalışıyor. Türkiye'nin İslam ülkelerinin tek dayanağı olduğunu ısrarla söylüyorum. Türkiye tüm Müslümanları seven
bir ülkedir. Benim için özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan çok önemlidir. Şu an tüm Müslümanların dayanağı
odur. O, İslam'ı, Müslümanları ve tüm insanları seviyor. Türk
halkı da diğer halkları seviyor. Allah ona zeval vermesin. Türkiye, zalimi ve zulmü sevmez, nerede bir mazlum varsa elini
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ÜLKESİNDEKİ YOKSULLARIN

UMUDU OLDU

Türkiye'nin adaleti ve hoşgörüsü

Karabinta, Türk ve Mali bayraklarını yanından hiç ayırmadığını, Türkiye'nin ülkesi için yaptıklarını her ortamda gururla
anlattığını sözlerine ekledi.

Karabinta, ülkesine döndükten sonra TDV'den fahri temsilcilik teklifi aldığında çok mutlu olduğunu, hemen Mali genelinde çalışmalara başladığını ifade etti.

TDV Mali Temsilcisi Furkan Taze de Abdülkadir Karabinta'nın çok çalışkan olduğunu, yaptığı çalışmalarda Türkiye'nin
adaleti ve hoşgörüsünü ülkesine yansıttığını anlattı.

Türkiye'de öğretildiği gibi hep mazlumların yanında olduğunu anlatan Karabinta, TDV'nin gönderdiği yardımları gerçek
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret ettiğini, su kuyusu açma
çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

Taze, "Onun sayesinde hayırseverlerimizin bağışlarını Mali'de
gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. O gönüllü olarak
yürüttüğü bu görevle hem bizim hem de hemşehrilerinin
kalbinde taht kuruyor." diye konuştu.

uzatmaya çalışıyor."

FOTOĞRAF AA / TEZCAN
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“A M A Ç F E D A K Â R
V E YA R D I M S E V E R

BIR NESLIN YETIŞMESIDIR”
Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz
faaliyetlerini ve hedeflerini 1868’e anlattı.
F O T O Ğ R A F A A / Y E T I M VA K F I

Yetim Vakfı ne zaman hangi amaçla
kuruldu?
Yetim Vakfı, Türkiye ve dünya üzerinde
yetim yavrularımızın sevgi ve şefkatle,
ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içerisinde
büyüyüp gelişmesine katkıda bulunmak
gayeleriyle Dünya Yetimler Günü’ne (15
Ramazan) tekabül eden 10 Haziran 2017’de
kurulmuştur. Vakfımız “yetim” kavramının
kapsamına sayıları 2,5 milyara ulaşan
dünya çocuk nüfusunun %40’ını teşkil
eden yetim, öksüz, kayıp veya buluntu ve
sosyal yetimleri de dahil etmektedir. Yetim
çocukların anneleri de yine kurumumuzca
yetim olarak değerlendirilmektedir. Vakfımız
sunmuş olduğu hizmetlerde yaş sınırı
gözetmemekte ve yetimlerin ellerini, ilk
çocukluktan başlayarak hayata atılıp kendi
ayaklarının üzerinde duracakları zamana
kadar bırakmamaktadır. Vakfımız yetim
çocukları sürekli ve dönemsel yardımlarla
desteklemektedir.
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Vakfımız yetim
çocukları sürekli ve
dönemsel yardımlarla
desteklemektedir.
Vakfın faaliyet alanlarından bahsedebilir
misiniz?
Vakfımızın faaliyetleri dört ana başlıkta
incelenebilir: Psikososyal destek ve sosyal hizmet
çalışmaları, eğitim faaliyetleri, ayni ve nakdi
destekler, sosyal ve kültürel destek projeleri.
Psikososyal destek ve sosyal hizmet çalışmaları
arasında şunları sayabiliriz: Esenlik Durakları
projemizle yetim çocuklarımız ve annelerinin
yaşadıkları kayıplarla başa çıkabilmelerine
katkı sunmayı ve bu kayıpların üzerlerinde
oluşturduğu psikolojik etkiyi hafifletmeyi
amaçlıyoruz.
Savaş ve afet bölgelerinde travma yaşamış
çocuklar ve aileleri için belirlenmiş, güvenli
merkez ve çadır kamplarda psikososyal acil
yardım çalışmaları uyguluyoruz. Babıska Sosyal
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Hizmet Merkezi’nde Suriye’deki savaş nedeniyle
İdlib’e sığınan yetim çocuklar ve ailelerine
yönelik rehabilitasyon, eğitim ve psikososyal
destek çalışmaları çerçevesinde yıllık 500 anne
ve çocuğumuza destek veriyoruz. Kilis Sosyal
Hizmet Merkezi ve Anaokulu’nda 100 bini aşkın
Suriyeli mültecinin yaşadığı Kilis’te ailelerimize
sosyal hizmet çalışmaları sunmaktayız. Ayrıca
merkezimizde 70 yetim çocuğumuz için
anaokulu hizmeti vermekteyiz.
Eğitim faaliyetlerimizden “Sırada İyilik
Var” projesinde amaç, paylaşmayı seven,
fedakâr ve yardımsever bir neslin yetişmesidir.
Eğitim Destek Merkezi faaliyetleri kapsamında
vakfımız, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul
kademesindeki çocuklarına yönelik eğitim
programı düzenlemektedir. “Bir Kutu Gülücük”
kutsal emanetlerimiz olan yetim çocuklarımızın
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dünyasını renklendirmeyi ve onların yüzlerinde
paha biçilmez bir gülücük bırakmayı amaçlayan
özel bir projedir.
“Hayallere Değen Resimler” projesinde değerli
ressamlarımız öncülüğünde13 ülkede çocuklarımız
hayallerini tuvallere yansıttılar.
Ayni ve nakdi destekler arasında Sponsorluk/
Hamilik Destek projesinden bahsedebiliriz.
Yetim Vakfı, Türkiye’de ve dünyanın savaş, afet
ve yoksulluklarla gündeme gelen ülkelerinde
bulunan yetim çocuklarımıza aylık nakdi destekler
sunmakta ve bu desteği üniversite eğitimi sonuna
kadar devam ettirmektedir.
Kardeş Aile projesinde bulundukları olumsuz
şartlar dikkate alınarak hayatlarını idame
ettiremeyen çok çocuklu ailelerimiz için aylık
sosyal nakdi yardımlar gerçekleştirilmektedir.
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Ayrıca Yetim Vakfı olarak yetim aileleri için
kurulmuş olan güvenli yerleşkelerde, çocuklarımızı
anne ve kardeşleriyle birlikte desteklemekteyiz.
Sosyal ve Kültürel Destek projeleriyle yetim
çocuklarımız ve ailelerinin bütün ihtiyaçları
vakfımızın faaliyet alanı içine girmektedir.
Yetim Vakfı olarak ailelerin kendi kendilerine
yetebilmeleri adına, yaşadıkları bölge şartları ve
geçim vasıtalarını inceleyerek kalkınma projeleri
oluşturmaktayız. Suriyeli yetim annelerimiz ve
gönüllülerimiz tarafından Hatay’ın Reyhanlı
ilçesinde 2019’da başlatılan “İyilik Gemisi”
projemiz, hem çocuklara hem de ailelerine umut
olmaya devam ediyor. Vakfımız çocuklarımızın
daha yeşil bir çevrede büyüyebilmeleri ve
çevre bilinçlerini arttırabilmek için “Dikili Bir
Ağacın Olsun” projesi çerçevesinde faaliyetler
göstermektedir. Çoğu zaman pek fark etmediğimiz
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sokak hayvanları konusunda çocuklarımızla
birlikte besleme programları uyguluyoruz.
“Sokağıma Şenlik Geldi” projesiyle geleneksel
sokak oyunları kültürünü canlı tutmak adına,
çocuklarımızın eğlenerek sosyalleşmesine,
öğrenmesine ve gelişmesine katkı sağlamayı
amaçlıyoruz.
Vakıfta gönüllülük çalışmaları ne
düzeyde?
Vakfımız geniş bir gönüllü grubu ile işbirliği
içerisinde bulunuyor. Yukarıda zikrettiğimiz
her bir faaliyet alanımızla ilgili olarak
gönüllülerimiz tarif edilemez katkılar
sunmaktadır. Sitemizde de alanlarına göre
gönüllü olmak isteyen kardeşlerimizle ilgili
detaylı bir form bulunmaktadır. Gönüllülerimiz
burada zamanlarından, bilgilerinden, sahip
oldukları becerilerinden ve maddi anlamda

mayıs_2022_2704.indd 38

katkılar vermekteler ve aynı zamanda fiziki
yeterlilik gerektiren faaliyetlerde de desteklerini
esirgememektedirler. En son olarak çocuk
tiyatromuz için gönüllü arkadaşlarımızı davet
ettik. Çok güzel eserler hazırlıyorlar inşallah.
Tüm gönüllülerimize sonsuz teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
Diğer STK’larla ve kamu kuruluşlarıyla
işbirliği yapıyor musunuz?
Yetim Vakfı olarak yurt içi ve yurt dışından
kurum ve kuruluşlarla protokoller ve işbirliği
anlaşmaları yapıyoruz. Aynı zamanda
kamu kurumları ile de çokça protokolümüz
bulunmakta.
İçinde iyilik geçen iki projeniz var:
“Sırada iyilik var” ve “İyilik gemisi”.
Bunlardan bahseder misiniz?

Vakfımız yetim yavrularımız için yapılan
çalışmaların ve bilinçlendirme faaliyetlerinin
toplumun tüm katmanlarına yayılması ve
özellikle de eğitim-öğretim müfredatı içerisinde
bulunan çocuklarımızın katkılarıyla daha da
anlamlı bir hale getirilmesi için faaliyetler
yürütmektedir. Değerler eğitimi kapsamında
yapılan ve Özkur-Bir (Özel Öğretim Kurumları
Birliği) ile bir protokol çerçevesinde başlayan
“Sırada İyilik Var” projesiyle anaokulundan
liseye kadar okullarımızda bulunan
çocuklarımızla yanı başımızda ya da dünyanın
ücralarında bulunan yetim yavrularımız iyilik
ortak paydasında buluşuyor. Erken yaşta
yapılan küçük fedakârlıklar çocukların karakter
oluşumuna direkt etki edeceğinden, nitelikli,
paylaşmayı seven, fedakar ve yardımsever
bir neslin yetişmesi projenin ana amacını
oluşturuyor.
Suriyeli yetim annelerimiz ve gönüllü
hanımefendiler Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde
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2019’da başlatılan “İyilik Gemisi” projesi
kapsamında atölyelerimizde yaptıkları el emeği
göz nuru ürünlerle yetim çocuklarımız ve aileleri
için umut oluyorlar. Yetim annelerimiz için
aynı zamanda uygulanan terapi çalışmalarının
bir parçası olarak da uygulanan çalışma ile
annelerimiz üretmenin heyecanını da birlikte
yaşıyorlar. Annelerimizin hazırladıkları ürünler
ise yetim yavrularımıza yine oyuncak olarak
hediye ediliyor.
Ramazanda neler yaptınız?
Ramazan ayı tüm mahlûkatın kökten uca
yenilendiği bambaşka bir iklim. Rabbimizin
“Benim ayım” dediği ve yapılan hayır ve
hasenata kendi fazlından sınırsızca ecir ve sevap
verdiği, şeytanların zincire vurulduğu nadide
bir zaman dilimi. Yetim Vakfı olarak 2022
yılı ramazan döneminde “Ramazan Bereket
Yetim Emanet” sloganı ile Türkiye ve dünyanın
18 ayrı ülkesinde hayırsever bağışçılarımızın
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Ramazan kumanyası, Ramazan Çocuk Paketi,
iftar, bayramlık, zekat, fitre ve fidye desteklerini
yetim yavrularımıza ve onların ailelerine
ulaştırma gayretinde olduk. 15 Ramazan Dünya
Yetimler Günü ise çok daha canlı programların
icra edileceği nadide bir gün oldu. Ayrıca
Ramazan ayı içerisinde 2.500 yeni yetim
yavrumuzu sponsorluk destek sistemimize alarak
üniversite tahsilleri sonuna kadar desteklemek
istiyoruz. Bu şekilde Ramazan ecri ile yetim
yavrularımıza destek ecir ve sevabını birlikte
alabilmek için çalışacağız inşallah. Ramazan
ayı çalışmalarımızı ülkemizle birlikte Filistin,
Lübnan, Irak, İran, Suriye, Yemen, Arnavutluk,
Bosna-Hersek, Azerbaycan, Libya, Mali, Togo,
Tunus, Arakan, Bangladeş, Pakistan, Sri Lanka
gibi 18 farklı ülkede devam ettirmekteyiz.

39

Her bir faaliyet
alanımızla ilgili
olarak gönüllülerimiz
tarif edilemez katkılar
sunmaktadır.

Çalışmalar çerçevesinde 200.000’i aşkın
yetim yavrumuza ve annelerine ulaşmayı
hedeflemekteyiz.
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MUŞ'UN IYILIK
ELÇILERI
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Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Varto İyilik Topluluğu gönüllüleri, köy okullarını
ziyaret ederek çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.
F O T O Ğ R A F A A / İ B R A H I M YA L D I Z

Üniversite öğrencilerinden
oluşan Varto İyilik Topluluğu, "Köy Çocuklarının
Gönüllerine Dokunuyoruz
Projesi" kapsamında 2019
yılından bu yana 150 üyesiyle
köy köy gezerek çocukların
gönüllerine dokunuyor.
Belirledikleri zamanlarda
uygun olan ortalama 10
öğrencinin katılımıyla en ücra
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köylere giderek okullarda
öğrencilere kırtasiyesi malzemesi ve oyuncak hediye eden
gönüllüler, zeka oyunları da
öğretiyor.
Palyaço kıyafeti giyen üniversite öğrencileri, gün boyunca
sınıfta ve okul bahçesinde
şarkılar eşliğinde köy çocuklarıyla oyunlar oynuyor.

Üç yılda 50 köy okuluna
giden gönüllüler, son olarak
Esenler köyünde yüzlerini
boyadıkları köy çocuklarının
eğlenceli vakit geçirmesini
sağladı.
Çocuklara ulaşmak
Muş Alparslan Üniversitesi
Varto Meslek Yüksekokulu
Öğretim Görevlisi ve İyilik
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Topluluğu Danışmanı Murat Kaymaz,
2019'dan bu yana köylerde yaşayan
çocuklar için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara
ulaşmak istediklerini anlatan Kaymaz,
şunları kaydetti:
"Topluluğumuz sayesinde il dışından
gelen öğrencilerimize sosyal sorumluluk bilincini aşılamaya çalışırken
aynı zamanda güzel köy çocuklarına
gelecekleri ile ilgili umut vadetmeye
çalışıyoruz. Öğrencilerimizle köyde yaşayan çocukların gönüllerine
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dokunarak unutamayacakları anılar
yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz.
Şimdiye kadar 50 köyü ziyaret ettik.
Bu köylerde kütüphaneler kurduk,
kitaplar dağıttık, oyuncaklar bıraktık.
Öğrencilerimize satranç ve mangala
setlerini hediye ettik."
Kalplere dokunmaya geldik
Topluluk Başkanı ve Eczane Hizmetleri Bölümü Öğrencisi Tuba Kaçira da
3 yıldır köyleri ziyaret edip, çocukların kalbine dokunmaya çalıştığını
anlattı.

Köy çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden Kaçira, "Küçük
çocukların kalbine dokunmaya geldik.
Çocuklara satranç ve mangala eğitimi
veriyoruz. Köy okuluna zorlu yollardan geldik. Bütün köylere gitmeyi
düşünüyoruz. Çocuklarla vakit geçirmek bizi çok mutlu ediyor. Onların
yüzündeki mutluluğu görünce bütün
yorgunluğumuzu unutuyoruz." diye
konuştu.
Palyaço kostümüyle etkinliğe katılan
üniversite öğrencilerinden Beritan
Kutlu da "Bugün palyaço kostümüyle
onları eğlendirdik. Çocuklarla dans
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edip şarkılar söyledik, oyunlar oynadık.
Çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. İlk defa
palyaço gördüler. Çocukların gözlerindeki
mutluluğu gördüm ve hepimiz çok mutlu
olduk." dedi.
Unutulmayacak bir gün
Sınıf öğretmeni Merve Demiral, topluluğun
çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattığını ifade etti.

mızın anı defterine unutulmayacak bir gün
ekleyen Varto İyilik Topluluğu'na teşekkür
ederim." ifadelerini kullandı.
Çocuklardan Dilan Bingöl, "Satranç oynadık ve şarkılar söyledik. Bir gün boyunca
eğlendik ve güzel vakit geçirdik. Çok mutlu
oldum. Daha önce hiç palyaço görmemiştim.
Arkadaşlarım ve öğretmenim de çok mutlu
oldu." dedi.

Demiral, "Öğrencilerin dört gözle beklediği
palyaçomuz geldi. Çocuklarımız çok mutlu
oldu. Okulumuz kırsalda olduğu için öğrencilerimiz hiç palyaço görmemişti. Çocukları-
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PAY L A Ş M A 3 6 5 G Ü N

D E VA M

EDEN

BİR İBADETTİR

"YA R D I M L A Ş M A V E PAY L A Ş M A

3 6 5 G Ü N D E VA M E D E N

BİR İBADETTİR"
Prof. Dr. Mustafa Kara ile kültürümüzde
iyiliğin ve yardımlaşmanın önemini konuştuk.

İslamda dayanışma ve paylaşmanın
önemine dair neler tavsiye edilmiştir?
İlk cümle olarak dayanışma ve paylaşmanın
önünü açan, teşvik eden ilkeler üzerinde
durulmuştur denebilir. İnsanlar arası
dayanışmada önemli olan husus
muhatabımızın derdine deva olmaktır.
Muhtaç olduğu “ilac”ı temin etmeyi dert
edinmektir. Ona zor gününde yalnız
olmadığını hissettirmektir. Bu da öncelikle bir
hassasiyeti gerektirir. Her zaman ve zeminde
böyle bir insanî görevimizin olduğunun
şuuruna varmayı gerekli kılmaktadır. Bu
“ilaç” bir güzel söz, bir tebessüm de olabilir,
elinden tutma, sırtındaki yükü taşıma da
olabilir, gönülden bir “merhaba” ne güzel
bir dayanışma örneğidir! Bunun için Bakara
suresinin 263. ayetindeki uyarıya kulak
kesilmek gerekir: “Güzel söz ve bağışlama,
arkasından incitme gelen sadakadan/maddi
yardımdan çok daha iyidir.” Paylaşma ise sahip
olduğunuz bir imkânın bazen yakınlarımızla,
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bazen dindaşlarımızla bazen de tüm insanlarla
kardeşçe bölüşümünü hatırlatır daha çok.
Bu konuda dinin tavsiye ettiği husus öncelikle
serveti helal yollarla kazanmak ve bu
kazandıklarımızı Allah için, Allah yolunda,
Allah’ın kulları için bazen açıktan bazen
gizli, “sağ elin verdiğini sol el duymadan”
yani gösteriş tuzağına düşmeden, reklam
bataklığına yuvarlanmadan sürekli olarak
paylaşmaktır. Bütün bu faaliyetlerin öncesinde
inanan insana öğretilen ana ilke şudur: Mülk
Allah’ındır. Para, mal, maddi imkânlar her şey
O’nundur. Sen emanetçisin bir başka ifade
ile aracısın. Emanete ihanet etmeden onu,
usulüne uygun olarak, vaktinde hak sahiplerine
ulaştırmanız gerekmektedir. İnsan suresinin
8 ve 9. ayetlerinin meâli ne kadar anlamlıdır:
“Onlar Allah sevgisiyle /kendi canları
çekmesine rağmen yemeği, yoksula, yetime ve
esire yedirirler. Onlara ‘Biz sizi Allah rızası için
doyuruyoruz, sizden ne bir karşılık ne de bir
teşekkür bekliyoruz’ derler.”
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M U STA FA KA R A
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mayıs_2022_2704.indd 45

29.04.2022 10:03

46

1868

D E R G İ / YA R D I M L A Ş M A V E

PAY L A Ş M A 3 6 5 G Ü N

D E VA M

EDEN

BİR İBADETTİR

Yardımlaşma ve paylaşma 365 gün devam eden bir
ibadettir. Kızılay başta olmak üzere bize zaman
zaman sosyal sorumluluklarımızı hatırlatan
kurumlara da teşekkür borcumuz vardır.
G A L ATA M E V L E V İ H A N E S İ

Zekat, kurban gibi ibadetleri toplumsal dayanışmaya
katkısı bağlamında nasıl değerlendirirsiniz?
Zekâtın sözlük anlamı temizlemektir, kurban kelimesi ise
yaklaşmak demektir. Zekât bizim sadece servetimizi temizlemiyor,
sosyal hayatın farklı alanlarındaki işlerimizin kalbimiz üzerine
bıraktığı kir ve pasları da temizliyor, kurban ise bizi Allah’a
yaklaştırıyor. Bu iki güzellik içiçedir. Kalbimizdeki kir, pas,
hastalıklar, katılaşmalar, taşlaşmalar, şartlarına uygun olarak
yerine getirilen zekât ibadetimizin bereketiyle birlikte giderilecek
böylece kalbimiz “kalb-i selim” noktasına yükselecektir. Kurban
sadece aç ve muhtaç olanların et ihtiyacını karşılamak değil bu
ibadet vesilesiyle dindarlık derecemizin biraz daha yükselmesi,
bir başka ifade ile Allah’a yaklaşmanın sonsuz armağanlarıyla
tanışmamızdır. Aslında Allah için yapılan bütün ibadetler O’na
yaklaştırır, davranışlarımızdaki ihlas ve samimiyet oranında
“imanın tadı”nı tatma, bir başka ifade ile “takva” noktasına
yükseltir. Takva ile eşanlamlı olan “birr” halini yaşamak için
dikkat edilmesi gereken hususa Al-i imran suresinin 92. ayeti
ışık tutmaktadır: “Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça
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birr’e ulaşamazsınız.” Hac suresinin 37. ayeti kurban ibadeti
ile ilgilidir: “O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır.
Ona sadece sizin takvanız ulaşır…” Dinî hayatımızdaki tekâmül
devam ettikçe yardımlaşma duygularımız da gelişmektedir.
Zekât ve kurban ibadeti yılda bir defadır. Ama yardımlaşma ve
paylaşma 365 gün devam eden bir ibadettir. Kızılay başta olmak
üzere bize zaman zaman sosyal sorumluluklarımızı hatırlatan
kurumlara da teşekkür borcumuz vardır.
Özel olarak Osmanlı İmparatorluğu’na baktığımızda
birer vakıf kurumu olan tekkelerde iyilik, yardım ve
dayanışmayla ilgili ne gibi faaliyetlerde bulunulurdu?
Kur’an-ı Kerim’de zekat ile aynı kökten olan tezkiye kelimesi de
geçer. Peygamberlerin görevleri sıralanırken bir tanesinin de bu
olduğu ifade edilir : “… o sizi temizler.” Yani gönül temizliği.
Evet, tekkelerin birinci görevi budur. Kalp eğitimi, ahlak eğitimi,
nefs eğitimi... Fakat tekkelerin fonksiyonları anlatılırken bu
manevî tezkiye öne çıkarıldığı için sosyal yardımlaşma boyutu
ihmal edilir. Halbuki tekkeler sadece insanların manevi/kalbî
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ihtiyaçlarını gidererek onları insan-ı kâmil
makamına yükseltme kurumu değildir.
Mahallenin aşevi mahalledeki tekkedir.
Camide medresede olmayan çorba orada
pişer ve ihtiyaç sahiplerine derviş eliyle ve
gönlüyle ikram edilir. “Tekkeyi bekleyen
çorbayı içer” atalar sözü de bu gerçeğe
işaret etmektedir. Osmanlı Devleti, tekke
ve zaviyelerin topluma sunduğu bu
hizmeti bildiği için, tekkeleri “taâmiyye”
adıyla maddi olarak da desteklemiştir.
Osmanlı’nın özellikle kuruluş yüzyıllarında
faaliyet gösteren pek çok zaviyenin bu
sosyal hizmet yönü tasavvufî fonksiyonunun
önündedir. Bunun belgelerini de seksen
sene önce Ömer Lütfi Barkan “Kolonizatör
Türk Dervişleri” isimli meşhur makalesiyle
Vakıflar Dergisi’nde yayınlamıştır. Bu
zaviyeler, sadece iâşe ve ibâte hizmetlerini
ücretsiz sunan yerler değildir, iç güvenlik,
yol emniyeti açısından da önemli görevler
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üstlenmişlerdir. Büyük şehirlerde kurulan
Özbekler, Afganlar, Hindîler, Türkistan…
isimli dergâhlar da ilim veya ticaret için
yapılan uluslararası yolculukların önemli
merkezleridir.
Sizin de çok sevdiğinizi bildiğim
Nurettin Topçu şöyle diyor: “Ruhu
kuvvetli olmayanlar, kendilerine
bir kötülük, bir hakaret yapılırsa
bunu ellerinden gelen bir kötülükle
karşılarlar. Ruhu kuvvetli olanlarsa,
kendilerine yapılan fenalığı affeder
ve bunu yapan insanı kötülüğünden
kurtarmaya çalışırlar. İntikam
almazlar, yapılan fenalığı iyilikle
karşılarlar.” Bugünün insanı için
kabullenmesi zor bir durum fenalığı
iyilikle karşılamak… Topçu’nun bu
bakışını nasıl yorumlayabiliriz?

NURETTİN TOPÇU
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İÇİ

Gerçekten zor bir iş. Fakat kalb-i selim sahibi olanlar
için bu zor değildir. Doğal bir tavırdır. Çünkü
onlar, insanlar ve olaylara farklı bir pencereden
bakabildikleri için verdikleri tepki de çok başkadır.
Çünkü onlar “bayram ederler Yâr ile şimdi”
makamındadırlar. Bayramları süreklidir. Bugün
yaşayan bizlere bu tavır niçin olağanüstü gözüküyor?
Çünkü bu psikolojik vasattan çok uzaklaştık.
Materyalist ve kapitalist kültür, insanlığı bu güzelliğin
çok uzaklarına, çok farklı mahallelere taşıdı. Paraya
ve mala tapan, tek değer olarak bunları bilen bir
insan tipi üretti. Yaptığı yardımlaşmaları dahi
şirketinin/vakfının reklamı olacak tarzda düzenledi.
Dayanışmadan da meslektaşlarıyla bir araya gelip
sermayeyi büyütmenin yollarını aramayı anladı. Bu
anlayış ile dinî hayatın kemal noktasına doğru emin
adımlarla ilerlemesi mümkün görülmemektedir.
Kötülüğe iyilikle mukabele etme konusu Fussilet
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suresinin 34. ayetinde dikkatimize şöyle sunuluyor:
“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir
şekilde önle! O zaman seninle arasında düşmanlık
bulunan kimse sanki candan bir dost olur.” Atalarımız
bunu şöyle formülleştirmişlerdir :
İyiliğe iyilik her kişinin kârı(işi),
Kötülüğe iyilik er kişinin kârı.
Nurettin Topçu, Taşralı kitabında yer alan
“Yıldırım’ın huzurunda” isimli hikayesinin bir
yerinde Yıldırım Beyazıt’ın dilinden biz torunlarına
şu tavsiyelerde bulunur: “Onlar kan dökmesin,
zulmetmesinler. İrşad etsinler, zalimleri zulüm
sefaletinden kurtarsınlar… Tekrar ediyorum, onlara
söyle, benim ebedî huzurumu istiyorlarsa önce
gafillerle zalimleri kurtarsınlar.”
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BİR İBADETTİR

Tekkelerin fonksiyonları anlatılırken bu manevî
tezkiye öne çıkarıldığı için sosyal yardımlaşma
boyutu ihmal edilir.
SUFİLER

F OTO Ğ R A F AA / A L İ AT M AC A

Son sorum biraz kişisel olacak: Size yapılan
ve sizin yaptığınız ilk iyilikleri hatırlıyor
musunuz?
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İlk midir onu bilemem. Ama yaptığım şöyle bir
iyilik aklıma geldi. İlkokula gittiğim yıllardı. Okuma
yazma bilmeyen bir komşumuz, askerde olan beyine
mektup yazdırmak için tatlı üslubuyla bir nevi
yalvararak beni aldı evine götürdü. Hem beşikteki
kızını sallıyor hem de bana yazmam için bir şeyler
söylüyordu. Hatırladığım kadarıyla sevgi ve hasret
dolu şeyler söylüyor bazen de hüzünleniyordu. Ben
de söylenenleri kurşun kalemle aynen yazıyordum.
Unutamadığım bir başka iyilik ise Ramazan
hatıralarım arasındadır. İlkokuldan sonra babam
Kutuz Hoca’nın yanında hafızlığa başladım. Altmış
yıl önce. Kur’an kursundaki arkadaşlarla birlikte her
gün ikindi vakti birer sayfa mukabele okuyorduk,
Güneyce Büyük Cami’nin cemaati de dinliyordu.
Komşumuz Hacı Hüseyin Durmuş, arife günü şöyle
bir müjde verdi: Sayfasını teklemeden, yanlışsız
okuyana 25 kuruş. Bu bizim için büyük bir ödül idi.
O sarı 25 kuruşlara karşı hâlâ ayrı bir sevgim ve ilgim
vardır. Koleksiyon için alır saklarım.
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İngiliz hükümeti, düzensiz göçmenleri 10
bin kilometre uzaklıktaki Afrika ülkesi
Ruanda'ya göndermeye hazırlanırken
İngiltere' de göçmen girişimcilerin başarı
hikayeleri ve karşılaştığı zorluklar, tarihi
belgelerle müzelerde anlatılıyor.
İngiliz hükümetinin, 1 Ocak'tan itibaren ülkeye
yasa dışı giriş yapanların Ruanda'ya gönderileceği
ve oraya yerleştirileceği planı, muhalefetin yanı
sıra insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından
"insanlık dışı ve uluslararası hukukun ihlali" olduğu gerekçesiyle sert bir dille eleştirildi.
Hükümetin yeni göçmen planına yönelik tepkiler
sürerken hem yüzyıllar önce hem de yakın geçmişte İngiltere'ye gelen göçmen girişimcilerin başarı
hikayeleri, müzelerde ziyaretçilerle paylaşılıyor.
Sesli anlatımlar ve tarihi fotoğraflar
İngiltere'de yaklaşık 10 yıl önce başlatılan ancak
halen kalıcı ve yerleşik statüsü olmayan başkent
Londra'daki "Göçmen Müzesi" şehirdeki tren
istasyonları, sergi salonları ve kütüphanelerde yürüttüğü etkinliklerle göçmen girişimcilerin başarı
hikayelerini anlatıyor.
F OTO Ğ R A F AA / R A Ş I D N E C AT I A S L I M
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2017'den itibaren başkent Londra'nın
güneyinde bulunan müze, bu yıl
şehrin güney doğusunda yer alan
Lewisham'daki bir alışveriş merkezine
taşındı.

Müzede, göçmen girişimcilerin hikayelerini kendi cümleleriyle anlattığı yazılı
metinlerin yanı sıra sesli anlatımlar
ve tarihi fotoğraflara da rastlamak
mümkün.

Çok sayıda markaya ait mağazaların ve
kafelerin yer aldığı alışveriş merkezine
gelenler, göçmen girişimcilerin başarı
hikayelerinin anlatıldığı müzeyi de
ziyaret etme imkanı buluyor.

İngiltere’ye gelenler ve gidenler
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Göçmen Müzesi Basın Sorumlusu Matthew Plowright, çok sayıda başarıya
imza atan, aralarında ünlü markaların
kurucularının da yer aldığı göçmen

girişimcilerin ülkeye kattığı değeri ve
zorluklarla dolu hikayelerini müzede
yer alan örneklerle anlattı.
Plowright, müzede, İngiltere tarihinde çok önemli bir yere sahip olan göç
konusunun ülkeyi nasıl şekillendirdiğini, Londra'dan ve şehir dışından gelen
ziyaretçilere anlattıklarını belirtti.
Matthew Plowright, "Göçün tüm hikayelerimizin ve tarihimizin çok önemli
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bir parçası olduğunu düşünüyoruz. İngiltere'de herhangi birinin aile tarihinin
katmanlarını geriye doğru sayarsanız,
İngiltere’ye gelenler ve gidenler veya
ülke içerisinde göç hikayeleri bulacaksınız." ifadelerini kullandı.
Göçün, İngiltere'de herkesin bir şekilde
bağlantı kurabileceği bir konu olduğunu aktaran Plowright, "Göç, hikayemizin çok önemli bir parçası ve bu
hikayeyi anlatacak bir ortamımız olsun
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istiyoruz." dedi.
Londra'nın ilk kahvehanesi
İngiltere'de ilk kahvehaneyi 1652'den
İzmir'den Londra'ya gelen Ermeni bir
tüccar açtı.
Müzede çok sayıda göçmenin hikayesine yer verdiklerine işaret eden Plowright, bunlardan birinin Türkiye'den
gelerek İngiltere'de ilk kahvehaneyi

açan Ermeni tüccar Pasqua Rosee'ye ait
olduğunu ifade etti.
Plowright, duvarda yer alan bir çerçevenin içindeki oldukça eski tarihi bir ilanı
göstererek şöyle devam etti:
"Burada yer alan ilan, Londra'nın ilk
kahvehanesine ait. O dönem 'Smyrna' olarak bilinen Türkiye'nin İzmir
şehrinden 1652'de Londra'ya taşınan bir
Ermeni tüccar tarafından kuruldu. O
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zamanlar Türkiye'de ve o bölgede çok daha gelişmiş bir kahve
kültürü vardı ancak İngiltere'de
kahve bilinmiyordu. Pasqua Rosee
adındaki bu adam Londra'ya geldiğinde, kahve kültürünü ve memleketinden tanıdığı kahvehaneleri
Londra'ya getirme fırsatını fark
etti ve böylece 1652’de İngiltere
Bankası yakınlarında Londra'nın
ilk kahvehanesini açtı."
Geçmişten parçalar
Alışveriş merkezi içerisindeki
müzeyi ziyarete gelenlerin bir
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yandan alışveriş yaparken kendi
geçmişlerinden bir parça buldukları göçmen müzesini mutlaka
ziyaret ettiğini söyleyen Plowright,
şu ifadeleri kullandı:
"Müzeye gelen pek çok insanın
ilk tepkisi, 'Müze ve alışveriş
merkezinin bir arada olduğunu,
göçü araştıran bir müze olduğunu
bilmiyordum.' şeklinde oluyor. Sanırım birçok kişinin içeri girdiğinde gerçekten etkilendiğini ya da
duygulanmış hissettiğini, detaylıca
anlatılan pek çok hikayeyle kişisel
bir bağlantı duygusuna sahip oldu-
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ğunu söylüyor. Bence asıl önemli olan, anlattığımız hikayelerin neredeyse tamamında, insanların hikayelerini kendi
sözleriyle anlatmasına izin vermemiz."
İnsani bakış açısı eksik
Matthew Plowright, göçmen girişimcilerin başarı hikayelerinin anlatıldığı müzede, son dönemde İngiltere'nin de gündeminde olan düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya gönderilme
planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Plowright, "Bence insanlar genellikle politikalar hakkında
konuşurken veya insanların İngiltere'de kalma hakkına sahip
olup olmamaları konusunda rehberlik etmeye çalışırken, bu
tartışmaların çoğunda genellikle eksik olan şey, insani bakış
açısı." dedi.
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Politikalarda şefkat eksik
Göçün, herkesin bulunduğu yerden ayrılmak için kendi
sebeplerinin olduğu bir "insan hikayesi" olduğuna dikkati
çeken Plowright, şunları kaydetti:
"Bence, insanlık dışı olan ve insan unsurunun dikkate
alınmadığını hissettiren bazı tartışmalar veya politikalarda,
şefkat eksik. Özellikle ülkesindeki koşullar ne olursa zulümden, savaştan kaçan, güvenli bir sığınak arayan insanlar
açısından, merhamet göstermek, empati kurarak hoş karşılandığını göstermek, insanların nereden geldiğine dair,
muhtemelen bir tür süreç olması gerektiğini bildiğimizi
söylememek değil. Bence bunu insancıl, şefkatli ve insani bir
şekilde yapmak mümkün. Bunun gerçekten önemli olduğunu
düşünüyorum ve bence birçok yeni politika önerisinde eksik
olan şey bu."
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“İHTIYAÇ SAHIBI
BINLERCE ÇIFTIN
IZDIVACINA VESILE OLDUK”
Kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahibi binlerce
çiftin izdivacına vesile olan Mehir Vakfı Başkanı
Mustafa Özdemir ile konuştuk.

M E H I R VA K F I

BAŞKANI

M U STA FA ÖZ D E M I R

Mehir Vakfı ne zaman ve hangi amaçlar doğrultusunda kuruldu?
Türkiye’de ve dünyada tek olma özelliğine sahip olan
vakfımız değerli eşim, dava arkadaşım ve vakfımızın kurucu üyesi Fadime Özdemir hanımefendinin
talebi üzerine kurulmuştur. Konya’daki bir grup
işadamı ve akademisyen arkadaşımla birlikte 1995
yılında kuruluş çalışmalarına başladık. Prosedürün
tamamlanıp resmi hüviyetini kazanması 1996 yılının
Haziran ayında gerçekleşti. Çevremizdeki ihtiyaç
sahiplerinden ziyade görmediğimiz, bilmediğimiz,
duymadığımız kişilere de ulaşma isteğiyle bu yola
çıktık. İhtiyaç sahibi evlenemeyen nişanlı çiftlerin
çeyiz eşyalarını tamamlamak amacıyla kurulan
vakfımız kurulduğu günden bu yana binlerce çiftin
umudu oldu, olmaya devam ediyor.
Vakfın faaliyet alanları nelerdir?
Kurulduğumuz günden bu güne bireysel düğün ve
toplu düğün projelerimizle ihtiyaç sahibi binlerce
çiftin izdivacına vesile olduk. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerimizle de ihtiyaç sahiplerinin yanında yer
aldık. Depremzedelere, sel felaketi yaşayan kardeşlerimize, savaştan kaçıp sığınmacı olarak ülkemizde
misafir olarak yaşayan ihtiyaç sahiplerine, Afrika’da
yaşayan ihtiyaç sahiplerine yaptığımız Kur’an-ı Kerim projelerimiz bunlardan sadece birkaçı.
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Türkiye genelinde 62 ile, dünya genelinde
Afrika ülkeleri ve Balkanlar başta olmak
üzere 28 ülkeye ulaşmış bulunmaktayız.

Türkiye ve dünya çapında önemli, hayırlı hizmetleri olan vakfımız, ulusal ve uluslararası alanda birçok projeye imza atmış
olmaktan onur duymaktadır. Türkiye genelinde 62 ile, dünya
genelinde Afrika ülkeleri ve Balkanlar başta olmak üzere 28
ülkeye ulaşmış bulunmaktayız.
Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli şehirlerdeki düğünlerimiz,
yurtlara ayni ve nakdi yardımlar, Türk Kızılay ile işbirliği
içinde Suriye’deki Türkmenlere destekler, konferanslar,
paneller faaliyetlerimizden birkaçı. Düğünlerimizin ve sosyal
sorumluluk projelerimizin yanı sıra ilmi çalışmalarımıza da
hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye’de ilk ve tek olma
özelliğine sahip ve uluslararası akademik ve hakemli dergimiz olan, 3 dilde yayınladığımız, editörlüğünü Mütevelli
Heyeti Başkan Vekilimiz ve aynı zamanda İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse Hocamızın yaptığı
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“İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi’’ şu an 38. sayısına ulaştı. Bu yıl içinde 39. ve 40. sayılarının yayınlanmasıyla birlikte
bir ansiklopedi hüviyetini kazanacağını düşünüyorum. Bununla birlikte yine Saffet Köse hocamızın kaleme aldığı “Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu”
adlı eserimiz birçok üniversitede kaynak olarak kulanılıyor.
Gördüğü yoğun talep üzerine bu yıl 12. baskısını gerçekleştirdik. Vakfımızın önemli yayınlarından bir diğeri Prof. Dr.
Orhan Çeker hocamız tarafından yayına hazırlanan ve Doç.
Dr. Ali Öge hocamızın editörlüğünü yaptığı “Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesi” adlı eserimizin de bu yıl 10. baskısı
yapıldı. Bu arada geleceğimizin teminatı çocuklarımızı da
unutmadık. Onlar için 3 kitaptan oluşan güzel bir “Mehir
Boyama Kitabı” seti yayınladık. Yayınlarımız bunlarla sınırlı
değil elbette. İnternet sitemizde ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
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I Z D I VA C I N A V E S I L E O L D U K

Çevremizdeki ihtiyaç sahiplerinden ziyade
görmediğimiz, bilmediğimiz, duymadığımız kişilere
de ulaşma isteğiyle bu yola çıktık.
F OTO Ğ R A F AA / Z E H R A M E L E K Ç AT

Vakfınıza daha çok hangi yaş grubundan çiftler, hangi
gerekçelerle başvuruyorlar?
Vakfımıza 18-40 yaş arası, ilk evliliğini yapacak olan nişanlı
çiftler, maddi imkânsızlıklardan dolayı düğününü ertelemek
zorunda kalan gençler ve çeyiz eşyalarını alamayan vatandaşlarımız başvurularını yapıyorlar.
Faaliyetlerinizde başka STK’larla ya da kamu kuruluşlarıyla işbirlikleri yapıyor musunuz?
Evet yapıyoruz. Vakfımız bu güne kadar birlik ve beraberlik
içinde hareket eden her yerde olmaya gayret etmiştir. Örnek
verecek olursak Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, İslam
Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Türkiye Gençlik
STK’ları Platformu, Milli İrade Platformu kurucu üyesiyiz.
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Ayrıca en başta muhterem valilerimiz olmak üzere, büyükşehir belediye başkanlarımız, rektörlerimiz, müftülerimiz,
ticaret ve sanayi odası başkanlarımız, Türkiye Diyanet Vakfı,
Türk Kızılay Derneği, TİKA ve AFAD başta olmak üzere
birçok değerli sivil toplum kuruluşumuzla ve kamu kurumlarımızla daha önce işbirliği yaptık, halen yapıyoruz, bundan
sonra da devam edeceğiz.
Vakfınıza destek olmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli?
Vakfımıza bağışta bulunmak isteyen bağışçılarımız hem vakıf
merkezimizi ziyaret ederek yüz yüze hem de banka hesap
numaralarımız vasıtasıyla yardımlarını gerçekleştirebilirler.
www.mehir.org adlı sitemizden bilgi alabilirler, bilgi@mehir.
org adresine mail atabilirler ya da sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler.
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TEK YÜREK
FOTOĞRAF AA / ÖMER ERTUĞRUL

TEK SOFRA

Yozgat'ın Çamlıbel köyünde 30 yıldır
tek iftar sofrası kuruluyor
Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı 50 haneli
Çamlıbel köyü sakinleri, ramazan aylarında tek iftar sofrasında buluşuyor.
Köylülerin 30 yıl önce bireysel katkılarıyla başlattıkları toplu iftar geleneği,
2018 yılından itibaren merkezi Ankara'da
bulunan Yerköy Çamlıbel Köyü Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla profesyonel olarak sürdürülüyor.
Yemeklerin de hazırlandığı Çamlıbel köyü
camisinin sosyal tesisinde kurulan iftar
sofrasında bir araya gelerek oruçlarını
açan köy halkı, birlik ve beraberliğini
pekiştirip ramazan ayının coşkusunu
yaşıyor.
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Gelemeyenlerin evine servis
Ankara'da yaşayan Çamlıbellilerin dernek
aracılığıyla topladığı para ile 30 günlük
iftarda kullanılacak iaşe masrafı ile aşçı,
çaycı ve yardımcılarının ücreti karşılanıyor. Köylüler, iftardan sonra artan yemeklerle köydeki hayvanları besliyor.
Derneğin başkan yardımcısı Mehmet
Özdemir, toplu iftar geleneğini yaklaşık
30 yıldır sürdürdüklerini söyledi.
Özdemir, "Aramızda para topluyoruz,
malzemeyi alıyoruz, aşçımız var, çaycımız
var, bulaşıkçımız var. Restoran usulü 4
çeşit yemeğimiz oluyor. Gelemeyenlerin

29.04.2022 10:03

1868

DERGİ / TEK YÜREK TEK SOFRA

61

Yerköy ilçesine bağlı köyde vatandaşlar yıllardır
ramazan aylarında caminin sosyal tesisinde
kurulan iftar sofrasında orucunu açıyor.
FOTOĞRAF AA / ÖMER ERTUĞRUL

evine yemek götürüyoruz. Köyümüz 50
hane fakat Ankara'dan gelenler oluyor.
Köy halkıyla tek sofrada buluşuyoruz,
yemek yeniyor, çay içiliyor, namaz kılınıyor, sohbet ediliyor." dedi.
Gelecek nesillere taşınacak
Derneğin yönetim kurulu üyesi Kenan
Göksel de 29 yıldır Ankara'da faaliyet
gösterdiklerini belirtti.
Başkentteki sosyal etkinliklerin yanı
sıra köyde de birlikteliği pekiştirmek
için iftar organizasyonu yaptıklarını
ifade eden Göksel, "Köyümüzün birlik
ve beraberliği için elimizden geleni
yapacağız. Kültürümüzü gençlerimizle
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beraber yaşatmak, onlara aktarmak
istiyoruz çünkü birbirini tanımayan çok
gencimiz var. Bu gençleri iftarda buluşturmayı, birbirini yakından tanımalarını ve bu kültürün gelecek nesillere
taşınmasını istiyoruz." diye konuştu.
Köy halkından Nuriye İçer ise organizasyondan memnun olduklarını ifade
etti.
İçer, evde yemek yapmadıklarını, iftara
geldiklerini anlatarak, "Aynı lokantaya gitmiş gibi yemeğimizi yiyoruz,
çayımızı içiyoruz. Eşle dostla birlikteyiz, emeği geçenlere teşekkür ederim."
ifadelerini kullandı.

Gelenekler yaşatılıyor
Gülnaz Göksel de güzel bir geleneği
sürdürdüklerini vurgulayarak, "İftar,
köylülerimizi birbirine kaynaştırıyor.
Buraya gelemeyen yaşlıların evine
yemek gidiyor. Gençlerimiz birbiriyle
tanışıyor, sohbet ediyor, yemekten sonra namazı kılıp evlerine dönüyor." dedi.
İftara misafir olarak katılan Yerköy
Kaymakamı Mustafa Karaca da
organizasyondan çok etkilendiğini ve
memnun kaldığını belirterek, bunu her
gittiği yerde anlatacağını söyledi.
Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da
güzel bir geleneği yaşatan köy halkını
tebrik etti
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ÖRNEK BIR
DAYANIŞMA
H I K AY E S I
HALİL SOLAK

Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ile son kitabı Halkın Fermanı:
Balkan Savaşları’nda Hint Müslüman Tıp Heyeti’nden yola çıkarak tarihteki örnek bir
dayanışmanın serüvenini konuştuk.
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BURAK AKÇAPAR

Literatürde büyük bir boşluğu doldurdu. Öncelikle şuradan başlayalım
müsaadenizle: Türkiye ile Hindistan
arasındaki ilişkiler ne kadar geriye
gidiyor?
Kitap, Osmanlı ve Babürlü hükümdarları arasındaki Türklük bağı ve jeopolitik çıkarların sağlayamadığı yakınlığı,
dönemin koşullarında anti-emperyalist
bir gündemle Panislamizm’in oluşturduğunu anlatıyor. Hint tıp heyetinin
halktan toplanan yardım paralarının da
katkısıyla, Balkan Savaşları’nın başlangıcında yaşanan acıların yarattığı
sempati duygusu önemli; ama Avrupalı
imparatorlukların tüm dünyaya hakim
olmasını aynı zamanda Hristiyanlığın İslam’a saldırısı olarak okuyan bir
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toplumun, Osmanlı Sultan Halifesi’ne
destek vermek istemesi, siyasi gündem
ve kitlesel seferberlik yaratıyor. Çeşitli
çalışmalarda üstünkörü atıfta bulunulan
bir yardım heyetini, bu kez doğrudan
birincil kaynak olarak Dr. Mukhtar Ahmad Ansari’nin, yani heyet başkanının,
İstanbul’dan gönderdiği mektuplardan
hareketle yazdım. Bu mektupları aynı
zamanda seyahatname geleneğinin bir
devamı olarak gördüm ve kendi konusunun dışında, döneme ilişkin bir tasvir
içerdiğini düşündüm. İlerideki incelemelere kaynak oluştursun diye mektupların
Türkçe çevirilerini de kitaba ekledik.
Kitabın Oxford Üniversitesi tarafından
basılan İngilizce orijinalinde bulunmayan bazı fotoğrafları da Koç Üniversitesi’nin Türkçe yayınına ekledik.

Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan arasındaki ilişkiler teknik olarak tabiatıyla
Hindistan Cumhuriyeti ve Pakistan
İslam Cumhuriyeti Britanya imparatorluğundan ayrılıp bağımsız birer devlet
olarak kurulduktan sonra, yani 1947’de
tesis ediliyor. Kitap, Hint Müslümanlarına odaklanıyor ama Balkan Savaşları’nda ve öncesinde, alt kıtaya Büyük
Britanya hakim. Ben, hikayeyi Britanya
öncesinden Babürlü imparatorluğunun ilk dönemlerinden başlatıyorum.
Diplomatik ilişkilerin başlangıcı olarak
da Amiral Seydi Ali Reis’in Babürlü imparatoru Hümayün tarafından
kabul edildiği 1555-1556 yıllarını tespit
ediyorum. İlişkilerin başlangıcına dair
bölümü Hint tarihçilere atıfla yazdım ve
ilgiyle okunacağını tahmine ediyorum.
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İSTANBU L'U N ARNAVU TKÖY I LÇESINDE YE R A LA N ÖM E RL I M A HA L L E SIN D E SEYYA R HASTA N E VE SI HH I YE
ÇADIRLARI KU RAN H I NT TIP HEYET I T Ü RK I YE'D E N AYRI L M A DA N ÖN CE K E N D I L E R IND E N B I RE R YA D I G A R
O LMASI MAKSADIYLA B IR C AM I VE IK I ÇE ŞM E IN ŞA E TT I RD I . FOTOĞ RA FTA ON LA RDA N B I R I G ÖRÜ LÜYOR.

F OTO Ğ R A F AA / M U H A M M E T N A Z I M TA Ş C I

Bu seçilmiş ama savunulabilir bir
referans tarihi. Zaten anlatmak
istediğim, din ortaklığı temelinde
şekilleniyor görünmekle birlikte
anti-emperyalist bağlamı daha da
ağır basan, siyasi-insani seferberliğin
Britanya egemenliği öncesi jeopolitik ve budunsal bağlara kıyasla daha
güçlü bir etki doğurması. Bu tezi
savunmak bakımından da geriden
başlamam gerekti.
Balkan Savaşları sırasında Osmanlı topraklarına gelen Mukhtar
Ahmed Ansari öncülüğündeki
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Hint Tıp Heyeti hangi saikle yola
çıkıyor?
Hint Müslümanlarının Osmanlı
İmparatorluğu döneminden başlayarak, Kurtuluş Savaşı’mızda devam
eden destek ve katkılar sağladıklarını biliyoruz. Kitabın ana konusunu
oluşturan Dr. Ansari başkanlığındaki Hint Müslüman Tıp Heyeti 1912
Aralık ayında İstanbul’a varıyor ve
1913 yazında ayrılıyor. Gazeteler
Balkan Savaşları’nın birinci safhasından haberleri telgraf hızıyla Hindistan’a taşıyor. İyi değil tabii haber-

ler. Kitapta özellikle ilgi göstermeye
çalıştığım Mohammed Ali Cevher
gibi entelektüellerin de önemli katkısıyla Hint Müslümanları arasında
Osmanlı lehine bir seferberlik başlıyor. Toplumda, Müslüman dünyanın
saldırıya maruz kaldığı ve Osmanlıların buna direnen son kale oldukları düşüncesi esasen bir süredir yayılmaktaydı. Sultan II. Abdülhamid’in
Müslüman dünyaya yönelik kamu
diplomasisi de buna ortam sağlamış
durumdaydı. Britanya’nın alt-kıtada da ipleri tamamen eline aldığı,
1857’deki başkaldırıya katliamla
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İlk günden son güne kadar heyetin
İstanbul’da Hilal-i Ahmer’in
himayesinde olduğunu görüyoruz.
bastırıp, Müslümanları baskı altına alarak, Babürlü hükümdarını da sürgüne gönderdiği bir
dönemecin sonrasındaki umutsuzluk, dönemi
şekillendiriyor. Sultan Halife dışında bakabilecekleri bir yön de kalmamış aslında. Balkan
Savaşları, İslam dünyasının son direnişi olarak
görülüyor. Savaşta sivil Türklere karşı yapılan
kıyım (ki bizim bu konuyu çok daha fazla
incelememiz ve yazmamız gerekiyor), maruz
bırakıldıkları kitlesel zorunlu göç (keza),
yaşanan kolera ve diğer salgınlar, askeri
yenilgi haberleri moralleri bozuyor. Osmanlı’ya yardım çağrısı üzerine bir grup doktor ve
sağlık görevlisi ile destek personelinden oluşan
bir heyet oluşturuluyor. Başkan olarak, Hint
Müslümanları için bir entelektüel merkez olan
Aligarh Üniversitesi kökenli, toplumda henüz
çok tanınmasa da Britanya imparatorluğunun
başkentinde hekim olarak çalışma hakkını
kazanmış ilk Müslüman olarak saygı gören Dr.
Ansari seçiliyor. Bombay’den (bugünkü Mumbai) gelmiş olan gibi farklı heyetler de aynı
dönemde Türkiye’ye hareket ediyorlar. Ancak
yazdığı mektuplar sayesinde en çok Dr. Ansari
başkanlığındaki heyet hatırlanıyor. Dr. Ansari
yolda gemide sıhhiyeci olmayan personele de
eğitim veriyor. Yani başta maksat insani, yaralıları tedavi etmemize yardımcı olmak. Ancak
kitap, heyetin çatışmaların durmasından
yararlanarak Türk yurdunda farklı çalışmalar
yaptığını da anlatıyor.
Heyet başkent İstanbul’da nasıl karşılanıyor?

Dr. Mukhtar Ahmed Ansari
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Heyet Bombay’den hareketle İskenderiye üzerinden İstanbul’a 30 Aralık 1912 günü ulaşıyor.
Bombay limanından coşkuyla uğurlanıyorlar.
Saygın düşünce adamlarından Numani heyet
onuruna yazdığı şiiri okuyor. Heyet, o dönem
Britanya kontrolünde olan İskenderiye’de aktarma yaparken de bir coşku yaratıyor. İstanbul ufukta belirdiğinde bu kez kendileri çok
etkileniyorlar. O ana dair ifadelerini kitaba
koydum. İstanbul’da heyeti Hilal-i Ahmer’in
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Hint Müslümanlarının Osmanlı
İmparatorluğu döneminden
başlayarak, Kurtuluş Savaşı’mızda
devam eden destek ve katkılar
sağladıklarını biliyoruz.

umumi müfettişi Miralay Mehmet
Bey başkanlığında bir şeref kıtası
ve askeri bando karşılıyor. Kadırga
Hastanesi’ne geçiyorlar. Kahvaltıda
tıp tarihimizin çok önemli isimlerinden biri olan Dr. Besim Ömer (Akalın)
ile tanışıyorlar. Besim Ömer Paşa,
yeni doğmuş bir çocuk olan Hilal-i
Ahmer’in manevi babasının Hindistan
olduğunu söyleyerek konuk heyeti
şereflendiriyor.
Hint Tıp Heyeti Osmanlı İmparatorluğu’nda ne gibi faaliyetlerde
bulunuyor?
Heyet Türkiye’ye gelinceye kadar,
muharebelerin en zorlu dönemleri
geride kalmış oluyor. Şarköy çıkarmasına destek vermek üzere seçiliyorlar.
Gerek askerimize gerek bölge halkına
faydalı bir tıp hizmeti veriyorlar. Aynı
zamanda Balkanlar’da Türklere karşı
etnik temizlikten kurtulan muhacirler için yardım fonu oluşturulması,
iskânları için yöntem ve yer belirlenmesine dair çalışmalar yürütüyorlar.
Bu konuya özel bir önem verdiklerini mektuplardan görüyoruz. Aynı
zamanda Müslüman dünya için bir
üniversite kurulması konusunda da
çalışmalar yapıyorlar. Ayrıca Osmanlı’nın Avrupa’da sürekli bir “habis
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yalanlar silsilesine” maruz kaldığını
görüp, buna karşı notlar alıyorlar.
Örneğin Türk hastanelerini ve devlet
hizmetlerini övüyorlar.
Kitapta Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve
çalışanları da önemli bir yer tutuyor.
Hilal-i Ahmer ile Hint Tıp Heyeti’nin ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
İlk günden son güne kadar heyetin
İstanbul’da Hilal-i Ahmer’in himayesinde olduğunu görüyoruz. Tabiatıyla geniş bir iletişim ve temas ağı
da kuruyorlar. Besim Ömer Paşa’nın
Hilal-i Ahmer’in manevi babası olarak
Hindistan’a işaret etmesi, heyet öncesinden başlayan ve heyet sonrasında
devam eden maddi destekler gözönüne alındığında anlam buluyor. Hint
Tıp Heyeti Hilal-i Ahmer ile yakın bir
çalışma içerisine giriyor ve çok olumlu
izlenimler ediniyor. Ben bunu hayranlık olarak ifade ettim. Muhacirlere
sağlanan iyi örgütlenmiş, sistematik
hizmeti de özellikle not ediyorlar.
Esasen Hindistan’da da bir Hilal-i
Ahmer Cemiyeti kurma fikrini İstanbul’da geliştiriyorlar. Türkiye deneyimleri Hindistan için zihinlerinde yol
gösterici oluyor. Esasen okullarımızdan, tarımımıza geniş bir yelpazede

Türkiye’yi gözlüyorlar. Heyet üyeleri
yurtlarına döndükten sonra yaşanan
gelişmeler sonucunda iki ayrı ülkeye
bölünüyorlar. Ancak ister Hindistan
ister Pakistan’da yaşamayı seçseler de,
sanırım son nefeslerine kadar Türkiye deneyimleri dünya görüşlerini de
etkiliyor.
Bu konuyu çalışmanızda Hindistan’daki diplomatik vazifenizin nasıl
bir etkisi oldu?
Heyetten bana ilk bahseden Hindistan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Senato
Başkanı Muhammed Ansari oldu.
İlk görüşmemizde kendi amcası ve
babasının Balkan Savaşları sırasında
Türkiye’ye gittiklerini söyledi. Araştırınca bahsettiği heyetin başkanı Dr.
Mukhtar Ahmad Ansari’nin amcası,
heyetteki Yusuf Ansari’nin ise babası
olduğunu anladım. O sene Türkiye’ye resmi bir ziyaret düzenleyecekti
ve Sayın 11. Cumhurbaşkanımızın
hediyesi olarak amcasının arşivlerimizden çıkan bir fotoğrafının verilmesini önerdim. Ziyaret sonrasında bu
konuda daha fazla ne bulabilirim diye
araştırdığımda, akademik literatürün
fevkalade sınırlı olduğunu ve birincil
kaynaklara da dayanmadığını gördüm. Arşivleri incelerken “Comrade”
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Burak Akçapar
H a l k ı n Fe r m a n ı : B a l k a n S a v a ş l a r ı’n d a
H i nt Mü s lü m a n Tıp He y e t i
K o ç Ün i v e r s i t e s i Ya y ı n l a r ı
280 sayfa 2022

gazetesine ve burada yayınlanan mektuplara
ulaştım. Yani başlangıçta işim gereği, sonra
konu ilgimi çektiği için boş zamanlardaki
okuma ve not almalarım kitaba doğru gelişti.
Literatürdeki boşluğu fark eden Oxford Yayınevi yetkilileri ilgilenince, konuyu akademik
bir çerçevede yazmayı uygun gördüm. Kitap,
Hindistan’da en çok satanlar arasına girdi ve
bunun da ülkedeki tanınırlığıma ve profesyonel hayatıma katkısını yadsıyamam. Hint tarih
kurumunun yıllık Azad tarih nutkunu benden
istemesinin, Oxford Üniversitesi’nin orada verdiğim semineri podcast olarak yayınlamasının
da buna katkı sağladığı açık. Kitabın İslam
dünyasının emperyalizm karşısında onurunu
Mustafa Kemal Atatürk ve Türk devrimlerinin
kurtardığını ve halen dahi bu temeller üzerinde yükselmeye devam ettiğimizi tespit ederek
bitirmem geniş çevrede takdir toplarken, dar
bir çevrede ise tersi etki yarattı. Kitapta da
vurguladığım gibi Türk modernitesi dışımızda da bir ilham kaynağıdır ve biz başarılı
oldukça dünyada yayılacaktır. Türk devrimini
yaşatmak ve tanıtmak da dünyaya bir borçtur.
Biri resmi temsilci diğeri akademisyen iki ayrı
kimlikle geçirdiğim otuzdan fazla yıla dört
kitap sığdı ve bunun bende ayrı bir yeri var.
Dört derken çeviride bazı bölümleri elden geçirdik. Koç Üniversitesi’ne ve çevirmen Ayşen
Gür, editör Bayram Şen, yayınevi müdürü
Rana Alpöz ve tabii kitabı ikinci kez hakemlik
sürecinden geçiren ismini bilmediğim değerli
hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
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KAT E D I L I YO R

UZUN YOLLAR
HASTALARA ŞIFA
IÇIN KATEDILIYOR

Bitlis'te sağlık ekipleri, her gün köyleri dolaşarak yaşlı, yatalak veya yürüyemeyecek
kadar engelli hastaların takibini yapıyor, gerekli tedavileri uyguluyor.
Evde sağlık hizmetinden kentteki yaşlı, yatağa bağımlı veya ameliyat sonrası evde takibi
uygun görülen hastalar ile kronik rahatsızlığı
bulunanlar yararlanabiliyor.
Kentte arazi şartlarının en zorlu olduğu Mutki ilçesinde evde bakım hizmetlerini sürdüren
sağlık ekibi, yaz kış demeden her koşulda
kilometrelerce yol katederek hastaların yardımına koşuyor.
Evde Sağlık Biriminde görevli Dr. Bahri Kaymak beraberindeki ekip ile Mutki'ye yaklaşık
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50 kilometre mesafedeki Bozburun köyünün
Serince mezrasına giderek buradaki yaşlı ve
yatalak hastalara sağlık hizmeti verdi.
Görevliler, ocak ayından bu yana 962 ev ziyareti yaparak hastaları kontrol etti.
Evde sağlık hizmeti
Dr. Kaymak, AA muhabirine, 2 hekim, 2
hemşire, sekreter ve şoför ile ilçede kayıtlı
110 hastaya evde sağlık hizmeti verdiklerini
söyledi.
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İlçe merkezine 70 kilometre
uzaklıkta köylerin bulunduğunu
belirten Kaymak, şunları anlattı:
"Hastalar ya da yakınları bizi
aradığında onları sisteme
kaydediyoruz. Köyden bir
hasta aramışsa, aynı köydeki
diğer hastaların da ihtiyaçlarını
karşılamak için onları ziyaret
ediyoruz. Yol güzergahlarındaki
diğer köylerdeki hastalara da
ulaşıyoruz. Bize ulaşan hasta
olmadığı zamanlarda da düzenli
olarak gittiğimiz hastalarımız
var. Sonda ve pansuman hizmeti
ile bazı hastaların ilaç ihtiyacı
oluyor. Evlerine gittiğimizde
reçetelerini yazıyoruz veya hangi
hekime gideceklerini danışıyorlar. Onlara yardımcı oluyoruz."
Düzenli olarak hastaları ziyaret
edip sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını dile getiren Kaymak,
"Bölgede yollar engebeli, zorlu
olduğu için herkes her şikayeti
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için hastaneye gelemiyor. Sadece
pansuman için ziyaret ettiğimiz hastalar var. Buralar uzak
köyler. Kışın kapanan yollar kısa
sürede açılıyor. Herkesin aracı
olmadığından hizmeti kendi
aracımızla sunuyoruz. Hastalar
bundan memnun. Bizi gördüklerinde seviniyorlar. Bu hizmeti
ayaklarına kadar götürmekten
mutluyuz." diye konuştu.
7 gün 24 saat sahada
İlçede 2 yıldır görev yapan
hemşire Ufuk Tüzen ise devletin
verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını vurguladı.
Hastaların yardımına koşmak
için 7 gün 24 saat sahada olduklarını aktaran Tüzen, "Kar,
kış demeden gelip gidiyoruz.
Zorlandığımız anlar oluyor.
Yollar çok engebeli. Araçların
gidemediği yerlere yürüyerek

ulaşıyoruz. Zorluk çekiyoruz
ama üstesinden geliyoruz. Bu
sağlık alanında yapılabilecek
en üst seviyedeki bir hizmet."
ifadelerini kullandı.
Mezrada yaşayan İbrahim Ebem
ise yatalak olan anne ve babasını
muayene etmek için köye gelen
sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Anne ve babasının kontrol altında tutulduğunu anlatan Ebem,
şunları dile getirdi:
"Ekip sürekli geliyor. Onlardan
memnunuz, Allah da onlardan
razı olsun. Görevlerini en iyi
şekilde yapıyorlar. Onları tebrik
ediyorum. Bu hizmet çok iyi.
Ne zaman telefon açsam kar ve
fırtına olsa da geliyorlar, bizi
yalnız bırakmıyorlar. Allah devletimizden ve sağlık ekibinden
razı olsun."
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' R O B O T E L' İ L E
UZANAN YARDIM ELİ

Eli ve parmağı olmayan çocukların hayal güçlerinden yola çıkarak onların hayatlarını
kolaylaştırmak için mekanik el tasarlayan Zeynep Karagöz, eğlenceli üretimlerle
çocuklara özgüven ve sosyalleşme imkanı sağlıyor.
Doğuştan uzuv gelişimine engel olan
"amniyotik bant sendromu"yla dünyaya gelen, ortopedik rahatsızlıklar
ya da kaza sonucu uzuv kaybı yaşayan çocuklar için 3 boyutlu yazıcıyla
protez el tasarlayan sosyal girişimci
Zeynep Karagöz, başlattığı iyilik
hareketiyle yüzlerce çocuğa "yardım
eli" uzatıyor.
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Türkiye'de ilk 3 boyutlu yazıcıyı
kullanan ekipte yer alan Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu Zeynep Karagöz ve iki
arkadaşı, "İnsanların hayatına nasıl
dokunabilirim?" düşüncesiyle çıktıkları yolda, Amerika merkezli uluslararası iyilik hareketi olan Enabling
The Future ekibinden ilham aldı.

Süreci gönüllüler yürütüyor
Dünyada uygulanan bu iyilik hareketini Türkiye'ye uyarlayan Karagöz, ilk robot eli, 2014'te matbaada
çalışırken 4 parmağını kaybeden
18 yaşındaki Mehmet Ali Toprak'a
yaptı.
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Dünyada uygulanan bu
iyilik hareketini Türkiye'ye
uyarlayan Karagöz, ilk
robot eli, 2014'te matbaada çalışırken 4 parmağını
kaybeden 18 yaşındaki
Mehmet Ali Toprak'a yaptı.
Bu sosyal sorumluluk projesine
talepler arttıkça bir sivil toplum ağına
dönüşen iyilik hareketi, 2017 yılında
"Robotel Türkiye Derneği" oldu.
O günden beri herhangi bir bedel
talep etmeden ihtiyacı olan çocuklar
için mekanik el tasarlayan Zeynep
Karagöz, yardımseverleri Robotel
Türkiye Derneğine gönüllü olmaya
davet ediyor.
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Zeynep Karagöz, hayatın akışı içinde
karşılaştığı bir projeden etkilenerek kariyerine farklı bir yön vermiş.
Tasarım atölyesinde çeşitli teknolojileri bir arada kullanan bir ekip
olarak çalıştıklarını belirten Karagöz,
"Bu teknolojilerden biri, 3 boyutlu
yazıcıydı. Bu teknolojiyi kullanarak
insanlara faydalı olacak bir proje
yapma derdi içerisindeydik. 2014'te
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yurt dışında Enabling The Future
diye bir grupla karşılaştık. Bu grup,
3 boyutlu yazıcı teknolojisinin kişiye
özel üretim avantajını kullanarak,
çok ucuz maliyetli malzemelerle
eli ve parmağı olmayan çocuklara
mekanik eller tasarlıyor. Onlarla
karşılaşınca 'İşte budur.' dedik." diye
konuştu.
Gönüllülük haritası oluşturduk
İlk robot eli 2014'te Mehmet Ali
Toprak'a yaptıklarını anlatan
Karagöz, kurdukları "Robotel.org"
internet sitesinde dokümanları,
modelleri, tasarımları, yaptıkları işin
sürecini aktardıklarını anlattı. Karagöz, Mehmet Ali'nin eli kullanışının
görüntülerini ve dokümanlarını da
yayınladıklarını söyledi.
Bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak düşünüp kendi işlerine
döndüklerini dile getiren Karagöz,
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gelen talepler üzerine ihtiyacı olanlara mekanik eller üretmeye devam
ettikleri bilgisini verdi.
Şehir dışından ilk el talebinin Konya'dan geldiğini belirten Karagöz,
şöyle devam etti:
"Çok yoğun çalıştığımız için aileyi
İstanbul'a davet ettik, onlar gelemedi, biz de gidemedik. Dedik ki 'Biz
bu işi parçalara ayırarak örgütleyebilir miyiz?' Sosyal medyanın ve
internetin de gücünü kullanarak süreçleri parçaladık. Tasarımı, modellemeyi, ölçü almayı, baskı işlemini
farklı farklı kişilerin ortaklaşa bir
arada yapabileceği gönüllü haritası
oluşturduk ve 'Robotel' artık yavaş
yavaş ayağa kalkmaya başladı."
Türkiye'nin dört bir yanından
talep var

İlk çocuk elini 2016'da doğuştan sağ
kolunda deformasyon olan Yağmur
Karaaslan'a yaptıklarını, Yağmur'un
geçen sene dans resitalinin olduğunu belirten Karagöz, "Robotel"in adı
duyulmaya başladıkça Türkiye'nin
dört bir yanından eli ve parmağı
olmayan çocukların kendilerine
başvurmaya başladığını söyledi.
Karagöz, 2017 yılında Sabancı Vakfı
tarafından fark yaratan proje seçildiklerini ve resmen bir sivil toplum
örgütü haline geldiklerini, dernek
kurduklarını aktararak, "O zamandan beri de gönüllü olarak, herhangi bir bedel kesinlikle talep etmeden
ihtiyacı olan, eli parmağı olmayan
çocuklara mekanik eller yapıyoruz."
diye konuştu. Herkesin gönüllü
olabileceğinin özellikle altını çizen
Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tasarımcılar gönüllü portföyümüzün içerisinde çok önemli yere
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sahip. İlla tasarımcı veya 3 boyutlu
yazıcı sahibi olmanız gerekmiyor.
Sadece bu projeyi duyup, ihtiyacı
olan birini gördüğünüz zaman onu
bilgilendirmekle bile gönüllülük
yapmış oluyorsunuz. Ölçü almak,
eli baskıdan sonra monte etmek,
ailelerle iletişim kurmak, sponsorluk ve bağış projeleri, kampanyalar
düzenlemek aslında herkesin yapabileceği bir iş. Dolayısıyla aslında
neresinden tutabilirseniz gönüllü
olabilirsiniz."
Çocukların hoşuna gidiyor
Anne karnında uzuvları tam gelişmemiş olarak dünyaya gelen bu
çocukların 18 yaşından önce protez
sahibi olamadığını dile getiren Karagöz, bu çocukların protez takılmadığı zaman oyun oynarken, yemek
yerken, basit işlemler yaparken
zorluk çektiğini belirtti.

mayıs_2022_2704.indd 73

Zeynep Karagöz, "Bu 3 boyutlu
yazıcı teknolojisi onlara bu avantajı
sağlıyor. Yaptığımız eller çocukların
çok karmaşık hareketler yapmasına
yaramıyor ama top oynayabilmesini,
bisiklete binebilmesini, yemeğini yiyebilmesini sağlıyor. Onun hayatında büyük bir değişiklik yaratıyor."
dedi.
Karagöz, yaptıkları eller plastik
olduğu için oyuncak gibi durduğunu bu durumun çocukların hoşuna
gittiğini şöyle anlattı:
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"Bu yetişkinler için dezavantaj olabiliyor. Biraz böyle estetik kaygıları
var ama çocuklar öyle değil. Elleri
onların istedikleri, sevdikleri, beğendikleri temalarda, kahramanların
şekillerinde yapıyoruz. Benimsemelerine çok daha faydalı oluyor.
'Benim Ironman elim var.' 'Benim
Spanc Punky elim var.' Süperman,
Batman, Canım Kardeşim hangi
temayı seviyorlarsa o temada ellerini
yaptığımızda kendilerini eksik değil,
güçlü hissettiklerini görüyoruz."
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HAYVAN LAR IN D O ST U
FOTOĞRAF AA / BEKIR ÖMER FANSA

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Nesibe Çevener, 20 yıldır mahallesindeki
sahipsiz kedi ve köpekleri besliyor, yaralı ve hasta hayvanların tedavisini üstleniyor.
Adana'nın Çukurova ilçesinde
yaşayan 68 yaşındaki Nesibe
Çevener, 20 yıldır mahallesindeki
sahipsiz kedi ve köpekleri besliyor, yaralı ve hasta hayvanların
tedavisini üstleniyor.
Babasından aldığı hayvan sevgisiyle çocuk yaşlardan itibaren
devamlı hayvan besleyen Çevener,
emekli olduktan sonra da hayvan-
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lara ilgisiz kalmadı.
30 yıl önce emekli olan 2 çocuk
annesi Çevener, birçok hayvan
barınağına gönüllü olarak hizmet
etti ve bir süre Doğa Koruma ve
Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü
yerel hayvan koruma görevlisi
olarak çalıştı.
Çevener, evinde beslediği kedile-

rin yanı sıra 20 yıldır mahalledeki
sahipsiz hayvanların beslenmesi
ve bakımlarını üstleniyor.
Bakım ve tedavilerini sağlıyor
Her sabah ve akşam sahipsiz
hayvanlar için sokaklara yem ve
mama bırakan Çevener, hasta ve
yaralı hayvan gördüğü zaman
onların bakım ve tedavilerini de
sağlıyor.
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Kireçlenme rahatsızlığının yanı sıra 2
yıl önce felç geçirip bastonla yürümeye başlayan Çevener, kısa süre
ara vermesine rağmen rahatsızlığına
aldırmadan baston yardımıyla yürüyerek hayvanları beslemeye devam
ediyor.
Sahipsiz hayvanların beslenmesi için
emekli maaşıyla yem ve mama alan
Çevener, küçüklüğünün iki katlı bahçeli bir evde geçtiğini, hayvansever
olan babasının etkisiyle kendisinde
hayvan sevgisi geliştiğini belirtti.
20 senedir doyuruyorum
Yaşamını sürdürürken de evinde
devamlı kedi köpek gibi hayvanları
beslediğini ifade eden Çevener, 30
yıl önce emekli olduktan sonra çeşitli
sivil toplum kuruluşları ve resmi
kurumlar aracılığıyla hayvanlarla ilgi-
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lenmeye devam ettiğini dile getirdi.
Yaşı ilerledikçe bu görevlerden el
çekip evindeki ve mahallesindeki
hayvanlarla ilgilenmeye başladığını anlatan Çevener, "Oturduğum
mahallede hiç kimse yardım etmeden
kendi imkan ve maddi gücümle 20
senedir kedi köpek doyuruyorum.
Tavukçudan her gün ciğer, kırıntı
alıyor kaynatıyorum. Sabah 09.30,
akşam 16.00'da hayvanları besliyorum ayrıca 15 kilogram kuru mama
alıyorum. O da çok masraflı oluyor."
diye konuştu.
Bu bir aşk
Çevener, günde ortalama 30 kedi ve
köpek beslediğini, hayvanları çok
sevdiğini belirterek, "Bu bir aşk.
Ölene kadar da onları doyuracağım."
dedi.

Sahipsiz hayvanların sadece beslenme değil, sağlık sorunları ve kısırlaştırma işlemleriyle de ilgilenen Çevener, sokakta hasta veya yaralı kedi
veya köpeğe denk geldiğinde sağlık
giderlerini üstlendiğini dile getirdi.
Çevener, 2 yıl evvel felç olduğunu,
bir süre yürüyemediğini, eşinin ilgisiyle 7-8 aydır yürümeye başladığını
anlatarak, son dönemde bastonla
ancak yakın yerlerde hayvanları besleyebildiğini söyledi.
Nesibe Çevener, "Maaşımın yarısı
hayvanlara gidiyor, yarısı doktorlara
gidiyor. Ayaklarımdan rahatsızım,
kireçlenme var. Felç geçirdim. 3 ayda
bir doktora gidiyorum." diye konuştu. Çevener, kocasının da hayvansever olduğunu, kendisine çok destek
verdiğini kaydetti.
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BURADA PARA DEĞİL

FOTOĞRAF AA / EYÜP ELEVLI

İYİLİK GEÇER

Ordu Büyükşehir Belediyesi
tarafından kentte yaşayan dar
gelirli vatandaşlara hizmet
sunmak ve ihtiyaçlarına göre
yardımların kolaylıkla ulaştırılmasını sağlamak amacıyla
Sosyal Market Projesi hayata
geçirildi.

İhtiyaç sahibi olarak belirlenen vatandaşlara "Kart 52"
adlı alışveriş kartı veriliyor,
dezavantajlı vatandaşların
durumuna ve hane halkındaki
kişi sayısına göre de kartlarına
sosyal markette geçerli alışveriş puanları yükleniyor.

Proje kapsamında Altınordu
ilçesinde hizmet vermeye başlayan üç katlı sosyal markette,
temizlikten gıdaya, kıyafetten
ev tekstiline kadar birçok ürün
bulunuyor.

Vatandaşlar markete giderek
ya da mobil uygulama üzerinden Kart 52 bilgilerini girip
alışveriş yapabiliyor. Çevrim
içi alışveriş yapanlara ürünleri,
Büyükşehir Belediyesi ekiple-
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rince aynı gün ulaştırılıyor.
Maksat gönül kazanmak
Ordu Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Hilmi Güler,
sosyal market ile ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını
söyledi.
"Kart 52" isimli alışveriş kartını
geliştirdiklerini, kartın yazılımını kendilerinin yaptığı bir
programla çalıştığını anlatan
Güler, "Sosyal market ile 1200
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Ordu'da geçen yıl faaliyete başlayan sosyal marketle
ramazanda da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılıyor.
FOTOĞRAF AA / EYÜP ELEVLI

aileye hizmet veriyoruz.
Hem ne aldıklarını kimse
bilmiyor hem de kendileri
seçiyorlar. 9-10 çeşit yerine
218 çeşit var. Böylece daha
geniş hizmet sunma imkanımız oluyor." dedi.
Güler, projenin çok modern
bir uygulama olduğunu
belirterek, "Belki de Türkiye'de ilk uygulamalardan
bir tanesi. Bu sosyal markette biz, 'Burada para değil,
iyilik geçer' diyoruz. Böyle
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de bir sloganımız var. Sıcak
bir hizmetle gönüllerini
kazanmak istiyoruz." diye
konuştu.
Başlı başına bir market
Ramazan dahil yılın her
günü hizmetin devam
ettiğini dile getiren Güler,
sözlerini şöyle tamamladı:
"Burada çocuk bezi de
çikolata da var, yağların
hepsi var. Kendi ürettiğimiz
ORTAR AŞ'nin ürünleri

var. Aynı zamanda burada
bir bağış sistemi de çalışıyor. Halkımızın beğendiği,
takdir ettiği bir sistem olduğu için de bağış alıyoruz.
Etiydi, kıyafetiydi, temizlik ürünleri hepsi burada
bulunuyor. 218 çeşit az bir
çeşit değil. Başlı başına
bir market yani. Gelinlik,
kıyafet, ayakkabı da dahil
dar gelirli vatandaşlarımıza
geniş bir hizmet ağını böylece sunmak istiyoruz."
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GÖNÜLLÜ
T Ü R B E DA R L A R

FOTOĞRAF AA / EKBER TÜRKOĞLU

Uzun yıllar gönüllü olarak
türbenin bakımını yapan
Sema Gacamer, 10 yıl önce
vefat edince dönemin Niksar
Belediye Başkanı arayışa girdi. Yadigar, Gacamer'in oğlu
Sadi ve gelini Gülseren'e bu
görevi devam ettirip ettiremeyeceğini sordu.
Görevi kabul eden Gacamer
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çifti, o günden beri her sabah
erken saatlerde Melik Ahmet
Danişment Gazi Türbesi'ne
gelip çevreyi temizliyor, bakımını yapıyor, ilgilendikleri
ziyaretçilere yardımcı oluyor.
Türbeyi beklemeye eşi ile
gönüllü olarak başladıklarını belirten iki çocuk annesi
Gülseren Gacamer, kendile-

rinden önce kayınvalidesinin
bu görevi yerine getirdiğini
vurguladı.
Gacamer, "Eşimin burada
emeği büyük. Sağ olsun, başkanlarımız, 'Bekler misiniz?'
dediler. Biz de bu vesileyle
bekliyoruz. Evimiz de yakın
olduğu için temizliğini, bakımını bakıyoruz. Gelenlerden
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Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan
Gülseren ve Sadi Gacamer çifti,
10 yıldır gönüllü olarak Melik
Ahmet Danişment Gazi Türbesi'nin
bakımını yapıyor.
FOTOĞRAF AA / EKBER TÜRKOĞLU

de Allah razı olsun. Bizi hiç yalnız
bırakmadı eş dost. Türbeye ramazanda gelen daha çok oluyor." dedi.
Hizmet etmek çok güzel bir duygu
Çocuklarının türbenin çevresinde
büyüdüğünü dile getiren Gacamer,
"Burada hizmet etmek çok güzel bir
duygu. Sabah türbeye gedeceğim
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diye gece uyku bile uyuyamıyor
insan. Kapıyı açmak, insanları karşılamak..." ifadesini kullandı.
Sadi Gacamer, 10 yıl önce memur
olarak çalıştığı belediyeden emekli
olduğunu anlatarak, "Biz gönüllü
bekliyoruz burada. Hanımla beraber
belediyemizin katkısıyla gerekenleri
yapıyoruz. Mutluyuz. Türbeyi beklemek çok güzel bir duygu. Burada

her geçen gün daha mutlu oluyoruz." diye konuştu.
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FOTOĞRAF AA / BEHÇET ALKAN
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Nevşehir'de Çiçekli Cami İmam Hatibi Ahmet
Aydemir, hayırseverlerin desteğiyle caminin bir
bölümünde oluşturduğu "Vefa Çarşısı"nda, veren
el ile alan eli buluşturuyor.
FOTOĞRAF AA / BEHÇET ALKAN

Nevşehir'de Esentepe Mahallesi'ndeki Çiçekli Cami, ramazan
ayında kentteki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

liralık ürün alabildiğini dile
getirdi.

Caminin aşevi olarak kullanılan bölümünü temel ihtiyaç
malzemesi reyonlarıyla donatıp
2016 yılında "Vefa Çarşısı"na
dönüştüren imam hatip Ahmet Aydemir, hayırseverler ile
ihtiyaç sahipleri arasında köprü
oluyor.

Hiçbir kimsenin incinmemesi
için çaba harcadıklarını, alışveriş sonunda dileyenlere evlerine
kadar servis imkanı da sunduklarını anlatan Aydemir, şöyle
konuştu:

Temel ihtiyaç malzemelerinin
yer aldığı çarşıdan ihtiyaç sahibi
aileler ücret ödemeden alışveriş
yapabiliyor. Alışverişin sonunda
ailelere içinde çeşitli miktarlarda para bulunan zarflar hediye
ediliyor.
Cami imam hatibi Aydemir, uygulama sayesinde hayırseverler
ve ihtiyaç sahiplerinin birbirlerini görmeden yardımlaştıklarını
belirtti.
"Vefa Çarşısı"ndan gerçek
ihtiyaç sahiplerinin faydalanabilmesi için cami cemaatinden
oluşturulan heyetin, kendilerine
bildirilen isimleri araştırdıktan
sonra alışverişe davet ettiklerini
belirten Aydemir, ramazan ayı
boyunca 350 ailenin çarşıdan
yararlandığını söyledi. Aydemir,
her ihtiyaç sahibi ailenin 1500
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Kimse incinmesin

"Buraya parasız market diyoruz. Eskiden sadaka taşı vardı,
hayır sahipleri oraya sadakasını
koyardı, ihtiyaç sahipleri de
ihtiyaçları kadarını alırdı. Biz de
bunu market usulüne dönüştürdük. Hayır sahipleri buraya
gönderiyor ihtiyaç sahipleri de
istediklerini hiçbir ücret ödemeden alıp gidebiliyor. Temel
ihtiyaç malzemelerinin tamamı
burada bulunuyor. Gıda ve
temizlik malzemelerini alıp
çuvallara koyup gidiyorlar. Bir
aile yaklaşık 2 aylık gıda ihtiyacını buradan karşılayabiliyor.
Ramazanlarda genellikle evlere
gıda paketi götürülür ancak
biz, bir anne gelsin markette
alışveriş yapıyor gibi hissetsin
istedik. Gelen kardeşlerimizin
dualarında yer bulabilmek
niyetiyle ayrıca buraya kadar
teşrif ettikleri için kendilerine
teşekkür ediyoruz."
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Osmanlılar, medeniyetimizin güzel örneklerini
oluştururken lâftan, konuşmaktan öte geçip
icraatları ile durumu ortaya koymuştur.

Hanefî mezhebinin kurucusu İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe
Hazretlerine atfedilen kıssayı bilmeyenimiz yoktur. Çocuğun biri bal yemeyi çok seviyormuş. Fakat bal yiyince
de vücudunda yaralar çıkıyormuş. Ailesi çocuğu bu
dertten kurtarmak için gitmedik doktor, başvurmadık
çare bırakmamış. Fakat derman bulamamış. Sonunda
mahallin ileri gelenlerinin tavsiyesi ile Ebû Hanîfe Hazretlerine gitmişler. Dertlerini yana yakıla anlatmışlar.
Anne ve babayı dinleyen Ebû Hanîfe Hazretleri; “Şimdi
varın evinize gidin, kırk gün sonra gelin.” demiş. Bu
cevaba bir anlam veremeyen anne-baba çaresiz evlerine dönmüş. Kırk gün geçtikten sonra tekrar huzura
gelmişler. Ebû Hanîfe çocukla bir müddet görüştükten
sonra; “Evladım bundan sonra bal yeme.” diyerek anne
ve babaya dönerek; “Gidebilirsiniz.” demiş.
Bu işe akıl sır erdiremeyen aile şaşkınlıkla evlerine
dönmüş. Kırk gün beklemenin sonunda bu bir cümlelik
çözüme şaşmış kalmışlar. Devam eden günlerde çocuk
bal yemeyi bırakmış, hastalıktan da kurtulmuş. Merak
içerisinde olan anne-baba meraklarını gidermek adına
tekrar Ebû Hanîfe Hazretlerine gitmişler. “Efendim bir
cümlenizle çocuğumuz bal yemekten vazgeçti. Madem
bu kadarcıktı, niye bizi kırk gün beklettiniz?” diye
sormuşlar. Ebû Hanîfe gülümseyerek, “Kırk gün önce
ben de bal yiyordum. Bal yiyen birinin ‘Bal yeme!’
tavsiyesi uygun olmazdı. Kırk gün nefsimi denedim,
bal yemeden durabiliyordum. Kendim bunu başarabilince sözüm çocuğunuz üzerinde tesirli oldu.” cevabını
vermiş.

mayıs_2022_2704.indd 83

İyiliği göstermek
Osmanlılar, medeniyetimizin güzel örneklerini oluştururken lâftan, konuşmaktan öte geçip icraatları ile
durumu ortaya koymuştur. İyilik yapmayı tavsiye etmek
yerine her türlü canlıya yapılan iyilikleri müşahhas
olarak vücuda getirmişlerdir. Tarihte hayvanlarla ilgili
birçok vakfın kurulduğunu arşiv belgelerinden görmekteyiz. “Sokak hayvanlarına ekmek veren vakıf”, “Halkın
ve yolcuların hayvanlarını sulayan vakıf”, “Güvercinhane yaptıran vakıf”, “Leylekleri koruyan vakıf”, “Hayvan
ve tohum ıslah eden vakıf” isimlerini okumak bile ne
kadar güzide işler yapıldığına şahitlik ediyor değil mi?
Osmanlı toplumunda kuşlar
Kuş sevgisi belki de insanlık tarihi kadar eskidir. Ferîdüddin-i Attar’ın Mantıku’t-Tayr adlı artık klasik olmuş
eserinde birçok örneği vardır. Fakat Osmanlı toplumunda kuşlara olan sevgi ve ilgi çok daha farklı bir şekilde,
mimaride karşımıza çıkmaktadır. Rahmetli hocamız
Prof. Dr. H. Örcün Barışta kuşevlerine dair kaleme
aldığı bir makalesinde “Serçe, saka, kırlangıç, güvercin,
kumru, leylek vb. bazı kuşların barınması, konaklaması
amacıyla tasarlanmış kuş yuvası ya da küçük maket
niteliğindeki konut olarak tanımlanabilecek kuşevleri
serçesaray, kuş takası vs. isimlerle de bilinmektedir”
diyor.
Paylaşma, şefkat, merhamet…
Sözlükte medeniyet kavramı “Bir millet ve toplumun
maddi, manevi varlığına ait üstün niteliklerden, de-
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KO N YA B Ü Y Ü K Ş E H I R
GÜNÜMÜZE ULAŞAN
VE KUŞLARA SICAK
MERKEZINDEKI 50'D

BELEDIYESI, SELÇUKLU VE OSMANLI'DAN
K U Ş E V L E R I K Ü LT Ü R Ü N Ü YA Ş AT M A K
Y U VA K A Z A N D I R M A K A M A C I Y L A Ş E H I R
EN FAZLA CAMIYE KUŞ EVI YERLEŞTIRDI.

ğerlerden, fikir ve sanat hayatındaki
çalışmalardan, ilim, teknik, sanayi,
ticaret vb. sahalardaki nimetlerden yararlanarak ulaştığı bolluk, rahatlık ve
güvenlik içindeki hayat tarzı, yaşama
biçimi, medenilik, uygarlık” olarak
tanımlanıyor. Farklı fonksiyonlardaki
birkaç yapının bir arada yer alması ile
oluşan binalar topluluğu ise külliye
olarak adlandırılmaktadır. Ecdadımız
kadim kültürümüzden gelen paylaşma, şefkat, merhamet, yardım etme
gibi güzel hasletlerinin sonucuyla ve
Enâm suresinin 38. ayetinde, “Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne
varsa hepsi sizin gibi topluluklardır”
buyrulduğu için inşa ettikleri külliye-
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lerde hayvan sevgisinden kaynaklanan
bir anlayışla birbirinden güzel kuşevleri inşa etmişlerdir.
Yapıların başköşesinde
Osmanlı mimarisinde 16. yüzyıldan
itibaren örneklerine rastlanan kuşevleri genellikle cami, medrese, han ve
türbelerde görülmekle birlikte sivil
mimaride de kendisine yer bulmuştur.
Kuşevleri yapıların sert kuzey rüzgârları almayan yönlerine, kuşların
ve yumurtalarının düşmanlarının
ulaşamayacağı yükseklikte güneş ve
yağmurdan korunaklı alanlara inşa
edilmiştir. Aynı zamanda bu kuşevleri
yapıların en görülen kısımlarındadır.
Eyüpsultan camii ve türbesi ziyare-
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Osmanlı mimarisinde 16. yüzyıldan itibaren örneklerine
rastlanan kuşevleri genellikle cami, medrese, han ve türbelerde
görülmekle birlikte sivil mimaride de kendisine yer bulmuştur.

FOTOĞRAF AA /SEFA MUTLU

tinizde kuzey kapısı üzerindeki iki
katlı ve üç cepheli kuşevini görebilirsiniz. Yine caminin güneye bakan dış
yüzeyinde diğer kuşevini görmeniz
mümkündür. Fatih Camii, Süleymaniye Camii, Yeni Camii, Şah Sultan
Mektebi gibi eserlere dikkatli baktığınızda yapının baş köşesinde bir kuşevini görme bahtiyarlığına erişirsiniz.
Kuşevi yapma geleneği günümüzde
de devam etmektedir. Mesela Anıtkabir’de Cumhuriyet Kulesi’nin dış
duvarındaki kuşevi de kuşlara evsahipliği yapıyor.

OKUMA ÖNERİSİ
Tarihte İlginç Vakıflar,
Vakıflar Genel Müdürlüğü,
İstanbul, 2012.
Aras Neftçi, İstanbul’un
100 Kuşevi, İBB Kültür AŞ
Yayınları, İstanbul, 2010.
H.Örcün Barışta, Osmanlı
İmparatorluğu Döneminde
İstanbul Camilerinde
Kuşevleri, Din ve Hayat
Dergisi, Sayı:14 2011.

İyilik iyi ki var ve iyi ki olmaya devam
edecek.
FOTOĞRAF AA /SEFA MUTLU
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MANEVI ANNE:

SÂMIHA AYVERDİ
S U AV İ K E M A L YA Z G I Ç
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Sâmiha Ayverdi, sadece bir yazar olarak aktif
değildi. Fikirlerini, değerlerini sadece “yazarak”
ifade etmez hayat içinde aktif bir şekilde
yaşayarak da ifade ederdi. Nitekim onun için bir
vakıf insan demek hiç de abartılı olmaz.
Sâmiha Ayverdi için rahatlıkla yakın tarihin fay hattında doğdu diyebiliriz. 25 Kasım 1905 günü İstanbul’da Şehzadebaşı
semtinde dünyaya gelir Sâmiha Hanım. 2. Meşrutiyet’in ilan
edildiği 1905 yılı günümüz Türkiye’sinin de ilk adımlarının
atıldığı yıldır. Sâmiha Hanım’ın hayatı boyunca aksi istikamette gayret sarf ettiği “hafıza kaybının” tarihinin önemli
dönüm noktalarından biridir 1905 yılı. Ayverdi’nin annesi,
Fatma Meliha Hanım, babası Yarbay İsmail Hakkı Bey’dir.
Köklü bir ailenin çocuklarıdır Ayverdiler.
Kültür ve tarih şuuru
Soyları, anne tarafından Kanunî zamanında yaşayan ve Budin
seferinde şehit düşen Gül Baba’ya; baba tarafından Orta
Asya’dan Anadolu’ya geçen Ramazanoğulları’na ulaşmaktadır. İlk tahsilini aile çevresinde yapan Ayverdi, anneannesi
Hâlet Hanım’dan şifahi kültür ve tarih şuuru kazanır, dedesi
de ciddiyetiyle, dürüstlüğü ve diğer karakter özellikleriyle ona
rol model olur. Önce mahalle mektebine daha sonra da Süleymaniye Kız Numune mektebine gidip mezun olan Sâmiha
Hanım, evinde tarih, tasavvuf, felsefe, Fransızca ve edebiyat
alanlarında özel öğrenim görür. Onun kişiliğinin gelişmesinde rol oynayan bir başka şahsiyet de 1927’de tanıştığı Kenan
Rifai’dir.
Romanlardan hatıralara
Sâmiha Ayverdi’nin ilk romanı “Aşk Budur” yayınlandığında takvimler 1938 yılını göstermektedir. “Aşk Budur”u yedi
roman ve bir hikâye kitabı takip eder ve hakkında Necip Fazıl
Kısakürek, Refi Cevat Ulunay ve Adile Ayda gibi üstatlar
müspet yazılar kaleme alırlar. Sâmiha Hanım, daha sonra
dergilerde de düzenli olarak yazmaya başlar. İlk yazısı Necip
Fazıl Kısakürek’in çıkardığı Büyük Doğu’da 28 Haziran
1946’da yayınlanan “Emanet” başlıklı mensur şiir olur. Ayverdi, daha sonra aralarında Resimli İstanbul Haftası, Fatih
ve İstanbul, Türk Yurdu, Havadis, Ölçü, Adam, Anıt, Türk
Kadını, Tercüman, Kubbealtı Akademi Mecmuası ve Türk
Edebiyatı gibi yayın organlarında yazdıklarıyla düzenli olarak
yer alır. Sâmiha Ayverdi, kaleme aldığı hikâyelerde, roman-
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larda, mensur şiirlerde ve hatıralarında fikirlerini ifade etmeyi
öncelikli bir mesele kabul eder. Sanatkârlığı hep ikinci planda
ele alır.
Necip Fazıl’ın çağrısı
Necip Fazıl Kısakürek’in Sâmiha Ayverdi’ye söylediklerini
buraya alıntılamak “sultanüşşuara”nın bakışından ve onun
cümlelerinden Ayverdi’yi görmek çok önemli. Neyin önemli,
neyin kıymetli olduğu konusunda Necip Fazıl’ın bakışıyla Ayverdi’nin bakışı birbirini şerh edecek kadar uyumlu zira. Necip Fazıl da Ayverdi’yi kuru sözlerle övmüyor, onun şahsında
idealini, fikrini bir kez daha beyan etmiş oluyor aslında: “Ben
hiçbir muharriri ziyarete gidip tebrik etmiş değilim; size adetâ
sürüklenerek geldim. Ben dindar bir adamım. Fakat bunu
fantezi telâkki ederek inanmayanlar pek çoktur. Paradoks
yaptığımı sanırlar, alay, mizah mevzuu yaparlar. Ziyanı yok.
Ben, başkalarını beni itham eder görmekten zevk alır, tekzibe
lüzum görmem. İslâm'daki şiir ve felsefe hiçbir yerde yoktur.
Hazret Muhammed en büyük İnsan; o, her asrın büyüğüdür.
Fakat bilmek lâzım... Kitaplarınızı okudum. Hayran oldum.
Buna emin o kadar ki benim için pek kıymetli olan Paskal'ın
eserleri ile ve dâima elimin altında, gözümün önünde duruyorlar. Fakat belki canınızı sıkacağım, lâkin söylemeden, hattâ
üstünde ısrarla durmadan geçmek istemediğim nokta şu ki,
bu inzivanız çok az bir şey... Ortaya çıkın, inin artık saklandığınız kuleden...”
Sâmiha Ayverdi Hanımefendi, 22 Mart 1993’de vefat eder ve
Merkez Efendi haziresinde medfun bulunan mürşidi Kenan
Rifai’nin ayakucuna defnedilir.
Bir vakıf insan
Sâmiha Ayverdi, sadece bir yazar olarak aktif değildi. Fikirlerini, değerlerini sadece “yazarak” ifade etmez hayat içinde
aktif bir şekilde yaşayarak da ifade ederdi. Nitekim onun için
bir vakıf insan demek hiç de abartılı olmaz. Bir nevi “manevi
anne” olarak anılmanın hakkını veren Ayverdi, günümüzde de
bir kısmı aktif olarak aynı çizgiyi sürdüren sosyal ve kültürel
cemiyetlerin kurulmasında ve faaliyetlerinde aktif bir rol aldı.
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Unutulmuş güzel adetlerin hayata döndürülmesi için
gayret eden Sâmiha Ayverdi; çocuk iftarları, isim
koyma, âmin alayı gibi merasimlerin kendi çevresinden
başlayarak yaygınlaştırılmasını teşvik etti.

S Â M İ H A AY V E R D İ ' N İ N A B İ S İ

EKREM

H A K K I AY V E R D İ ,

İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul Enstitüsü, Yahya Kemal Enstitüsü, Türk Kadınları Kültür Derneği ve Kubbealtı Akademisi
bunlardan ilk akla gelenler arasında yer
alır.
Çocuk iftarları
Sâmiha Hanım, bu kuruluşlarda konferanslar verdi, sohbet toplantılarına katıldı
ve gelenekli sanatların yeni nesillere aktarılmasında önemli katkıları olan mûsiki,
hat ve tezhip kurslarının açılmasını sağladı. Sadece sanatların yaşatılması değildi
amacı. Unutulmuş güzel adetlerin hayata
döndürülmesi için gayret eden Ayverdi;
çocuk iftarları, isim koyma, âmin alayı gibi
merasimlerin kendi çevresinden başlaya-
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rak yaygınlaştırılmasını teşvik etti. Ancak
onun bu mesuliyet duygusu aktif rol aldığı
sivil toplum kuruluşlarıyla da sınırlı değildi. Mesela Sâmiha Hanım kendisine gelen
bütün mektupları cevaplandırdı. Ayrıca siyaset, eğitim, kültür, dil konusu ve toplum
ahlâkı gibi Türkiye’nin birçok meselesine
dair dönemin başbakanları ile bakanlarına, parti ve belediye başkanlarına yazdığı
mektuplarla bizzat muhatabına yazılı olarak ifade etti. Ayverdi’nin 12 cilt halinde
yayınlanan mektupları da bu sebeple en az
diğer kitapları kadar önemlidir.
Hayat düsturu
Nitekim Ayverdi’nin okurlarına ve yakınlarına göndermek üzere kaleme aldığı
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I STA N B U L

mektupları bir araya getiren kitapta yer alan şu cümleleri onun hayat düsturunu özetlemesi bakımından
manidardır:
“Küfür ile savaşmak yalnız kılıçla olmaz. Fikir,
sırasında kılıçtan daha keskindir. ‘Anam’ dediğin şu
kadın artık yaşlılar sırasında sayılır. Ama bir de yüreğine sor, içi yirmi yaşındaki bir gencin yalım yalım
yanan ateşi ile alev alevdir. Menfaat gütmeden, vatan
ve îman yolunda güreşen insanın arkasında Allah vardır. Bütün dünya sana sırt çevirse ama Hak seninle
olsa, yalnız değilsindir. Fakat Hak seninle olmayıp
bütün dünya seninle olsa yapyalnızsın demektir.”

S A M I H A AY V E R D I
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FOTOĞRAF AA / BARIŞ ORAL

İyilik Şampiyonası
Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen, Türk Kızılay’ın da
desteklediği 'İyilik Şampiyonası'nın lansmanı Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.
F O T O Ğ R A F A A / E S R A K AY M A K
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FOTOĞRAF AA / BARIŞ ORAL

İyilik Şampiyonası, İstanbul’daki lise ve
üniversite öğrencilerinin iyilik oyunları
oynayarak puanlar toplayıp harika ödüller
kazanabilecekleri, 3 ay sürecek olan sıra
dışı bir yarışma. Geçtiğimiz günlerde,
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Tuzla Belediyesi ile birlikte
gerçekleştirilecek olan 'İyilik Şampiyonası'
lansmanına katıldı. Bakan Kasapoğlu, İyilik Şampiyonası Projesi’ni 81 kente yaygınlaştıracaklarını belirtti. Bakan Kasapoğlu,
Türkiye’de hızlı bir şekilde gönüllülüğün
yaygınlaşmasını ve kurumsallaşmasını esas
alan pek çok çalışmayı gerçekleştirdiklerini
ifade ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Bakan Kasapoğlu projeye dair gençlere
müjdeler de verdi:
“Gönüllü ordumuzun fedakarlıklarını,
gayretlerini görüyorsunuz. İşte gönüllülük
misyonuyla çıktığımız bu yolda 'İyilik Şampiyonası' ile birlikte bu gönül yolculuğuna,
bu gönül hareketine tabiri caizse daha çok
renkler katacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz
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hafta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ile bir gönüllülük protokolü imzalamıştık. Yine bu salondaydı ve iyilik üzerine,
hayır üzerine vakıf medeniyeti üzerine
konuşmuştuk. Bugün de gençlerimizi zaten
vicdanıyla, merhametiyle, adalet anlayışıyla
tüm dünyaya rol model olan gençlerimizi
yine iyiliğe, güzelliğe, daha iyi olmaya
teşvik eden bu ince fikirli bu özgün proje
için Tuzla Belediyemiz ile iş birliği yapıyoruz. Bu vesileyle pek çok konuda olduğu
gibi gençlerle ilgili çalışmalarını da ilgiyle
ve takdirle takip ettiğimiz Tuzla'mızın
kıymetli Belediye Başkanı sayın Şadi Yazıcı
bey ve ekibini gönülden tebrik ediyor ve alkışlıyorum. Tabii başlangıçta İstanbul için
öngörülen bir proje ve bu projeyi inşallah
hep birlikte 81 ilimize tüm noktalara, tüm
bölgelere birlikte yaygınlaştıracağız. Bu
müjdeyi de bu vesileyle buradan sizlerle
paylaşmak istiyorum.”
Genel koordinatörlüğünü Yavuz Yiğit’in
yaptığı İyilik Şampiyonası’na dair ayrıntılı
bilgi için iyiliksampiyonasi.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.
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F OTO Ğ R A F AA / FAT I H T Ü R KY I L M A Z

YERLE GÖK ARASINDA

BIR NAKKAŞ

Fatih Belediyesi Cam Küp Sanat Galeri ve Kadırga Sanat Galerileri'nde eş
zamanlı açılan "Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan" sergisi,
1 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

mayıs_2022_2704.indd 92

29.04.2022 10:04

1868

DERGİ / YERLE GÖK ARASINDA BIR NAKKAŞ

93

F OTO Ğ R A F AA / FAT I H T Ü R KY I L M A Z

Nakkaş Nusret Çolpan'ın
eserlerinden yola çıkarak genç
sanatçıların hazırladığı "Yerle
Gök Arasında Bir Nakkaş:
Nusret Çolpan" sergisi sanatseverlerle buluştu.
1 Nisan’da Fatih Belediyesi Cam
Küp Sanat Galerisi'nde gerçekleşen açılışa Fatih Belediye
Başkanı M. Ergün Turan, sergi
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danışmanı Gülçin Anmaç ve
merhum sanatçı Nusret Çolpan'ın ailesinin yanı sıra çok
sayıda sanatsever katıldı.
Açılışta konuşan Fatih Belediye
Başkanı Turan, Fatih'in kütüphaneler, sanatçılar, yayınevleri
ve sanat galerileriyle anılmasını
arzu ettiklerini ve bunun için
çalıştıklarını söyledi.

Mekanı ihya etmek
Turan, kültürel bir muhit
oluşturmanın önemine de değinerek, "Bizim medeniyetimiz
inşa ve ihya medeniyetidir. Tek
başına inşa etmek yetmiyor.
Bazen inşa etmeyi, ihya etmek
gibi anlıyoruz. İhya etmek, yani
yeniden hayat vermek insanla
olan bir şey. İnsanın kalitesiyle
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F OTO Ğ R A F AA / FAT I H T Ü R KY I L M A Z

içinde bulunduğu mekan da ihya
olmuş oluyor." Sergi salonunun
adı Nusret Çolpan Sergi Salonu
yapıldı.
Fatih'ten yaşadığı mekana iz
bırakan çok sayıda önemli şahsiyetin geçtiğini vurgulayan Turan,
şunları kaydetti:
"Bugün de Nusret Çolpan'ın eşsiz
eserlerini görebileceğiz. Epey bir
zamandır da sergisi yapılmıyordu. Biz bu sergi salonumuzun
ismini geçici olarak Cam Küp
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Sanat Galerisi koymuştuk. Hem
Fatihli olması hem de yeri doldurulamayacak bir şahsiyet olması
hasebiyle. Bu sergi salonunun
adını bundan sonra ilanihaye
Nusret Çolpan Sergi Salonu
olarak değiştireceğiz."
İki ay boyunca sürecek
Turan, serginin 2 ayrı mekanda
2 ay boyunca devam edeceğini
belirterek, Cam Küp Sanat Galeri'deki bölümünde genç sanatçıların hazırladığı çağdaş yorumlar

ve dijital uygulamaların, Kadırga
Sanat Galerileri'nde ise Nusret
Çolpan'ın eserlerinin sergilendiğini dile getirdi.
Sergi danışmanı minyatürist
Gülçin Anmaç ise koleksiyoner
sergisi yapmanın zorluğuna işaret
ederek, "Genç bir bakışla dijital
sanat ve hareket eden animasyonla sergi fikri geleneksel sanatlarımızda ilk olacak. Bu çok önemli.
Gençlere Nusret Hocamızı daha
yakın hissettirecek bir sergi. Onu
hiç bilmeyenlerin bile kendileri-
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Cam Küp Sanat Galeri'deki bölümde genç
sanatçıların hazırladığı çağdaş yorumlar ve dijital
uygulamalar, Kadırga Sanat Galerileri'nde ise
Nusret Çolpan'ın eserleri sergileniyor.
F OTO Ğ R A F AA / FAT I H T Ü R KY I L M A Z

ne yakın hissedecekleri bir sergi
oldu. Bunun için biz çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.
Anmaç, Nusret Çolpan'ın çalışkan bir sanatçı ve minyatürde bir
ekol olduğu değerlendirmesini
yaptı.
Unutulmamak en güzel lütuf
Sergilerin Çolpan'ın eserlerini
görmemiş nesillere gösterme
fırsatı oluşturduğunu belirten
Gülçin Anmaç, sözlerini şöyle
tamamladı:
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"Fatih Belediyesine ve Fatih Belediye Başkanına ayrıca teşekkür
ediyoruz. Hocamızla vefatından
önceki onunla paylaştığımız
anlara döndük. O eserleri ürettiği
zamanları bildiğimiz hallerini
hatırladık. Bu özel günde onu
iyilikle ve güzellikle anıyorum.
Hayırla yad edilmek ve unutulmamak en güzel lütuf. Biz hayırla yad ediyoruz. Allah rahmet
eylesin."

Çolpan" sergisinin küratöryal
ekibinde ise Numan Noyan Küçük, Yıldırım İnce ve Taha Oğuz
Sartekin yer alıyor.
Fatih Belediyesi Cam Küp
Sanat Galerisi ve Kadırga Sanat
Galerileri'nde eş zamanlı açılan
sergi, 1 Haziran'a kadar ziyaret
edilebilecek.

Proje yönetmenliğini Osman
Özsoy'un üstlendiği "Yerle Gök
Arasında Bir Nakkaş: Nusret
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EDIYOR

ASIRLIK IYILIK
GELENEĞI

YA Ş A M AYA

DEVAM EDIYOR

Çankırı'da bir hayırsever Çankırı Valiliği koordinesinde, ramazanda ihtiyaç
sahiplerine yardım etmek amacıyla
4 bakkalın veresiye defterindeki
borçları yaklaşık 22 bin lira ödeyerek
kapattı.

Aksu Mahallesi'nde
bakkal işleten Mehmet Dinlemez de zor
durumda olan vatandaşların borçlarının
ödendiğini aktardı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı ile irtibata geçen ve isminin
açıklanmasını istemeyen hayırsever,
vakıf aracılığıyla bazı veresiye defterlerini satın almak istediğini belirtti.

Dinlemez, "Daha
önceden görmedim
böyle bir şey. Ödeyemeyenler için çok iyi
oldu. Allah razı olsun
yardımı yapanlara,
garibanlar sevindi bu
duruma." ifadelerini
kullandı.

Karataş, Aksu ve Mimar Sinan mahallelerinde vakıf ekiplerince tespit
edilen 4 bakkaldaki veresiye defterlerini satın alan hayırsever, yaklaşık 150
kişiye ait 22 bin liralık borcu ödedi.
Karataş Mahallesi'nden Satı Memiş,
yaklaşık 4 yıldır bakkal işlettiğini
söyledi.
Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirten Memiş, "Bence
çok güzel oldu. Uzun süre borcunu
veremeyenler vardı. Mahallemiz fakir
zaten. Çalışamayan inşaat işçileri
vardı. Yüklü bir veresiyemiz vardı.
Sosyal Yardımlaşma'dan gelerek borcu kapattılar. Allah razı olsun. Henüz
borcunu kapatmaya gelen müşterimiz
olmadığı için borçlarının kapandığını
bilmiyorlar." dedi.
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35 yıldır bakkal işleten
Yücel Ateş de bu
durumdan hem borcu
olan vatandaşların
hem de kendisinin
memnun kaldığını
vurguladı.
Yardımı yapanlara
teşekkür eden Ateş,
"Müşterilerimiz bu
duruma sevindi tabii.
Devletimize, milletimize Allah zeval
vermesin. Mağdur olan vatandaşımız
çok. Yardımlarından dolayı teşekkür
ederiz. Senelerce borcu olanlar vardı." diye konuştu.

F O T O Ğ R A F A A / Ç A N K I R I VA L I L I Ğ I

Çankırı'da veresiye defterlerini
satın alan hayırsever ihtiyaç
sahiplerine destek oldu.
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