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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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Rusya-Ukrayna savaşının ilk günleriydi. Ukrayna, Türkiye’den
yetimhanelerindeki çocuklar konusunda yardım talep etmişti.
Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'dan tahliye edilen 159'u yetim
çocuk, 26'sı bakım personeli 185 kişi Polonya üzerinden
Antalya'ya getirildi. Böylece yetim çocuklar ülkemizde sıcak ve
güvenli bir yuvaya kavuşmuş oldu.
Türkiye, dünya üzerinde yardıma muhtaç kim varsa, onun
acısını dindirmek, dindiremese dahi hafifletmek için dün
olduğu gibi bugün de elinden geleni yapıyor. Üstelik bunu
yaparken din, dil, ırk vb. ayrımlar da yapmıyor. Çünkü gerçek
iyilik budur.
Elinizdeki sayıda iyiliğin öğrenilebilen bir şey olduğunu, hatta
bir ders olarak bile okutulabileceğini göreceksiniz. Bilhassa
çocuklara ve gençlere bu konuda nasıl yaklaşılmasına dair bir
harita bulacaksınız. Oyunlar, telkinler, görev ve sorumluluk
bilincinin verilmesi, teşvik etmek, motivasyon sağlamak gibi
hususlar “iyilik dersi”nden tam not almanızın esaslarından
birkaçı. Ders deyince aklınıza sıkıcı konular, zor sınavlar
gelmesin! İlkokuldan liseye, liseden üniversiteye iyiliğin
nasıl keyifle, zevkle işlenen bir “ders” olduğunu örnekleriyle
birlikte okuyacaksınız. İyiliği hayatının bir parçası haline
getirmiş kahramanlarla tanışacaksınız. Üstelik iyilik yapmak
için sadece kendinize ve çevrenize biraz dikkatli bakmanız
kafi. Dergimizde size ilham verecek çok sayıda hikâyeyle
karşılaşacaksınız.
İdrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayında, İstanbul’a has bir
gelenek olan, iyiliği, yardımlaşmayı, birliği tavsiye eden ışıl ışıl
mahyalarımız da size gereken rotayı gösterecek.
Pusulanız daima iyiliği göstersin!
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NISAN’IN DÜNYASI
Nisan’ın ılık yağmurunun ülkemize ve insanlığa bereket getirmesini dileriz. Yağmurlu ve serin
günlerde bir film veya bir tiyatro oyunu izleyerek kasvetimizi dağıtabiliriz. Güneşin parlak
yüzünü gösterdiği günlerde ise farklı müzeler, sergiler veya galeriler keşfedebiliriz. Baharın
cıvıltısını doya doya hissedeceğimiz Nisan ayı için işte önerilerimiz…

BİLLUR CAM SERGİSİ

Boğaz’a yeşillikler arasından bakan bir bölgede güzel bir yürüyüş yapıp sonra da nezih bir ortamda
bir yorgunluk kahvesi içmek isterseniz Nevmekân Selimiye’ye bir uğramanızı tavsiye ediyoruz. Üstelik
bugünlerde güzel bir sergiye de ev sahipliği yapıyor. Cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri’nin cam ve
metali buluşturarak Osmanlı klasik çağının ruhunu günümüz dünyasının sanatsal atmosferi ile yoğurduğu
eserlerinden oluşan “Billur Cam Sergisi” Mayıs ayına kadar sizleri bekliyor. Tarihi iki asırı devirmiş bir
mekânda modern ve geleneksel yöntemleri sentezlemiş bir yolculuk vaat ediyor sanatçı bizlere.

PETER PAN VE
VAROLMAYAN ÜLKE
23 Nisan için minik okurlarımıza harika bir önerimiz var. Akbank Çocuk Tiyatrosu ve Zorlu PSM işbirliğiyle
tiyatro sahnelerine kazandırılan “Peter Pan” ve “Varolmayan Ülke” 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nda prömiyer yapıyor! Metin ve söz yazarlığını Mehmet Ergen’in üstlendiği müzikalin müziklerini
Tuluğ Tırpan bestelerken koreografisini Beyhan Murphy üstlenmiş. Müzikalin ilk gösterimi Zorlu PSM’de
gerçekleşecek.

VENEZUELA SİMON BOLİVAR
SENFONİ ORKESTRASI
Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası uzun bir aradan sonra İstanbul’da konser verecek. İş Sanat’ın
misafiri olarak arka arkaya iki gün seyirci ile buluşacak olan orkestra Venezuelalı şef Christian Vasquez
yönetiminde sahne alacak. İş Kuleleri Salonu’nda 6 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da ilk konserde
orkestraya çellist Poyraz Baltacıgil solist olarak eşlik edecek. 7 Nisan Perşembe akşamı düzenlenecek ikinci
konserde ise Latin Amerikalı bestecilerin eserleri seslendirilecek.

VEBA
Nobel ödüllü yazar Albert Camus’nün 1947 yılında yayımlanan “Veba” adlı romanında 20. yüzyılda insanlığı
sarsan büyük tehlikeyle yüzleşilmektedir: Veba pandemisi. Olaylar o dönemde Fransız işgali altındaki
Cezayir’de geçmektedir. Albert Camus’nün bu meşhur eserinden tiyatroya uyarlanan oyun 20-24 Nisan
aralığında İBB Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Veba salgını sırasında
yaşananlar, karantina döneminde verilen mücadele, belirsizlik ve korkunun insan üzerindeki etkilerinin
anlatıldığı oyun benzer tecrübeleri yaşadığımız son iki yılımıza dışarıdan bakma imkanı verebilir.
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Y E M E Ğ I N P S I KO P O L I T I KAS I
Modern hayatla birlikte yemek yapma ve yeme şekillerimiz de epeyce değişti. Beslenme sağlıktan turizme
ve medyaya çok geniş bir yelpazede önemli bir sektör. Öyle ki TV’lerde boy gösteren şefler, film yıldızları
kadar büyük bir şöhrete sahip olurken, yemek programları veya yarışmalar da en çok izlenenler listesinde
üst sıraya yerleşmiş görünüyor. Bu kitap yemeğin ve yemek yapmanın psikopolitik fonksiyonunu eleştirel
bir şekilde incelerken konuyu farklı coğrafyalar ve disiplinler bağlamında ele alıyor. İşte gastronomik faaliyetleriyle ünlü “şef” ikonundan ekonomik krizlere, anoreksiyadan yamyamlığa çağdaş mutfak kültürünün
arka perdesi.
Mihalis Mentinis / Ayrıntı Yayınları / 192 sayfa

S A N AT V E E KO L O J I
Doğanın insan eliyle değişimi, binyıllar öncesine dayanan bir olgu olmakla beraber, Sanayi Devrimi sonrasında
bu değişim çok hızlı ve tehlikeli bir hal aldı. Ekolojinin sorunsallaştırılıp yoğun biçimde sanatın gündemine
girmeye başlaması ise 1960’ların ikinci yarısına rastlıyor. O zamandan bugüne, değişen politik ve sosyal iklime
bağlı olarak, dünyada ekoloji eksenli pek çok sergi ve proje gerçekleşti, gerçekleşmeye de devam ediyor. Kitap
1960’lardan günümüze sanat ve politik ekoloji ilişkisine odaklanarak bu iki alanın birbirini besleyen yorum ve
pratiklerine dikkat çekiyor. Politik ekoloji alanını merkeze alarak ve kimi zaman birbiriyle çelişen yaklaşımları da
göz ardı etmeden...
Eda Sezgin (Derleyen) / İletişim / 204 sayfa

K AY B E D E N L E R İ N T A R İ H İ - T Ü R K
E D E B İ YA T I N D A M A L U M A T H A R E K E T İ
1896-1901 yılları arasında etkinlik gösteren Servet-i Fünun, Türk edebiyatına yön veren meşhur bir edebî
harekettir. II. Abdülhamid döneminde edebî muhitlerde eski-yeni veya klasik-Avrupai edebiyat tartışmalarının ağırlığını hissettirdiği bir ortamda “Servet-i Fünûn” hep ön planda olmuştur. Oysa bu dönemde
başta “Malûmât” olmak üzere, “Hazine-i Fünûn”, “İrtika”, “Musavver Fen ve Edep”, “Resimli Gazete”
isimli süreli yayınların etrafında şekillenen farklı bir edebî eğilim daha vardı. Bu edebi oluşumun, sadece
edebiyat tarihimize değil, fikir dünyamıza mühim katkıları mevcuttu. Kitap 1895-1903 yılları arasında
aktif olan ve “Malûmât Hareketi” olarak isimlendirilen bu oluşumun serüvenini ele alıyor.
İsmail Alper Kumsar / Ötüken Neşriyat / 512 sa yfa

C E R VA N T E S : YA Ş A M I V E
EDEBİ ÇALIŞMALARI
1547 yılında İspanya&#39;da dünyaya gelen Miguel de Cervantes Saavedra için çok şey
söylenebilir. Öncelikle“Don Kişot”un yazarı olduğunu söyleyerek başlayalım. Bu sebeple
alanın uzmanları tarafından bir edebi tür olan romanın temellerini atan kişi olarak kabul edilir.
Adam yaralamaktan ceza alır ve sürgün edilir. Bu sırada İtalya’ya giderek donanmaya katılır.
1571 yılında gerçekleşen İnebahtı Deniz Savaşı’nda Osmanlılara esir düşer. 1575-1580 yılları
arasında Cezayir&#39;de esir olarak yaşayan Cervantes’in kaçma girişimleri başarısızlıkla
sonuçlanır. Adını sıra dışı eseriyle ölümsüzleştiren Cervantes’in hayatını konu edinen kitap,
yüz yıl önce Rus hayranları için kaleme alınmış.
Anna Ivanovna Tsomakion / Dorlion Yayınevi / 132 sayfa
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EĞITIM VE
TEKNOLOJI
KADİR EMRE AKCİ

Eğitimin geçmişte teknolojiyle yan yana geldiği alanlar oldukça kısıtlıydı. Yazılı metinler,
sınırlı sayıda ve yetkinlikte eğitmen aracılığıyla talep edenlerin yani talebelerin öğrenme
yeteneğine sunuluyordu. Az parçadan oluşan standart eğitim materyalleri her disiplin
için geçerli olabiliyordu. Bugün geldiğimiz noktada eğitim materyallerinin teknolojik
gelişimin nimetlerinden nasibini almış olması sevindirici. Üstelik bu gelişim sadece eğitim
materyallerini değil, aynı zamanda eğitimin mecrasını dolayısıyla sunuluş biçimini de
değiştirdi. Kişiye özel eğitimde artırılmış gerçeklik, çok yönlü duyusal mekanizmaları
harekete geçiren yöntemler ve deneyime dayalı metotlar yaygınlaşmaya başladı. Okul
sıralarında tek yönlü eğitimle donatılmış milyarlarca insan yerini artık kendisini konunun
bizzat içinde bulan ve deneyimle yaşayarak öğrenen nesillere bıraktı. Teknolojinin eğitim
dünyasına getirdiği iyiliklerden bir tanesi de web tabanlı mobil uygulamaların artık herkes
tarafından ulaşılabiliyor olması. Bu sayımızda eğitimi verimliliğiyle iyileştiren teknolojilerden
bahsedeceğiz.

udemy
İki Türk girişimci tarafından hayata geçirilen
proje bugün dünya çapında bilinen en
saygın online eğitim platformlarından
birisi. Udemy.com hem bir şeyler öğrenmek
isteyenlere hem de öğretmek isteyenlere
yönelik bir site. Sitede ücretli kurslar
kadar ücretsizler de var. Yazılım, tasarım,
pazarlama, fotoğrafçılık, müzik, dil gibi
birçok alanda eğitim verme ve eğitim alma
imkanı sunan site çeşitli seviyelere hitap eden
birçok ders programıyla ve zengin içeriğiyle
bugün en çok başvurulan eğitim platformu.
Sistem içerisinde eğitmenlerin sunduğu
materyallerin kalıcı olarak sağlanması
eğitimin tek seferlik değil isteyenler için
kalıcı bir hal almasını sağlıyor. Bugün

katılımcı mantıkla
çalışan birçok
mecrada olduğu gibi
anlamlı ve adil bir
puanlama sistemi
var. Bu sayede
kullanıcılar eğitim materyallerinden eğitmen
performansına kadar hemen her konuda
yorum bildirip puanlama yapabiliyorlar.
Online eğitim söz konusu olduğunda
aklınıza sadece eğitmenin bire bir veya
gruplara yönelik sunduğu dersler gelmesin.
İyi tasarlanmış bir programı sisteme
yükleyip her an ulaşılabilir bir kurs olarak
talip olanların ilgisine sunabiliyorsunuz.
En güzel tarafıysa udemy üzerinden alınan
sertifikaların oldukça geniş bir yelpazedeki
kuruluşlar tarafından geçerli sayılıyor olması.
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duolingo
Dünyada sınırların iyiden iyiye ortadan kalktığı son
yıllarda ister sosyal ister iş bağlamında olsun insanlar
arasındaki etkileşimi sınırlayan en önemli etken dil.
Pandemi etkisiyle şekillenen yeni dünya düzeninde
uzaktan çalışma imkanlarıyla artık herkes başka bir
ülkeye ait firmanın potansiyel personeli haline geldi. Bu
geçişkenliğin ilk adımlarını ise dil konusunda sorunu
olmayan meslek profesyonelleri attı. Hobi olarak veya
mesleki olarak dil öğrenme isteği olan insanların en
beğendiği platform ise Duolingo. Mobil uygulamadaki
kullanıcı dostu ara yüz, seviyeye göre eğitim içeriğinin
akıcı halde tüketilebiliyor olması ve çok geniş dil
seçenğiyle dil öğrenmek isteyenlerin ilk adresi duolingo
oluyor. Belli seviyeler için sunulan ücretsiz deneme imkanı
kullanıcıların platformu deneyimleyip kararlarını ondan
sonra vermelerine olanak sağlıyor. Sistemin sunduğu ve
son zamanlarda sıkça kullanılmaya başlanan bir diğer
özellik ise çeviri. Uzun ve karmaşık metinleri Google
Translate mantığıyla olabildiğince anlamlı şekilde
dilden dile çevirebiliyor. Bu çeviri konusu özelinde
gelen çoğu eleştiri edebi nitelikteki metinlerin yeterince
anlamlı çevrilemediği yönünde. Eğitim sistemi ve erişim
kolaylığı gibi alanlarda kendisini geliştirmeyi başabilmiş
bir platformun bu sorunu da ortadan kaldırabileceğini
öngörüyoruz.

Nike Training Club
Eğitim dediğimizde aklımıza ilk gelen başlıklar çoğunlukla
bilişsel gelişimi destekleyen teorik zemin üzerine kurulu
materyallerin sağladığı müktesebattan oluşuyor. Zaman
zaman unuttuğumuz önemli konulardan biriyse şu,
vücudumuzun da eğitime ihtiyacı var. Zihnimiz gibi
vücudumuzun da işlenerek, sistemli şekilde eğitildiğinde
pozitif sonuçlar verdiğini hepimiz kabul ederiz.
Günümüzde fiziksel egzersizler için öncelikle spor
salonları tercih edilse de özellikle pandemi etkisiyle
spor salonlarının erişilmez olduğu dönemlerde evde
uygulayabileceğimiz bireysel eğitim programlarına
yöneldik. Nike Training Club bu ihtiyacı en iyi şekilde
karşılayan uygulamalardan birisi. Benzer birkaç uygulama
da çokça kişi tarafından kullanılıyor olsa da çeşitli
antrenman seçenekleri, bölgesel çalışma ve gelişim takibini
izlemede sağladığı kolaylıklarla Nike Training öne çıkıyor.
Koşuyla yetinmeyenler için sunduğu 15-30-40 dakikalık
çeşitli antrenman türleri uygulamayı cazip kılıyor. Önce
hedefinizi belirliyorsunuz; bu sıkılaşmak, güçlenmek, belli
bir bölgeye odaklanmak veya incelmek olabilir. Size uygun
dakikasını seçebileceğiniz programlar sunuyor. Daha
sonra isterseniz kendi şarkılarınız eşliğinde başlıyorsunuz.
Ekranda geriye sayım var programın geneli için ve bir
resim beliriyor yapacağınız harekete ilişkin hareketin
üstüne tıklayıp videoyu hareket ettirebiliyorsunuz, onun
altında da o hareketi ne kadar süre yapacağınız var. Kolay
gelsin!
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UKRAYNALI YETİM

ÇOCUKLAR TÜRKİYE’DE
FOTOĞRAF AA / ORHAN ÇIÇEK

Bakanlıkların ortak çalışması sonucu ilk etapta
Ukrayna'dan tahliye edilen 159'u yetim çocuk, 26'sı bakım
personeli 185 kişi Polonya üzerinden Antalya'ya getirildi.
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Çocuklar hem Türk hükümeti hem de
Ukrayna şirketleri yardımıyla Antalya’da
bir otele yerleştirildi.

FOTOĞRAF AA / ORHAN ÇIÇEK

Rusya-Ukrayna savaşının ilk
günlerinde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine
Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı
Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena
Zelenska görüşmüştü. Bu görüşmede
Zelenska, Emine Erdoğan'a
Ukrayna'nın yetimhanelerindeki
çocukların durumundan bahsederek
Türkiye'nin yardımcı olmasını talep
etti. Görüşmenin ardından Emine
Erdoğan'ın girişimiyle Ukrayna'daki
yetim çocukların savaştan zarar
görmemesi için çalışma başlatıldı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği
yetkilileri çocukların durumuyla
ilgili Dışişleri Bakanlığı, Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile
İçişleri Bakanlığına bilgi verdi.
Bakanlıkların ortak çalışması sonucu
ilk etapta Ukrayna'dan tahliye edilen
159'u yetim çocuk, 26'sı bakım

personeli 185 kişi Polonya üzerinden
Antalya'ya getirildi.

Ukraynalı yetim çocuklar
Antalya'da
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi
Vasyl Bodnar, eşi Kateryna
Bodnar ile Ukrayna'nın Antalya
Konsolosu Emir Rustamov çocukları
havalimanında karşıladı.
Çocuklar, konaklayacakları
otellere hareket etmek üzere bakım
personeliyle otobüslere bindi.
Büyükelçi Vasyl Bodnar, gazetecilere
yaptığı açıklamada, çocukların ilk
grubunun geldiğini söyledi.
Çocukların hem Türk hükümeti hem
de Ukrayna şirketleri yardımıyla
kentteki bir otele yerleştirileceğini
belirten Bodnar, "Hem Türkiye'ye

FOTOĞRAF AA / ORHAN ÇIÇEK

hem Türk hükümetine bu yardım
için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen
ilk grup, ikinci grubu da bekliyoruz."
dedi.
Bodnar, çocukların Rus ordusunun
bombaladığı ve bombalayabileceği
şehirlerden getirebileceğini ifade etti.
Savaş sürdüğü sürece daha
çok çocuğu Antalya'da
ağırlayabileceklerini anlatan Bodnar,
"Umarım ki çocuklar oradaki
olaylardan hem de buraya gelirken
yaşadıkları olaylardan kurtulur
ve burada rahatlar. Ukrayna'daki
yetimhanelerden yaklaşık 2 bin kişiyi
ağırlayabileceğimizi ümit ediyorum.
Çocuklar ilk etapta otellerde
kalacaklar, şu anda çok yorgunlar."
diye konuştu.
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Türkiye’ye teşekkür
Türkiye'nin desteği için
teşekkür eden Bodnar, "Biz
isterdik ki çocuklar dinlenmek,
tatil yapmak için gelsin ama
bombalardan kaçarak buraya
geldiler. Ümit ediyoruz ki buraya
gelen çocuklar kendini daha
iyi hissedecekler. İlk kafilede
185 kişi geldi, haftaya 200
civarında kişinin daha gelmesini
planlıyoruz. Ukrayna'da
tehlikede olan çok çocuk var."
diye konuştu.
Bodnar, Türk ve Ukraynalı
iş insanlarının da desteğinin
sürdüğünü ifade etti.
Çocuklardan 12 yaşındaki Alina
Türnişankov, Harkiv'e 3 saatlik
mesafede oldukları için savaştan
çok fazla etkilendiklerini söyledi.
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"Bugüne kadar çok korktuk
ama burada güvendeyiz." diyen
Türnişankov, yetimhanede
birlikte kaldığı 4 yaşındaki
çocuğu kucağından indirmedi.
Savaşı televizyondan takip
ettiklerini ve 3 gün süren
yolculuğun ardından Türkiye'ye
geldiklerini anlatan Türnişankov,
"Türkiye'de olduğumuz için
mutluyuz, Antalya çok güzel,
güneşli." ifadelerini kullandı.

"Türkiye çok güzel, en
önemlisi siren sesi yok"
7 yaşındaki Sonya Horenko
da her gün siren sesleri
duyduklarını, siren sesi
çaldığında gizli yerlere
saklandıklarını söyledi.
Çok sevdiği ayıcık oyuncağını

da getirdiğini belirten Horenko,
"Oyuncağımı seviyorum. Türkiye
çok güzel, en önemlisi siren
sesi yok. Antalya'da kendimizi
güvende hissediyoruz" dedi.
Bakım personeli Gülak Elona
ise kaldıkları yetimhanenin
15 kişilik olduğunu, savaş
başladıktan sonra her gün korku
yaşadıklarını kaydetti.
Çocukların yaş aralığının 4 ila 14
olduğunu anlatan Elona, "Kendi
hayatımızdan korkuyorduk
ancak çocuklar güvende değil
diye de endişe duyuyorduk.
Yiyecek içecek konusunda da
çok zorluk çektik. Türkiye bize
kucak açtı, misafir etti, teşekkür
ederiz." diye konuştu.

FOTOĞRAF AA / ORHAN ÇIÇEK
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Bomba sesleri
arasında zor
şartlarda doğum
yapan Ukraynalı
kadınlar, çocukları
için geldikleri
Adana'da,
yaşadıkları zor
günleri anlattı.
Rusya'nın saldırısı sırasında, bomba sesleri
arasında zor şartlarda doğum yapan Ukraynalı
kadınlar, çocuklarının geleceği için Adana’ya
sığındılar.
Eşi Serkan Sözüöz'ün Türkiye'ye bir iş
için gittiği sırada Rusya'nın Ukrayna'ya
saldırmasının ardından ülkede yalnız kalan
rehber öğretmeni psikolog Lilya Sözüöz,
Kiev'de bomba sesleri altında doğum yaptıktan
sonra 20 günlük bebeği Kardelen ve 11
yaşındaki oğlu Dima ile Adana'ya geldi.

Bomba sesleriyle uyanmak
Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve
Dayanışma Derneği'nin yardımda bulunduğu
Ukraynalı Sözüöz, savaş başladığında bomba
sesleriyle uyandığını söyledi.
Yaşadığı korku nedeniyle Kiev'de bir hastanede
erken doğum yaptığını dile getiren Sözüöz,
şöyle devam etti:
"İki hafta boyunca her yarım saatte bir sirenler
devam etti. Biz bebeklerle birlikte korunmak
için bodruma indik. Hastanede yeni doğan
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Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma
Derneği'nin yardımda bulunduğu Ukraynalı Sözüöz, savaş
başladığında bomba sesleriyle uyandığını söyledi.

bebeklerin haricinde hasta ve
ağır ameliyat olan çocuklar da
vardı. Ameliyattan çıkan anestezi
etkisinde çocuklar vardı. Bu
çocuklar her yarım saatte bir
bodruma iniyordu. Ben ülkemden
ayrılmak istemiyordum. Orada
ne ilaç alabiliyoruz, ne de bir
hastaneye gidebiliyoruz. Özel ilaçlar
kullanmam lazım. O ilaçlar, yapılan
yardımlarda yok. Tek çarem iki
çocuğumla Türkiye'ye gelmekti."
Bir parçam Ukrayna’da
Sözüöz, ülkesinde durumun çok
kötü olduğunu, yakınlarındaki bir
evin bombalanması sonucu burada
yaşayan çiftin hayatını kaybettiğini
söyledi.
Kendisi ve iki çocuğunun şu an
Türkiye'de güvende olduğunu, ancak
bir parçasının Ukrayna'da kaldığını
anlatan Sözüöz, "18 yaşında bir
oğlum var. Şu anda savaşta Ukrayna
topraklarını savunmaya çalışıyor.
Üstünde 50 kilogram teçhizat
taşıyor, bu soğukta sokakta yatıyor.
Benim kalbim paramparça oluyor,
düşünmek bile istemiyorum."

dedi. Sözüöz, bir an önce savaşın
bitmesini ve ülkesine dönmek
istediğini belirtti.

yaşadıklarını söyledi.

Panik ve korkuyla uyandık

Kontrol için hastaneye gittiklerinde
hemen doğuma alındığını dile
getiren Gürsoy, sözlerini şöyle
sürdürdü:

Eşi Ufuk Gürsoy (42), 2 yaşındaki
kızı Melisa ve 21 günlük bebeği Lina
ile Türkiye'ye gelen Yelena Gürsoy
da (35) doğum sürecinde yaşadığı
zorlukları anlattı.
Ukrayna'nın Harkiv şehrinde
yaşadıklarını belirten Gürsoy, "Sabah
saat 05.00'te ilk bomba düştü.
Ondan sonra panik ve korkuyla
uyandık. Anladık ki savaş başladı.
Ne yapacağımızı bilmiyorduk, evde
dolandık. İlk başta eşyalarımızı
topladık, pasaportlarımızı aldık. İlk
başta gitmeyi düşündük. Haberlerde
bunun askeri bölgelere bir saldırı
olduğunu, şehir merkezlerine
saldırılmayacağı söyleniyordu. Biz
de biraz beklemeye karar verdik.
Birkaç günde biteceğini düşündük.
Bir de doğumuma çok az kalmıştı.
O yüzden beklemeye karar verdik."
ifadelerini kullandı.
Gürsoy, evlerinin yakınına
bomba düşmesiyle büyük korku

Şu an huzur içindeyiz

"Doktor kontrol ettiğinde
doğum başlamış görünüyordu.
Stresten doğumun başladığını
hissetmemiştim. Acil ameliyathaneye
aldılar, bomba sesleri altında doğum
yaptım. Tabi ondan sonra 2 gün
hastanede kaldım. Hastanede ortam
elverişli değildi. Kaldığım odada 4-5
kişiydik. Doğum oluyor, çocuklar
ağlıyor, uykusuz kalıyorsunuz.
Her an, bomba düşer mi diye
endişe içindeydik. Siren çalıyor,
herkes güvenli noktalara koşuyor.
Ondan sonra ülkeden ayrılmamız
gerektiğini düşünmeye başladık."
Gürsoy, Türkiye'de şu an huzur
içerisinde olduklarını belirtti.
Akıllarının geride kalan akrabaları
ve arkadaşlarında olduğunu dile
getiren Gürsoy, bir an önce savaşın
bitmesini temenni etti.

BEBEKLER
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Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Moldova,
Romanya ve Bulgaristan üzerinden kara yolu ile
Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı dansçı çift, bir an
önce barışın sağlanmasını istiyor.
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Rus Alexander Balakhonov, Rusya'nın Ukrayna'ya
saldırısının ardından Ukraynalı eşi Iryna Balakhonov,
tarih öğretmeni kayınvalidesi Galyna Dzıuba ve iki
çocuğunu da yanına alarak Moldova, Romanya ve
Bulgaristan üzerinden kara yolu ile Türkiye'ye giriş
yaptı.
Balakhonov ailesi, 2 bin 300 kilometrelik yolu 6 gün
süren zorlu yolculuğun ardından tamamlayarak Antalya'ya geldi.
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Biz savaş istemiyoruz. Biz barış istiyoruz.
Bir an önce savaş sona ersin. Sanat barış
içindir. Kader bizi ilk tanıştığımız yere
geri getirdi. Aklımız ülkemizde ve oradaki
akrabalarımızda."

Ukrayna'ya dönecekleri günü bekliyorlar
Mustafa Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nda 2014'te eşiyle
sahneye çıktıklarını anlatan Balakhonov, savaştan
kaçarken ilk akıllarına gelen yerin Antalya olduğunu
ifade etti.
Bir an önce savaşın bitmesini istediklerini dile getiren
Balakhonov, ailesiyle yaşadığı Ukrayna'ya geri dönecekleri günü beklediklerini kaydetti.
Olexander ve Iryna adında iki çocukları olduğunu
belirten Balakhonov, "Yaşamımıza Mıkolayiv şehrinde
huzur içinde devam ediyorduk. 24 Şubat sabahı Rusya'nın saldırısı sonrası yaşadığımız korku ile sığınağa
yerleştik. 3 gün sığınakta kaldıktan sonra Antalya'ya
gelmeye karar verdik." dedi.

FOTOĞRAF AA / SERVET TÜMER

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'ndaki ekip arkadaşları
ile telefon aracılığıyla bağlantı kurduğunu aktaran
Balakhonov, şöyle konuştu:
"Kendimize ait otomobille Moldova, Romanya ve
Bulgaristan üzerinden kara yolu ile 6 günde 2 bin 300
kilometre yol geldik. Bomba sesleri ve bombalardan
kaynaklanan şiddetli sarsıntıyla uyanıyorduk. Çok
korktuk. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Bu çok kötü
bir duygu. Evimizin yakınına bombalar düştü. Eşim
Ukraynalı ben ise Rus'um bir an önce savaşın bitmesini ve barış sağlanmasını istiyorum."
Iryna Balakhonova ise ülkelerindeki savaştan canlarını
zor kurtardıklarını dile getirdi.
Tanıdığı birçok kişinin savaşta hayatını kaybettiğini
ifade eden Balakhonova, "Ukrayna'da tam bir kabus
yaşadık. Üzerimize bombalar yağıyordu. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Biz kaçtık kurtulduk ama kurtulamayan insanlar var. Biz ayrıldıktan sonra evimizin
yakınında bulunan okul, alışveriş merkezleri bombaların etkisi ile yıkılmış." diye konuştu.
Rus eşiyle sanatçı olduklarını vurgulayan ve Türkçe
barış mesajı da veren Balakhonova, "Biz savaş istemiyoruz. Biz barış istiyoruz. Bir an önce savaş sona
ersin. Sanat barış içindir. Kader bizi ilk tanıştığımız
yere geri getirdi. Aklımız ülkemizde ve oradaki akrabalarımızda." ifadelerini kullandı.
"Kitaplardan okuduğumuz savaşı yaşadık"
Iryna Balakhonova'nın annesi Galyna Dzıuba ise tarih
kitaplarından okuduğu savaşı yaşamanın üzüntüsü
içinde olduklarını dile getirdi. Tarih öğretmeni olan
Galyna Dzıuba, şöyle konuştu:
"Bu zamana kadar savaşı kitaplardan biliyordum.
Gerçek hayatta savaşın ne olduğunu şimdi öğrendim.
Savaşın eline bir çantanı alıp, üzerindeki giysilerinle
birlikte her şeyini geride bırakıp oradan kaçmak olduğunu, sığınakta nasıl vakit geçirildiğini, 6 gün boyun-
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ca nasıl yorucu yolculuk yapılabileceğini anladım. Güvenli
olarak bildiğimiz Türkiye'ye geldik. Şu anda Ukrayna'nın
ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum. Çocuklar bize 'Bu
uçaklar uçuyor mu yoksa bomba mı atıyorlar?' diye soruyorlar. Çocuklar savaşın ortasında oynuyorlar. Çocuklar artık
bombanın ne olduğunu, insanların öldüğünü biliyorlar."
Aileye kapılarını açan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel
Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan da bir dönem ekiplerinde yer alan dansçı çift ve ailesine sahip çıktıklarını söyledi.
Erdoğan, "Savaş, devletler ve politikacılar arasında olur
ve acısını halklar çeker. Sanat buradaki en güçlü barikat
ve en güçlü ahlaki dayanışmadır. Topluluğumuzda Rus ve
Ukraynalı dansçılarımız yıllarca omuz omuza dans ettiler
ve etmeye devam edecekler. Bu iki akraba halkın iradesinin
bu savaşı bitireceğini umut ediyoruz. Ukrayna'da yaşanan
insanlık dramının bir an önce son bulması dileklerimizi
tekrar ediyor ve sanat barış için vardır diyoruz." ifadelerini
kullandı.
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BALCIKOCA

Çocuklarda iyilik ve
yardımseverlik duygusunu
geliştirmek çok kolay değil.
Burada asıl iş anne ve babalara
düşüyor.

Okullarda çocuklara iyiliği, yardımlaşmayı, paylaşmayı öğretmek
için kullanılan en temel yöntemlerden biri oyun. Çünkü istediğimiz
kadar anlatalım, söyleyelim, nasihat
edelim. Hiçbiri oyunlar kadar etkili
olmuyor. Mesela bir okulda çocuklara vakıf ruhunu öğretmek ve iyiliği
yaymak amacıyla başta Hacivat-Karagöz gibi geleneksel tiyatro oyunlarımızdan yararlanılarak çeşitli
yöntemler deneniyor. Öğrencilerin
de katıldığı bu oyunlar, okul yönetimiyle birlikte belirlenen günlerde
okullarda sahneleniyor.

25

26

1868

DERGİ / DERSIMIZ IYILIK

Önemli olan çocuğun gündelik ev işlerinde düzenli bir rolü olmasıdır.

FOTOĞRAF AA /KEMAL ÖZDEMIR

Oyunla gelen iyilik
Klinik psikolog Murat Atila, oyunun,
bir çocuğun insan ilişkileri, yardımlaşma gibi becerilerinin gelişimindeki
etkisini şöyle açıklıyor:
“Oyun; çocuğu yetişkin hayata hazırlayan en etkin yoldur. Çocuğun fiziksel,
sosyal ve bilişsel yeteneklerinin gelişimine katkı sağlar. Oyun bir çocuğun

zihinsel gelişiminin bir aynası olmakla
birlikte bedensel ve duyusal gelişiminde
de aktif bir rol oynar. Kişiliğin olumlu bir yönde gelişmesine katkı sağlar.
Oyun, çocuğun insan ilişkileri, yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme, deneyim
kazanma becerilerini, psiko-motor
gelişimi, duygusal ve sosyal gelişimi
etkilediği gibi, zihin ve dil gelişimini de
etkiler. Bazı yetişkinler ise çocukların
oyununu, çocuğun eğlenmesi, oyalan-
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ması ya da başlarından savmak için iyi
bir uğraş olarak görürler, oysa oyun,
çocuk için ciddi bir iştir. Çocuk oynadıkça becerileri artar, yetenekleri gelişir.
Çevresini, bilinmeyenleri tanır, kendisi
için anlaşılır duruma getirir. Çocuğun
bu temel ihtiyaçtan mahrum bırakılması
ya da kısıtlanması bu gelişim alanlarının
sağlıksız bir şekilde gelişmesine neden
olur.”

Yardımseverliği geliştirmek için
5 yöntem
Çocuklarda iyilik ve yardımseverlik
duygusunu geliştirmek çok kolay değil.
Burada asıl iş anne ve babalara düşüyor.
Onların çocuğu yönlendirmesi esastır ve
bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı
temel kriterler vardır. Klinik psikolog
Esra Ezmeci bu kriterleri şöyle sıralıyor:
İnandırıcı disiplin gücü, model almanın
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önemi, kurallar ve ilkeler, etkili
sıfatlar, yönlendirme.
Ezmeci’ye göre anne ve babanın
diğer kişilere karşı empatik bir
tutum içinde olması, çocuğun
empatik ve yardımsever olarak yetişmesinin en önemli ön şartıdır:
“Çünkü çocuk için rol model olan
kişiler çocuğun anne ve babasıdır.
Araştırmalar empatik ailelerin
çocuklarının diğer insanlara karşı
daha empati dolu olduğunu kanıtlamıştır. Çocuklar üçüncü kişilerin, özellikle de anne ve baba gibi
otorite figürlerinin cömert ve dü-

şünceli davrandığını gördüklerinde, kendileri de bu davranışları
sergilemeye daha eğilimli olurlar.
Çocuğu hoşgörülü bir ortamda
yetiştirmek çok önemlidir. Diğer
taraftan durumu abartıp her şeye
hoşgörüyle yaklaşmak da olumlu
bir anne ve baba tutumu değildir.
Aşırı hoşgörü çocuğu daha bencil
yapabilir. Onun için bu süreçte
çocuğa bazı sınırlar koymak da
iyi olacaktır.”
Görev ve sorumluluk bilinci
Çocuğun yardımsever ya da
diğerkam davranışlarını onun
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Van'da liseli kız
öğrenciler, "İyiliği
Dolaptan Çıkar
Projesi" kapsamında
topladıkları
kullanılmayan
kıyafetleri, moda
tasarımı dersinde
onarımdan geçirerek
ihtiyaç sahibi
Suriyeli ailelere
ulaştırıyor.

kendi iç karakterine bağlayan cümleler
kurmanın önemli olduğunu belirten
klinik psikolog Esra Ezmeci, çocuğa
“Ne kadar yardımsever bir çocuksun!”
ya da “İnsanlar için çok güzel şeyler
yapıyorsun” şeklinde cümleler kurmanın
da etkili olduğunu söylüyor. Çocukları
yardımsever davranışlara yönlendirmenin başlıca yollarından biri ona görev
vermek. Çocuğa sofrayı hazırlama ve bulaşıkları yıkamaya yardım etme, küçük
kardeşini gözetme, varsa evcil hayvanla
ilgilenme gibi düzenli işler vermenin
faydalı olacağını söyleyen Ezmeci’ye
göre görevlerin ne olduğu çok da önemli
değildir, önemli olan çocuğun gündelik
ev işlerinde düzenli bir rolü olmasıdır.

Bu rol onu başkalarını da düşünmeye
teşvik edecek ve sorumluluk duygusunu
güçlendirecektir.
Bütün iyilikleri bir araya toplasanız…
“Bütün kötülükleri bir odaya toplasanız
kapısını yalan ve bencillik açar, bütün
iyilikleri bir araya toplasanız kapısını dürüstlük ve tevazu açar” diyerek
iyiliğin model olarak öğretilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
doğuştan itibaren insan beyninin karar
verirken iyicil ve kötücül diye karar verdiğini söylüyor ve çocuklardaki duruma
dikkat çekiyor:
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“Beyinde iki dosya açılıyor. İnsan
bunları beynine kaydediyor. Bu şekilde
beynin çalışma sistemine işlediğimiz
zaman iyicil ve kötücül kişiye göre
değişiklik gösterir. Bireyseldir. Çocuklar mesela. Hırsızlık kavramını bilmez.
Ortada parlak bir şey görür, benim mi
diye düşünmez, alır. Maymunlar da
böyledir. Maymun soyut düşünen bir
varlık değil. Hırsız da soyut bir kavram.
Aldığın şey sana aitse o senin hakkındır.
Ama başkasına ait bir şeyi alıp kullanıyorsan bu hırsızlıktır. Bu tanımlamayla
ilgilidir. Evde aile içerisindeki alışverişle
dışardaki aynı değildir. Bazen insan yakınlarına sormadan alabilir bazı şeyleri
ama dışarıda kimseye sormadan aldığın
zaman hırsızlık olarak algılanabilir.”

İyilik için amaç gerek

Hayat Bilgisi dersi nasıl işlenir?

Çocukları iyiliğe yöneltmek için hayatta
bir amaca sahip olmalarının önemine
işaret eden Prof. Tarhan ortaokul çağındaki çocuklarla yapılan bir deneyden
notlar aktarıyor. Bir adaya toplanan
çocuklardan, hiçbir amaç verilmeden
üç ay yaşamaları isteniyor. Üç ayın
sonunda herkesten hatıralarını yazması
talep ediliyor. Hatıralarda adada şiddet,
kötülük vb. olayların çok fazla yaşandığı
görülüyor. Başka bir gruba da tek bir
amaç verilerek bir ateşi sürekli yanık
tutmaları isteniyor. Ortada bir amaç
olduğu zaman şiddet olaylarının azaldığı görülüyor. Nevzat Tarhan’ın çıkardığı
sonuç çok net: “Amaçsız yaşayan insanlar kötülüğe daha yatkın oluyorlar.”

Mesela Bursa'daki Mehmet Aker İlkokulu’nun 3. sınıf öğrencileri, Hayat Bilgisi
dersinde başlattıkları "Hep Birlikte El
Ele Projesi" kapsamında, ihtiyaç sahibi
45 öğrenciye yardımda bulundular. Hayat Bilgisi dersinde sorumluluk bilinci
konusunu işlerken köy okullarında
öğrenim gören arkadaşları için yardım
kampanyası düzenlemeye karar verdi.
Bu düşüncelerini sınıf öğretmeni Harun
Alaçam ile paylaşan çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarıyla öğrenciler için
hediye almaya başladı.
Ailelerin de destek verdiği proje kapsamında alınan bot, giysi ve kırtasiye
malzemeleri, Siirt'teki Şehit Öğretmen
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Durmuş Güçlü İlkokulunda öğrenim gören 45
öğrenciye kargoyla gönderildi.
Öğretmen Harun Alaçam, projeye çocukların
anne ve babalarının da dahil olduğunu belirterek, "Çevreden de olumlu tepkiler aldık.
Yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda alınan
bot, mont ve kırtasiye malzemeleri Siirt'te Şehit Öğretmen Durmuş Güçlü İlkokulundaki
45 öğrenciye gönderildi. Böyle bir projede yer
aldığımız için çok mutluyuz ve heyecanlıyız.
İnşallah yardımlarımız oradaki çocuklara
ulaştığında onlar da mutlu olur." diye konuştu.
Bunun, öğrencilerinin ilk projesi olmadığını anlatan Alaçam, "Daha önce 'Özgürlüğü
Hayal Edenlere Umut Oluyoruz Projesi' ile 5
gence akülü sandalye kazandırdık. Önümüzdeki günlerde de sokak hayvanlarıyla ilgili
bir proje yürüteceğiz." dedi.
Öğrencilerden Eylül Arişoğlu ise projede yer
aldığı için heyecanlandığını kaydetti. Yavuz
Taha Aydemir, biriktirdikleri harçlıklarla aldıkları hediyeleri Siirt'teki arkadaşlarına gönderdikleri için mutlu olduğunu belirtti. Sınıf
annesi İlkay Öztoprakçı da çocukların projeyi
heyecanla kendilerine anlattığına değinerek,
"Sonra veliler de projeye dahil oldu ve çok
güzel bir iş ortaya çıktı. Biz çok duyguluyuz.
Orada ihtiyaç sahibi çocuklara bizim çocuklarımız yardımcı oluyor. Çocuklarımızın heyecanına ortak olduğumuz için çok mutluyuz.
Bu tür projelerin başka okullarda da gerçekleşmesini diliyoruz." diye konuştu.
Liselilerin dolaptan çıkardığı iyilik
Bir örnek de liseden: Birkaç sene önce Van'da
liseli kız öğrenciler, yakınlarından ve çevrelerinden topladıkları kıyafetleri moda tasarımı
dersinde onarımdan geçirerek ihtiyaç sahibi
Suriyeli ailelere hediye etmişti. Vestel Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 13
kız öğrenci, okul idarecilerinin de desteği ile
"İyiliği Dolaptan Çıkar" projesi başlattı. Proje
ile öğrenciler, yakınları ve çevrelerinden
topladıkları, kullanılmayan kıyafetleri moda
tasarımı dersinde onarımdan geçirdikten sonra çoğunluğu Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere
ulaştırmıştı. Okul müdürü Elif Yörük, bu
projeyle insanların "Yüreklerine dokunmak"
istediklerini belirterek süreci şöyle anlatmıştı:

DERGİ / DERSIMIZ IYILIK

"Öncelikle okulumuzdaki öğrenciler ve onların yakınlarının kullanmadığı kıyafetleri
topladık. Kentin çeşitli noktalarına projeyi
anlatan afişler astık. Kısa sürede çok sayıda
kıyafet topladık. Bu kıyafetler öğrenciler
tarafından moda tasarım atölyesinde derste
onarımdan geçirildi. Düğmesi olmayanlara
düğme takıldı, söküğü olanlar dikildi. Ütülenip paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı."
Okulun Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü
öğretmeni Nazlı Arslan projeyi aynı zamanda
"tüketim çılgınlığı"na dikkati çekmek için de
hazırladıklarını vurgulayarak "Bir ürünün dolapta boşu boşuna kalması yerine başkasının
giymesini sağlayarak yüreklere dokunmak
istedik. Bu kapsamda proje ile öğrencilerimizin bilinçli tüketici olması ve yardımlaşma
duygularını artırmayı hedefledik. Tüketimin
ne kadar fazla arttığı konusunda öğrencilerimiz aracılığıyla farkındalık oluşturmaya çalıştık." şeklinde hedefini açıklamıştı.
İyilik yapmadan mezun olamıyorlar
İyilik derslerinin son dönemdeki güzel bir örneğini üniversite öğrencileri verdi. Yaşar Üniversitesi’nde “Kampüste iyilik var” sloganıyla
binin üzerinde öğrenci ve mezun, Kovid-19
sürecinin yoğun olarak yaşandığı dönemde
evlerinde kalmak zorunda olanlara yardım
etmekten uzaktan ders vermeye, sokak hayvanlarını beslemekten kitap seslendirmeye
kadar bu süreçte aktif olarak yer aldı. Her
öğrencinin sembolik olarak bir krediye denk
gelen Sosyal Sorumluluk dersini almadan
mezun olamadığı üniversitede 2015 yılından
beri binlerce öğrenci iyilik projelerine katıldı.
Sivil toplum kuruluşu ve çeşitli kamu kurumları ile iş birliği yapılan bu ders kapsamında çevre temizliğinden sokak hayvanları
için mama toplayıp barınak yapmaya, köy
okullarına kütüphane kurmaktan ihtiyaçları
olan elbiseleri temin etmeye, kan bağışından
binlerce fidanlık orman oluşturmaya kadar
birçok iyilik gerçekleştirildi.
Bu uygulamanın ülke sathında tüm okullarda yaygınlaştırılması en büyük dileğimiz
olmalı…
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Ayten öğretmenin orman yangını sonrası
hayvan hassasiyeti iyilik hareketine dönüştü.

FOTOĞRAF AA / ALI

RIZA AKKIR
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sonrası beraberindekilerle yanan alanlarda yaralı bulduğu
hayvanların tedavisini yaptıran öğretmen Ayten Aktepe,
yaban hayvanları için de bölgeye yiyecek bırakıyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki özel okulda görev yapan 35
yaşındaki Aktepe, 31 Ağustos'ta Fethiye'de çıkan orman
yangınını haber aldıktan sonra bölgeye gitti.
Tek başına yanan alanlarda yaralı hayvan arayışına giren
Aktepe'ye bir süre sonra birçok kişi destek verdi.
Yaklaşık 160 kişiden oluşan gönüllü ekiple çalışmalarına
yön veren Aktepe, Fethiye ile Seydikemer ilçelerinde çok
sayıda yaralı kaplumbağa, domuz, yılan, Arap tavşanını
belediyelerin destekleriyle tedavi ettirdi.
Yangınların sönmesinin ardından Aktepe ve ekibi, bölgedeki yaban hayvanlarına yiyecek desteği sağlamaya karar
verdi.
Aktepe'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediye yetkilileri mama ve saman desteği sağladı. Pazarlardan toplanan yeşillikler ve mamalar, yanan alanlara bırakılıyor.

Hayvanları tedavi etmenin mutluluğu
Aktepe, yangının ardından tamamen gönüllülerden oluşan ekiple her gittikleri bölgede çevre temizliği yaptıklarını söyledi.
Yaralı hayvanları tedavilerinin ardından doğal yaşam
alanlarına bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten
Aktepe, "Yabani hayvanlar konusunda uzman kişilere ve
ormancılara sorarak gösterdikleri bölgelere hayvanlar için
yiyecek bırakıyoruz. Bakanlık temsilcileri de bu süreçte
bize çok destek oldu. Bölgedeki hayvanların aç kalmaması, şehir merkezlerine, yollara inmemesi için çabalıyoruz.
Alanlar yeşerene kadar gönüllülerle çalışmalara devam
edeceğiz." diye konuştu.
Seydikemer Belediyesinde görevli veteriner hekim Berke
Demiröz ise bölgede yaralanan birçok hayvanı tedavilerinin ardından doğaya kavuşturduklarını dile getirdi.
Besleme çalışmalarına gönülden destek verdiklerini vurgulayan Demiröz, "Yangın anında kaçan hayvanlar yine
geri gelecek. Döndüklerinde aç kalmamaları için besleme
desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİLİK DERSLERİ

Pazarlardan toplanan
yeşillikler ve mamalar,
yanan alanlara bırakılıyor.
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SELMAN SALİM KESGİN
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Dünden bugüne Kızılay’ın eğitim alanındaki
çalışmalarını Kızılay Akademi’den Dr.
Selman Salim Kesgin 1868 için yazdı.

Türkiye’nin en köklü insani yardım kurumu
üzere birçok alanda çalışmalar yürüten
Kızılay’ın çalışmalarında eğitim konusunun
Kızılay, bu çalışmaları insani yardım
her zaman önemli bir yeri olmuştur.
faaliyetlerinin aracı olarak görmekte
Kızılay’ın aktif ve güçlü bir üyesi olduğu
bu vesileyle topluma hizmet etmeyi
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin amaçlamaktadır. Bu doğrultuda “toplum
kuruluşuna zemin teşkil eden 1863 tarihli
temelli dirençlilik” odaklı eğitimlerde
Cenevre Konferansı'nın gündemlerinden
hedef kitlede davranış değişikliği meydana
biri de gönüllü sağlık personelinin
getirmek amacıylafarkındalık arttırma,
eğitimi konusudur. Kızılay’ın kurumsal
bilinçlendirme ve beceri kazandırma
yazışmalarının yer aldığı arşiv kataloğunda
programları uygulamaktadır. Bunun yanı
“eğitim”, “maarif”, “tedris”,“terbiye” vb.
sıra Kızılay sosyolojik, teknolojik, kültürel
anahtar kelimelerle yapılan hızlı bir tarama
gündemi takip etmekte ve faaliyetlerini
dahi bu konudaki yoğun yazışmaları, çok
çağın gereklerine uygun yürütmektedir.
çeşitli alanlardaki kurumsal hafızayı
FOTOĞRAF AA / ÖMER FARUK ŞIMŞEK
gözler önüne sermektedir. Kızılay
tarihine göz attığımızda Trablusgarp
ve Balkan Savaşları esnasında açılan
hastabakıcılık kurslarının Kızılay’ın
eğitim alanındaki çalışmalarının
ilk örneği olduğunu görmekteyiz.
Sağlık çalışanı eksikliğine çözüm
olması amacıyla açılan bu kurslar,
1925’te Türkiye'nin ilk “Hastabakıcılık
(Hemşirelik) Okulu”nun açılmasına
giden yolun yapıtaşını oluşturmuştur.
Herkes için eğitim
Bu tarihsel hafızayı devam ettiren
Kızılay günümüzde de eğitim
çalışmalarını çok yönlü sürdürmektedir.
Afet, halk sağlığı, göç başta olmak

K I Z I L AY
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Kızılay’ın eğitim yaklaşımının diğer ana bileşeni bireysel ve toplumsal
dirençliliği arttırmaya yönelik çalışmalardır.

FOTOĞRAF AA / MEHMET ESER

Çalışmalarını ayrım gözetmeksizin
toplumun her kesimine sunmakta,
uzaktan eş zamanlı (senkron) ve zaman
bağımsız (asenkron) alternatif erişim
imkân ve yolakları oluşturarak özellikle
dezavantajlı grupların eğitim öğretim
faaliyetlerine erişim ve katılımına önem
vermektedir.
Kızılay’ın “erişilebilir olmak”, “bireysel
farklılıkları gözetmek”, “toplum temelli
dirençlilik kazandırmak”, “kapsayıcı ve
içermeci olmak” ilkeleri çerçevesinde
“herkes için eğitim” mantığıyla
yürütülen eğitim çalışmalarındaki
yaklaşımı ve bu yaklaşımlarının
tezahürleri iki ana öbekte toplanabilir:

(i) Bireylerin eğitime erişimlerinde fırsat
ve imkân eşitliğini sağlamaya yönelik
destek çalışmaları, (ii) kriz, afet ve acil
durumlara karşı dirençliliği arttırmaya
yönelik eğitim çalışmaları.
2030 stratejisi
Kızılay bahsedilen eğitim çalışmalarıyla
ve yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilere
yönelik sağladığı burslar, şartlı nakit
transferi projeleri, afet sonrası eğitim
destekleri, eğitim altyapısı desteklerigibi
hizmetleriyle eğitimde fırsat eşitliğini
tesis etmeye ve içermeci/ kapsayıcı
politikaları desteklemeye çalışır.
Kızılay, eğitime erişimde eşitlik ve

adaletin gereği olan bu çalışmalarını
Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak
üzere ilgili aktörlerle koordineli şekilde
yürütmektedir.
Kızılay’ın eğitim yaklaşımının diğer ana
bileşeni bireysel ve toplumsal dirençliliği
arttırmaya yönelik çalışmalardır.
Kızılay 2030 Stratejisinin temelini
teşkil eden “Toplumsal Dayanıklılık”
üst başlığı altındaki afet, yoksulluk,
açlık, göç, sağlıklı yaşam alanlarına
yönelik çalışmalarve “Güçlü Yönetişim
ve Kurumsal Güven” üst başlığı
çerçevesinde Kızılay’ın çalışanları ve
gönüllülerine yönelik kapasite geliştirme
çalışmaları Kızılay’ın kurumsal anlamda

FOTOĞRAF AA / ABDULLAH SÖYLEMEZ
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yürüttüğü eğitim etkinliklerinin
çerçevesini oluşturmaktadır.

planlanarak yüz yüze ve çevrim içi
yöntemlerle yürütülmektedir.

Bahsi geçen tüm çalışmalar
kurum içi ve dışı aktörlerle
iş birliği hâlinde Kızılay
Akademi Başkanlığı tarafından
yürütülmektedir. Eğitim,
araştırma ve yayın çalışmaları
yapan Kızılay Akademi; bireyler
için nitelikli eğitim programları
geliştirmekte, bu programlara
uygun içerikler hazırlamakta
ve bu doğrultuda yürüttüğü
çalışmalarının sonuçlarını analiz
ederek sürekli iyileştirmeler
yapmaktadır. Hedef kitle
açısından bakıldığında kurumsal
ve mesleki eğitimler, yetişkinlere
ve çocuklara yönelik toplumsal
eğitimler, teknik ve kişisel
gelişim eğitimleri şeklinde
sınıflandırılabilecek eğitim
etkinlikleri uzmanlar tarafından

En etkili araç
Uzaktan eğitim sistemiyle
toplumun her kesimine, her
zaman ulaşılabilir şekilde afet ve
acil yardım, gönüllülük, sağlıklı
yaşamave yaş alma başta olmak
üzere insani çalışmalara dair
pek çok alanda eğitim sunmayı
hedefleyen Kızılay Akademi farklı
toplumsal gruplara yönelik eğitim
içeriklerini insanlığın istifadesine
sunmuştur. lms.kizilayakademi.
org.tr adresinden erişilebilen
içerikler ve dersler, dirençli
bireyler ve dirençli toplum
hedefiyle eğitimde verimlilik,
etkililik ve fırsat eşitliğini sağlama
konusunda önemli açılımlar
sağlamaktadır.

K I Z I L AY ' D A E Ğ I T I M
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Son yıllarda yaşadığımız pandemi,
sel, deprem, orman yangını gibi
afetler ve içinde bulunduğumuz
coğrafyada yaşanan çatışmalar
bizlere afetlere ve insani krizlere
hazırlıklı olmanın önemini
tekrar hatırlatırken bu alandaki
en etkili araçlardan birinin
de eğitim olduğunu bir kez
daha göstermiştir. Tüm bu
gelişmelerden eğitim alanına
dair dersler çıkaran, tarihsel
sorumluluklarının ve yasal
yükümlülüklerinin farkında olan
Kızılay, insan onurunu korumanın
ve insan ızdırabını dindirmenin
bir aracı olarak konumlandırdığı
eğitim çalışmalarını gönüllüleri
ve bağışçılarının desteğiyle
sürdürmeye devam edecektir.
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ÖDÜLLÜ IYILIKLER
Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.
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Uluslararası İyilik Ödüllerine layık
görülenler, ulusal ve uluslararası alanda
farklı dillerde, yaşanmış yaklaşık 500
hikâyenin, oluşturulan komisyonlar
tarafından titizlikle değerlendirilmesi sonucu
belirlendi.
Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) kuruluş yıl
dönümü vesilesiyle, Türkiye ve dünya genelindeki
iyilik öncülerine ödül takdim etmek üzere 15 Mart’ta
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde
düzenlenen törende, ödüller Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından verildi. Takdim töreninde
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.
Uluslararası İyilik Ödüllerine layık görülenler,
ulusal ve uluslararası alanda farklı dillerde, yaşanmış
yaklaşık 500 hikâyenin, oluşturulan komisyonlar
tarafından titizlikle değerlendirilmesi sonucu
belirlendi.

Kalplere dokunan Yusuf İslam
Törende, ödül için açıklanan ilk isim, müzik
kariyerinin zirvesindeyken Müslümanlığı seçen,
duruşu ve yaptıklarıyla hem Müslüman hem de
gayrimüslimlerin kalplerine dokunmayı başaran
Yusuf İslam oldu. Yusuf İslam, katılımcılara video
mesaj ile seslendi.
Nevşehir Esentepe Mahallesi'nde, ektiği çiçeklerle
Taşlıbel Çiçekli Cami'yi herkesin hayran kalacağı bir
mekana dönüştüren, çiçeklere çocukların isimlerini
vererek, camiyi çocukların severek geldiği bir yer
haline getiren cami imam hatibi Ahmet Aydemir de
ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.
Sivas'ın Suçatı beldesinde yaşayan ve yaptığı
minberleri Türkiye'nin dört bir yanındaki camilere
bağışlayan 86 yaşındaki Ali Önder, ödül verilen bir
diğer isim oldu.

Gamze Özçelik ve Siraj Wahhaj'a ödül
Afrika'da çeşitli ülkelerde su kuyusu açılması,
savaştan etkilenen çocuklara yardım edilmesi
faaliyetlerine katılan Gamze Özçelik ile
Müslümanlığı seçtikten sonra New York Brooklyn'de
40 gün 40 gece uyuşturucu nöbeti sayesinde birçok
batakhanenin kapatılmasını sağlayan kanaat önderi
Siraj Wahhaj'a da ödül verildi.
Törende, başlattıkları oturma eylemiyle terörün
pençesinden çocuklarını kurtaran ve terörle
mücadelenin simgelerinden biri haline gelen
Diyarbakır anneleri de ödül aldı.
Ayrıca, koronavirüs salgınıyla beraber sokağa
çıkma yasağında vatandaşlara hizmet için çalışan
Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan valilik,
kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, jandarma
komutanlığı, milli eğitim müdürlüğü; Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile 112 Acil Hizmet
Merkezi temsilcilerine ödül verildi.

IYILIKLER
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İYİLİĞİ ÇİÇEKLERLE
D O N AT M A K
Nevşehir’de, Taşlıbel Çiçekli Cami'yi herkesin hayran kalacağı bir mekana
dönüştüren, çiçeklere çocukların isimlerini vererek, camiyi çocukların severek geldiği
bir yer haline getiren cami imam hatibi Ahmet Aydemir Türkiye Diyanet Vakfı
İyilik Ödüllerine layık görülen isimlerden biri. Gelin, onun hikayesine yakından
bakalım…
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Mahalle sakinlerinin de desteğiyle zamanla adeta
botanik bahçesine dönüştürülen caminin adı da
iki yıl önce Çiçekli Cami olarak değiştirildi.
İmam hatip Ahmet Aydemir, görev yaptığı
caminin içerisini çiçeklerle donatarak
adeta botanik bahçesi haline getirdi.
Esentepe Mahallesi'ndeki Taşlıbel
Camisi'nde 1992 yılında göreve başlayan
Nevşehirli imam hatip Ahmet Aydemir,
1995 yılından itibaren camiye evinde hobi
amaçlı yetiştirdiği çiçeklerden getirmeye
başladı.
Mahalle sakinlerinin de desteğiyle
zamanla adeta botanik bahçesine
dönüştürülen caminin adı da iki yıl önce
Çiçekli Cami olarak değiştirildi. Camide,
300'den fazla saksı çiçeği bulunuyor.
Gayemiz camiyi, çiçeği sevdirmek
İmam hatip Ahmet Aydemir, camiyi
mahallelilerin ve çocukların daha çok
ilgisini çekecek hale getirdiği için
mutluluk duyduğunu söyledi.
Bu çalışmasından dolayı geçen yıl
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen
"Uluslararası İyilik Ödülü"nü kazandığını
anlatan Aydemir, şöyle konuştu:
"1995 yılında evimden çiçek getirmeye
başladım. Cami cemaatinin hoşuna
gitti, onlar da getirdi. Yaz kursuna
gelen öğrencilerin dikkatini çekti. Şu an
mahallemizdeki 300 öğrencinin camide
çiçeği var. Buraya gelirler bakım yaparlar.
Gayemiz camiyi, çiçeği, canlıyı ve çevreyi
sevdirmek. Çiçeği seven çocuğun asla
çevresine zararı olmaz, biz de böyle
bir neslin yetişmesine vesile oluyoruz.
Cenabı Allah'ın yeryüzündeki evleri olan
camilerin her şeyin en güzeline layık
olduğuna inanıyorum. Botanik bahçesi

gibi olan bu camide çiçekler arasında
ibadet yapmanın zevki ayrı oluyor."
Çiçeklerle karşılanmak
Mahalle sakinlerinden İsmail Erdoğmuş
da camiye gelenlerin girişten itibaren
çiçeklerle karşılandığını, görüntünün
kendilerini etkilediğini aktararak, "Ahmet
hocadan Allah razı olsun. Buraları bu
şekle getirip ayrı bir dekor kazandırdı.
İnsan burada ormanların arasında namaz
kılıyormuş gibi oluyor. Yeşil bir alanda
görevi yerine getiriyoruz, çok memnunuz."
dedi.

Ankara'dan gelerek Çiçekli Cami'yi
ziyaret eden Feyzullah Okumuş,
"Camide çiçeklerin oluşturduğu güzelliği
çevremdekilere anlatmak için fotoğraflar
çektim. Herkes çiçek yetiştirir, bunu
yaparken bakımını yapıp sürdürmek
önemli. Burada bunu gördük. Allah razı
olsun." ifadelerini kullandı.
Camide yaz kursuna geldiği dönemde
sahiplendiği çiçeğin bakımını yapan
çocuklardan Emir Erkek de bazı günler
içeride namaz kılıp çiçeği ile ilgilendiğini
dile getirdi.

FOTOĞRAF AA / BEHÇET ALKAN
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ÜZERİNDEKİ İYİLİK
THY çalışanları, Senegal’de yaklaşık 50 albino
ve aileleriyle bir araya geldi. Türkiye’den gelen
yardımlarla büyük mutluluk yaşayan çocukların
heyecanı gözlerine de yansıdı.
albino ve aileleriyle bir araya geldi. Türkiye’den
gelen yardımlarla büyük mutluluk yaşayan çocukların heyecanı gözlerine de yansıdı
Farkındalık kampanyaları düzenleniyor
Cilde renk veren melanin pigmentinin eksikliği nedeniyle, Afrika’da bembeyaz bir vücutla
dünyaya gelen albinolar, başta cilt kanseri ve
görme bozuklukları olmak üzere pek çok sağlık
sorununun tehdidi ile yaşıyorlar.

F O T O Ğ R A F A A / T Ü R K H AVA Y O L L A R B A S I N

M Ü Ş AV I R L I Ğ I

Türk Hava Yolları (THY) kabin ve kokpitte görevli çalışanların kurduğu
"İyilik Dostları" oluşumu, Senegal kırsallarında güneşten saklanan albino
hastası çocukların yaralarına güneş kremiyle merhem oldu.
Senegal seyahatleri sırasında ülkedeki albinoların gölgeden gelen yardım
çığlığını işiten "İyilik Dostları" ekibi, Senegal Ulusal Albinizm Derneği ile
iletişime geçerek Türkiye çapında bir yardım kampanyası başlattı.
Kampanyaya gelen desteklerin ardından doğal güneş kremleri ve hediyeler ile ülkenin başkenti Dakar’a ulaşan THY çalışanları, yaklaşık 50

Ancak albinolar için Afrika’da doğmanın kanserden daha büyük tehlikeleri de var. Kıtanın genelinde, büyülü veya sihirli olduklarına yönelik
var olan batıl inançlar nedeniyle her yıl pek çok
albino saldırıya uğruyor. Albinoların hayatını
tehdit eden bu inanışlar ile ilgili her yıl kıta
genelinde ve dünya çapında farkındalık kampanyaları düzenleniyor.
Ne mutlu bize
Yardım kampanyasını düzenleyen ekipte bulunan THY Kabin Amiri Yusuf Babür Öztürk,
"Biz Türk halkı olarak mazlum coğrafyalarda
beklenen, gelişine sevinilen bir milletiz. Bugün
bu mutluluğu albino kardeşlerimizin gözlerin-
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de de gördük. Onları güneşten bir nebze koruyabildiysek
ne mutlu bize. İmkânlarımız dâhilinde çalışmaya ve başta
ülkemiz olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç
sahiplerine yardım eli uzatmaya devam edeceğiz." ifadelerini
kullandı.

kreminin hayat kurtardığına inanmak çok zor ama öyle,
inşallah annelerine doğal güneş kremi yapmayı da öğretmek
istiyoruz, bu bizim hayalimiz."

Kabin Amiri Esra Kılıç ise işleri gereği çok farklı coğrafyalara gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

Kabin Memuru Çağrı Kaya da bu çocukların Afrika’da halihazırda var olan yokluğun ve zor şartların arasında albino
olarak dünyaya geldiğini, dünyada onlar kadar şanssız çocuk
sayısının çok az olduğunu ifade ederek, "Bunu her düşündüğümde bugün iyi ki buradayım ve iyi ki onlar için bir şeyler
yapma çabasına girdim diyorum. Vücuttaki bir pigmentin
eksikliği hayatta neleri zorlaştırabilir ve bir güneş kremi bu
zorluğa nasıl iyi gelebilir, bunu gözle görmek anlatması zor

"Bu seyahatlerde Afrika’da açlıktan ölen çocukları da gördük,
Nepal’de dilenen çocukları da… Ülkemiz sınırlarında soğukla mücadele eden çocukları da gördük, Senegal’de güneş
kremiyle hayata tutunan çocukları da. Bugün ekip arkadaşlarımla birlikte Dakar’daki albino çocuklarla buluştuk. Güneş

İyi ki buradayım
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“Bugün buraya gelen Türk Hava Yolları ailesine
ve tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum."
F O T O Ğ R A F A A / T Ü R K H AVA Y O L L A R B A S I N

bir his." dedi.
THY ekibini, Senegal’deki yetimhane
inşaatında karşılayan Senegal Ulusal
Albinizm Derneği Başkanı Mouhamadou Bamba Diop, üç albino çocuk
babası bir albino olduğunu ifade ederek
şöyle devam etti:
"Dünyanın geri kalanı Afrika’daki
Albinizmli insanları bilmiyor. Güneş
kremi gündelik yaşamımız için çok

M Ü Ş AV I R L I Ğ I

önemli ancak burada ulaşması ve satın
alması bir o kadar zor bir ürün. Bunun
yanında insanlarımız eğitime, sağlık
çözümlerine en basitinden yemeğe dahi
ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu coğrafyada albino olarak doğduğunuzda sizi
hayalet olarak görüyorlar. Dünyanın
geri kalanını özel jetlerinin penceresinden aşağıya bakıp Afrika’yı, bizi fark
etmeye davet ediyorum. Bugün buraya
gelen Türk Hava Yolları ailesine ve tüm
yardımseverlere teşekkür ediyorum."

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de
"Bulutların üzerinde günümüzü aydınlatan güneş, Afrika'da hayat karartabiliyor. Arkadaşlarımız ise o hayatlara, albino çocuklara ulaşarak onları güneşten
koruyor. Dünyanın bir ucunda çocukların hayatına dokunan, şefkatli elleriyle
yaralarına merhem olan arkadaşlarım
iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.
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Sokak hayvanlarının
"Gülümser annesi"nin
iyilik yolculuğu
Antalya'da üç tekerlekli elektrikli
bisikletle, çöp konteynerlerinden
yiyecekler toplayıp her gün
150'den fazla kedi ve köpeği
besleyen Gülümser Yılmaz, "iyilik"
adını verdiği yolculuğunu ömrü
yettiğince sürdürmek istiyor.
FOTOĞRAF AA / SÜLEYMAN

ELÇIN
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gönüllülük
Federasyonu'nun birlikte yürüttüğü
“Komşum Projesi” kapsamında Gençlik
ve Spor Bakanlığı yurt yemekhanelerinde
yemek dağıtımı sonunda tüketilmemiş olan
yemekler gönüllü öğrenciler tarafından
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel
Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ Günebakan Kız
Yurdunda kalan 30 öğrenci, "Komşum Projesi"
kapsamında, yurtta öğrenciler için yapılan
yemeklerden artakalanları, bir aydır ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıyor. Öğrenciler, paketledikleri 3'er çeşit yemeği,
her gün dönüşümlü olarak evlere götürüyor.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi
Ebru Çetin, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmenin
kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Çetin, her gün
farklı gönüllü öğrencilerle yemek dağıtımı yaptıklarını
belirterek, "Kalan yemekleri steril maske, eldiven gibi
malzemeler kullanarak paketleyip sonra presliyoruz.
Daha sonra önceden belirlediğimiz veya bize ulaşan
ihtiyaç sahipleriyle ortak bir noktada buluşup teslim
ediyoruz." dedi.
Ayırt etmeksizin dağıtıyoruz
Proje ile birçok insanı mutlu ettiklerini anlatan
Çetin, "Proje sadece öğrenciler üzerinden ilerlemiyor.
Yurdumuz konum bakımından genellikle öğrenci
mahallesine daha yakın olduğu için, biz öğrencilere
de ulaştırıyoruz. Öğrencilerin yanı sıra gece
vardiyasındaki akaryakıt istasyonu çalışanları,
taksi şoförleri veya aile, ayırt etmeksizin yemek
dağıtıyoruz." diye konuştu.
Çetin, yemek ulaştırdıkları kişilerin yüzündeki

mutluluğu gördükçe daha çok gayret ettiklerini, daha
fazla ihtiyaç sahibi olması halinde onlara da yemek
ulaştırabileceklerini dile getirdi.
Projenin kendisine yeni bir hayat kazandırdığını
vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:
"Yemekleri geç saatlerde de dağıtıyoruz ama hiçbir
zaman yurdun odasından çıkarken 'bugün yapmasak
mı acaba' diye düşünmüyorum. Çünkü insanları
güler yüzlü görmek, onlardan geri dönüş almak,
selamlaşmak, başkasının derdiyle dertlenmek bile
bizim için çok önemli. Yorgunluk hissetmiyoruz,
yurda geldikten sonra çok enerji doluyoruz. Umarım
bir gün herkes projeyi kendi yurdunda uygular ve çok
daha fazla insana ulaşırız."
Herkes gönüllü olsun
NKÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Beyza
Nur İpek de gönüllü arkadaşlarını gördükten sonra
kendisinin de projede yer almaya başladığını söyledi.
İpek, insanlara yardım etmenin kendisine ayrı bir
mutluluk verdiğini dile getirerek, "Herkese gönüllü
olmasını tavsiye ediyorum. İhtiyaç sahiplerine yemek
verdikten, onların yüzündeki tebessümü gördükten
sonra açıkçası insanın içi mutluluk doluyor. Projeyi
yürüten arkadaşım bu yıl mezun oluyor ve kendisi
projeyi bana devredecek. Artık bunun sorumlusu
ben olacağım. Severek yapmaya devam edeceğim."
ifadelerini kullandı.
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Yemekler değerlendiriliyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve
Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı
Pertevniyal Sultan Kız Yurdu'nda
kalan 4 öğrenci, "Komşum Projesi"
kapsamında yurtta öğrenciler için
yapılan ve arta kalan yemekleri,
2 aydır ihtiyaç sahipleri için
değerlendiriyor.
Projeden, öğrenciler, aileler, gece
vardiyasında çalışanlar ve taksiciler
gibi günlük ortalama 30 kişi

faydalanabiliyor.
Erciyes Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü 2. sınıf öğrencisi Fatma
Nur Gülkan, kamu kurum ve
kuruluşlarının yemekhanelerinde
kalan yemeklerin büyük bir kısmının
çöpe gittiğini, yapılan proje ile israfın
önlendiğini vurguladı.
Projenin önemini anlatan Gülkan,
"Yurdumuzda kalan yemekleri
sıcak bir şekilde gönüllü öğrenciler
tarafından paketleyip o gün yemek
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talebinde bulunan birçok insana ulaştırıyoruz. Yemek
talebinde bulunanlar arasında aileler ve öğrenciler
var. Bize o gün talepte bulunan herkese yemek
verebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
Mutluluk paha biçilemez
Yemek götürdükleri insanların gözlerindeki
mutluluğun paha biçilemeyeceğini anlatan Gülkan,
işe başladıkları ilk gün onların gözündeki mutluluğu
görünce bu işi devam ettirme kararı aldığını kaydetti.
Öğrenci olarak sosyal projelerde yer almanın
kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Gülkan, şöyle
konuştu:
"Hem derslerimize çalışıyoruz hem de bu işi
yürütüyoruz. Bu, çok güzel bir duygu. Kalan yemekleri
biz götürmesek çöpe gidecek, israf olacak. Bunun
vicdani sorumluluğu bize güç veriyor. Yemek dağıtma
süreci bizim için hem dinlenme hem de vicdani
olarak rahatlama açısından iyi geliyor. Bu şekilde de
derslerimize daha iyi konsantre oluyoruz. O yüzden bu
süreyi vakit kaybı olarak görmüyoruz."
Öğrencilerden Safiye Erdoğan ise projeyle birlikte
hem artan yemeklerin çöpe gitmediğini hem de ihtiyaç
sahiplerinin yararlandığını dile getirdi.
Eğitimleri devam ederken birilerine yardım yapmanın
mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Erdoğan,
farklı kurumların da bu tür projeler ile israfın önüne
geçebileceğini sözlerine ekledi.
İsrafın önüne geçilmesi planlanan projede gönüllü
öğrenciler Betül Kılıç ve Fatma Nur Aslan ile yurt
müdürlüğünden sorumlu memur Emine Duran da yer
alıyor.
Öğrenciler kolları sıvıyor
İzmir'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar
Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan üniversite
öğrencileri, kaldıkları yurdun yemekhanesindeki
tüketilmeyen yemekleri her akşam ihtiyaç sahiplerinin
yanı sıra evlerde kalan öğrencilere ulaştırıyor.
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İzmir'de Kredi ve Yurtlar Genel
Müdürlüğü'ne bağlı 4 yurtta gönüllü 50
öğrenci, her akşam yemekhanelerindeki
fazla yemekleri paketleyerek yakın
çevredeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra
evlerde kalan öğrencilere teslim ediyor.
Buca ilçesindeki İzmir Kız Öğrenci
Yurdu'nda kalan çeşitli bölümlerdeki
gönüllü 20 öğrenci de "Komşum Projesi"
kapsamında her gün akşam saatlerinde
yurtta öğrenciler için yapılan ve
tüketilmeyen yemeklerin israf olmaması
için kolları sıvıyor. Yemekleri saat 22.30’dan
sonra özenle paketleyen gönüllü gençler,
önceden belirlenen adreslere bunları
ulaştırıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesinde Endüstri
Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi
Gizem Kabak, projeden haberdar olunca
gönüllü olmaya karar verdiğini ve bir aydır
her gün özveriyle çalıştıklarını aktardı.
Böylesine anlamlı bir projede yer almanın
mutluluğunu ifade eden Kabak, şunları
kaydetti:
"Akşam artan yemeklerimiz oluyor
bunlar israf olmasın, dışardaki ihtiyaç
sahibi aileler de yararlansın diye böyle
bir proje sunuldu. Proje 4 aydır devam
ediyor. Muhtarlıkla görüşüyoruz,
ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor. Özenle
paketlediğimiz yemekleri gün sonunda
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ihtiyaç sahibi insanlara götürüyoruz. Çok
mutluyuz, dışarıda bu tarz gıdalara ihtiyacı
olan çok aile var, biz de elimizden geleni
yapmaya çalışıyoruz. İleride daha çok kişiye
ulaştıracağız. Öğrenci evlerine de yemek
götürüyoruz, onlar da bu sayede sıcak ev
yemeği yeme imkanı buluyor."
Anlamlı bir çalışma
Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü
Yüksek Lisans öğrencisi Çiğdem Çamlıbel
ise 5 yıldır bu yurtta kaldığını, hazırlanan
çalışmanın çok anlamlı olduğunu aktardı.
Projeyle yemek israfının önlendiğini ve ihtiyaç
sahiplerine destek verildiğini vurgulayan

Çamlıbel, şöyle konuştu:
"Sıcak yemeklerimizle öğrenci evleri ya
da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına
misafir oluyoruz. Saat 22.00'den sonra
arkadaşlarla yemekhanede buluşup sonra yola
koyuluyoruz. Götüremediğimiz durumda ise
aileler, öğrenciler yurdumuzun kapısından
gelip alıyorlar. İnsanların gerçekten ihtiyaçları
var en azından yemeklerin çöpe gitmesini
engelliyoruz. Projeye katılan öğrenciler olarak
bu güzel çalışmaya dahil olduğumuz için çok
mutluyuz."

Öğrenciler, yemek
götürdükleri
insanların
gözlerindeki
mutluluğun paha
biçilemez olduğunu
söylüyor.
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Bornova’da baharat dükkanı işleten
İsmail Kurultay ve çelik konstrüksiyon
işiyle uğraşan Kazım İvriz, 7 yıl önce
ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtarak
başladıkları yardım faaliyetlerini
kurumsal hale getirdi.
İzmir'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımıyla
başladıkları iyilik hareketini, aşevi kurarak büyüten
iki arkadaş, şimdi de sokakta kalanlar için 40 kişilik
barınma evi açıyor.
Bornova ilçesindeki Çamdibi semtinde baharat
dükkanı işleten İsmail Kurultay ve çelik
konstrüksiyon işiyle uğraşan Kazım İvriz, 7 yıl önce
ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtarak başladıkları
yardım faaliyetlerini, isimlerinin baş harflerinden
oluşan İSKA Aşevi'ni kurarak kurumsal hale getirdi.
Hayırseverlerin desteği
Çevrelerinde yardımseverlikleriyle ün salan iki esnaf,
semt sakinleri ve iş insanlarının da desteğini alarak
Çad, Sudan ve Nijerya'da 5 su kuyusu açtırdı.
Semt çocuklarının spor yapması için bir amatör spor
kulübünün yönetimine geçen hayırsever arkadaşlar,
sokakta kalanlar için 40 kişilik barınma evi kurmak
üzere çalışmalara devam ediyor.
Aşevi kurucularından İsmail Kurultay, AA
muhabirine, çocukluk arkadaşı olan Kazım
İvriz ile 7 yıl önce mahalledeki 50 aileye erzak
yardımı yaparak başladıkları yardım ortaklığının,
hayırseverlerin desteğiyle her geçen yıl büyüdüğünü
ifade etti.
Gıda Çarşısı'ndan çuvallarla aldıkları erzakları
pay ederek dağıttıkları sırada diğer arkadaşlarının
da kendilerine katılmaya başladığını ifade eden
Kurultay, "İki kişiyle çıktığımız yolda önce 8
kişi daha sonra 40 kişiye kadar ulaştık. 2 ay önce
aşevimizi açtığımızda 100 kişiye yemek veriyorduk.
Şu an 300 kişiye yemek dağıtımı yapıyoruz." dedi.
Şimdi sıra barınma evinde
Aşevinin ardından semtlerinde sokakta kalan kimse
bırakmama hedefiyle barınma evi kurmayı da
planladıklarını anlatan Kurultay, kiraladıkları bir
depoyu 40 kişilik barınma evine dönüştürdüklerini,
açılış için gün saydıklarını kaydetti.
Barınma evinde kalanlara iş bulmak için de
çalışacaklarını anlatan Kurultay, şöyle konuştu:
"Arkadaşlarımızla omuz omuza olup bu
projelerimizi başka semtlere, başka illere
yayacağımıza eminiz. Çok zor bir iş değil, sadece
ilk adımı atmak önemli. İzmir depreminde arkadaş
grubumuzla bir ay boyunca depremzedelere
destek olduk. Bodrum, Antalya ve Marmaris'teki

yangınlarda da gönüllü olarak görev aldık. Afrika'da
su kuyuları açtık. Bunların güzel projeler olduğunu
düşünüyoruz."
Hedef bin kişiye sıcak yemek
Kazım İvriz ise aşevi hayalini gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşadıklarını, muhtarın yardımıyla
belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak
yemek ulaştırdıklarını ifade etti.
İvriz, şöyle konuştu:
"Kimseyi mağdur etmeden yardıma muhtaç aileleri
tespit ettik ve kart dağıttık. Kaplarıyla geliyorlar
ve biz de kişi sayısına göre kaplarına yemeklerini
koyuyoruz. Bu işe başlarken 'nasıl olur, nasıl
yetişiriz' diye düşünürken çok destek aldık. Hala da
destek alıyoruz. Şu an 300 kişiye yemek veriyoruz
ancak hedefimiz bunu bin kişiye çıkarmak.
İnsanların mutluluğunu görebiliyoruz.
Her gün 3 çeşit yemek çıkarıyoruz. Yanında bazen
tatlı oluyor bazen meyve. Adağı bulunanlar da
adaklıklarını aşevimize bağışlıyor. Yemeklerimiz
genelde etli oluyor. Kendimiz ne yiyorsak aynısını
ikram ediyoruz. Buraya kadar gelemeyen ihtiyaç
sahibi ailelerimizin yemeklerini de evlerine
götürüyoruz."
Aşevinden her akşam yemek alanlardan Ökkeş
Beyazıt ise kağıt ve karton toplayarak geçimini
sağladığını anlatarak, "Bu, bilene büyük bir nimettir.
Sokakta kalan arkadaşlarımız da oluyor, buraya
gelip sıcak yemek yiyoruz. Çok şükür, bu aşevini
kuranlardan Allah razı olsun." dedi.
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Suriye'nin İdlib kentinde kar ve
fırtınadan etkilenen 1000 çocuk,
kumbarasını bağışlayan kız
çocuğunun öncü olduğu, çok
sayıda öğrenci ile hayırseverin
de destek verdiği "Kumbara
Kardeşliği" kampanyasıyla
ısınacak.
Göngören'de 6 yıl önce köy
okullarına ve dezavantajlı
bölgelerdeki öğrencilere destek
vermek için çoğunluğu Merter
esnafından oluşan bir grup
tarafından kurulan İyilik Güzeldir
Platformu, Suriye'nin İdlib
kentindeki çadırlarda çetin kış
koşullarına rağmen hayatını
sürdürmeye çalışan çocuklar için
yardım kampanyası başlattı.
Kısa sürede büyüdü
Platform gönüllüsü 8. sınıf
öğrencisi Zeynep Duru Kendir'in
kumbarasındaki bir yıllık birikimi
ile 6 çocuğa bot ve mont almasıyla
başlayan kampanya, platform
gönüllüleri ve akrabalarının da
katılımıyla kısa sürede büyüdü.

DERGİ / KUMBARALARDA BİRİKEN

"Kumbara Kardeşliği" adını alan
kampanyaya bazı gönüllülerin
çocukları da kumbaralarındaki
paraları bağışlayarak destek
oldu. Bir kumbarayla başlayan
kampanya kapsamında toplanan
paralarla satın alınan mont ve
botlardan oluşan 1000 takım
İdlib'deki çadır kentlerde yaşayan
2 ila 15 yaş aralığındaki çocuklara
gönderilecek.
Merter'de aynı zamanda tekstil işi
yapan İyilik Güzeldir Platformu
Başkanı Gürbüz Oruç, öncelikli
faaliyetlerinin öğrencilere yönelik
olduğunu, köy okullarındaki
çocukların dezavantajlarını
ortadan kaldırmak adına
çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Oruç, bu kapsamda bazı
öğrencilere burs verdiklerini,
bazı okullara başta kırtasiye
malzemeleri olmak üzere çeşitli
yardımlar ulaştırdıklarını dile
getirdi.
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"Kumbara
Kardeşliği" adını
alan kampanyaya
bazı gönüllülerin
çocukları da
kumbaralarındaki
paraları bağışlayarak
destek oldu.
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Destek zinciri
"Kumbara Kardeşliği" kampanyasının
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH)
İnsani Yardım Vakfının İdlib'e yönelik
paylaşımından etkilenerek hayata
geçirildiğini anlatan Oruç, şöyle
konuştu:
"Bu paylaşım herkesi üzdüğü gibi
bizim takipçilerimizi de üzdü. Aileler
çocuklarına da (platform hesabını)
takip ettiriyor. Zeynep ve kardeşi bu
paylaşımı görmüş. Benimle iletişime
girdiler, 'Kumbaramızı buradaki
kardeşlerimiz için mont ve kabana
vermek istiyoruz.' dediler. Biz de İHH

ile iş birliği yaparak böyle bir kampanya
başlattık. Önce 50, 100, 200 olur mu diye
düşünmüştük, şimdi 750'ye ulaştı. Bini
tamamlayacağımızı düşünüyorum."
Çocukların kampanyaya dahil olmasının
mutluluğunu yaşadığını dile getiren
Oruç, "Bu kampanya Zeynep'le başlayan,
sonra diğer çocukların da destek olduğu
bir zincire dönüştü. Bu güzel bir
eylem bence. Aslında iyiliği çocukların
yapması gerekiyor, onların öğrenmesi
gerekiyor. Kardeşlerini o durumda
gören bu çocuklar ellerini taşın altına
koydu, biriktirmiş oldukları parayı
oradaki kardeşlerine, arkadaşlarına

gönderecek kadar koca yürekli oldular."
değerlendirmesini yaptı.
Oruç, çocukların duyarlılığının
yetişkinlerin içini ısıttığını belirterek, bir
kumbara ile başlayan kampanyaya 30-35
çocuğun velileri aracılığıyla kumbara
bağışladığının altını çizdi.
Esnafın da katkısı var
Oruç, durumu olmadığı halde 5-6 aylık
birikimiyle mont ve bot bedeline denk
gelen 200 lira veren çocukların olduğunu
dile getirerek, "Bunun yanında esnaf
arkadaşlarımız bu olaydan etkilendi,
100-200 bot ve mont bağışlayan da

1868

var. Yani bizde sınır yok. 50 lira vereni
de biriktiriyoruz, üst üste koyuyoruz
montla bot alıyoruz. Çok verene de
Allah razı olsun diyoruz, yani sınırımız
yok." dedi.
Çocukların kumbaralarındaki paraları
bağışlamasının gözlerini yaşarttığını
aktaran Oruç, "Merterli iş adamlarıyla
büyük çaplı işler yapıyoruz ama bir
çocuğun harçlığını çıkarıp getirmesi
gerçekten takdire şayan bir şey. Ben
bunun herkes tarafından bilinmesini
istiyorum. Merterli iş adamı 1000 tane
alabilir ama bir çocuk bir tane aldığı
zaman o 1000 tane kadar değerli." diye
konuştu.
İki yıllık birikimini bağışladı
Giysilerin İdlib'e gönderileceğini
anlatan Oruç, "Orada çadırlarda

DERGİ / KUMBARALARDA BİRİKEN

üşümekten hayatını kaybetme tehlikesi
yaşayan birçok çocuk var. Biz bu
faliyeti ciddi bir kuruluş olan İHH
ile yapıyoruz. Mont ve botları orada
çadırda yaşayan çocuklara İHH
aracılığıyla yollayacağız." dedi.
Bağışladığı kumbara ile 6 çocuğa bot
ve mont alan 13 yaşında Zeynep Duru
Kendir, "Bir paylaşımda çadırlarda
yaşayan çocuklar gördüm. Üstlerinde
pek kıyafet yoktu, üşüyorlardı.
Duygulandım, ben de o kampanyaya
katılmak istedim. Bir yıllık birikimimi
bağışlamak istedim. Bununla ilgili
fotoğraf paylaştım. O sayede başka
kişiler de arkamdan geldi. Onlar da
yardımcı oldular." diye konuştu. Kendir,
arkadaşlarından ve ailesinden büyük
destek gördüğünü sözlerine ekledi.
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Zeynep'in kardeşi 9 yaşındaki Emir
Yaşar ise ablası vesilesiyle kampanyadan
haberdar olduğunu, kendisinin de bir
yıllık birikimini 5 çocuğa takım alınması
için bağışladığını söyledi.
Emir, bağış yaptığı için mutlu
olduğunu, kumbarayı açtığında huzurlu
hissettiğini, ailesinin de kendisini tebrik
ettiğini ifade etti.
12 yaşındaki Yusuf Ünsal Kendir
de kuzenleri vesilesiyle haberdar
olduğu kampanyaya iki yıllık
birikimini bağışladığını, İdlib'deki
tabloyu gördüğünde üzüldüğünü ve
duygulandığını kaydetti.
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Tunceli’de Aygül Aras ve dört arkadaşı,
kadın istihdamına yönelik Sanat
Sokağı'nda açtıkları kafeteryanın
gelirinin bir kısmıyla ihtiyaç sahipleri
ile sokak hayvanlarına yardımda
bulunuyor.
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Kafeteryanın camına "Bu
projenin kalan gelirinin yüzde
5'i sokak hayvanlarına, yüzde
5'i ihtiyaç sahibine, yüzde
10'u öğrencilere destek olarak
verilmektedir" yazısı yapıştıran
işletme sahipleri, kazançlarıyla
yardıma muhtaç öğrencilere
burs ya da indirimli yemek
imkanı da sunuyor.

EREN

Aygül Aras, yaklaşık 43 yıl boyunca
Almanya'da yaşadıktan sonra 2019
yılında memleketi Tunceli'ye yerleşti.
Kentte yardımsever biri olarak tanınan
Aras, Almanya'da yaşamını sürdüren 4
arkadaşıyla kadın istihdamına yönelik
bir proje hayata geçirdi.
Proje kapsamında Moğultay
Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda
kafeterya açan Aras ve arkadaşları,
bu sayede Tunceli'deki kafeteryada
kasiyer, bulaşıkçı, aşçı, garson
pozisyonunda 7 kadının iş hayatına
atılmasına öncülük etti.
Yöresel yemeklerin yanı sıra tatlı ve
börek çeşitlerinin yapıldığı kafeteryada
işletme sahipleri, gelirlerinin bir
kısmını da insanlara yardım etmek için
kullanıyor.

Yüzde 5 sokak hayvanlarına
Kafeteryanın camına "Bu projenin
kalan gelirinin yüzde 5'i sokak
hayvanlarına, yüzde 5'i ihtiyaç

sahibine, yüzde 10'u öğrencilere destek
olarak verilmektedir" yazısı yapıştıran
işletme sahipleri, kazançlarıyla yardıma
muhtaç öğrencilere burs ya da indirimli
yemek imkanı da sunuyor.
Belirli aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere
nakdi yardım yapan ve yemek desteği
sağlayan kafeterya sahipleri, sokak
hayvanları için de mama temin ediyor.
İşletme sahiplerinden Aygül Aras,
AA muhabirine, 43 yıl yurt dışında
yaşadıktan sonra memleketi Tunceli'ye
döndüğünü söyledi.
Almanya'daki 4 arkadaşıyla projeyi
hayata geçirdiklerini belirten Aras,
amaçlarının Tunceli'de istihdama
destek sağlamak olduğunu dile getirdi.
Hayata geçirdikleri projede kadınlara
yer verdiklerini anlatan Aras, "Şu anda
7 kadın arkadaşımız çalışıyor. Yemek
olarak da yöresel ve ev yemekleri ile
tatlı çeşitleri üretiyoruz." dedi.

Yemek de bir sanat…
Aras, projede asıl amaçlarının yardım
ve dayanışma olduğunu vurguluyor:
"Arkadaşlarımızla nasıl istihdam
yaratırız diye düşünürken aklımızdan
köy ürünleri satmak, hayvancılık
yapmak ve kafeterya kurmak gibi
düşünceler geçti. Buradan hareketle
sokak hayvanları, ihtiyaç sahibi aileler
ve öğrencilere yönelik farkındalık
oluşturmak için kafeterya açtık.
Giderimiz hesaplandıktan sonra
kalan gelirimizden yüzde 5'ini sokak
hayvanlarına, yüzde 5'ini ihtiyaç sahibi
ailelere ve yüzde 10'unu da öğrencilere
ayırmayı düşündük."
İşletmelerini Tunceli'nin en güzel
yeri olan Sanat Sokağı'nda açtıklarını
aktaran Aras, "Sanat deyince hep
böyle resim yapan, saz çalan ve kitap
yazan akla geliyor. Aslında yemek
de bir sanat ve kültürdür. Biz de
bu düşünceyle yola çıktık ve Sanat
Sokağı'nı bir parça da olsa kadınlar
olarak renklendirdik." ifadelerini
kullandı.
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İzmir depreminde ikizlerini kaybeden
anne 'İyilik İkizim' projesiyle yaşama
dokunuyor.

İzmirli Tülin Batmaz, geçen yıl yaşanan depremden 75 saat sonra
cansız bedenlerine ulaşılan 15 yaşındaki ikizleri Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün isimlerini okul, kütüphane ve orman başta olmak birçok
iyilik çalışmalarıyla yaşatıyor.
Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve Bayraklı ile
Bornova ilçelerinde büyük yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki
depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı.
Rızabey Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında
Çınar ve Sayra kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşılması, onlardan
gelecek umutlu haberi bekleyen yakınlarını yasa boğdu.
Enkazın başından bir an olsun ayrılmayan ve umutlu bekleyişi günler sonra acı haberle son bulan anne Batmaz, zor süreci atlatmaya
çalışıyor.
Son telefon konuşması
Deprem sırasında da Çınar'a ulaşabildiğini aktaran Batmaz, "Geçen
yıl sabah evimden çıktım, rutin olarak işime giderken bir hayatım

H AYAT L A R A D O K U N U Y O R

63

64

DERGİ / IYILIK IKIZIM

H AYAT L A R A D O K U N U Y O R

FOTOĞRAF AA / HALIL FIDAN

1868

vardı. Gelecek planlarım, evim, umutlarım, yuvam, çocuklarım, onlarla ilgili
bir dolu projelerim vardı. Saat 14.51
itibarıyla hayat elime kocaman bir sıfır
bıraktı. Bütün gelecek elimde patladı."
dedi. Acılı anne, o anları gözyaşlarıyla
şöyle anlattı:
"Yarım saat önce çocuklarımı arayıp yemeklerini yiyip yemediklerini
sordum. Bugün hala o yemeği yediler
mi yemediler mi bilmiyorum. Aradığımda Sayra'nın telefonuna ulaşama-

dım. Çınar’ın telefonu açıldı. Annecim
'çok kötü' dedi ve sonrasında bir şey
söylemek istedi. Tabii ben sonrasında
anlıyorum. Yıkılıyor demek istedi. O
kelime tam tamamlanmadı ve telefon
kesildi. O anda hayatlarını kaybetmişler. Muhtemelen o telefon benimle son
konuşmasıydı. Ben o hızla çıkıp geldiğimde birkaç yıkılmış bina gördüm.
Arabadan inip koşarak eve gitmek
zorunda kaldım çünkü trafik tıkanmıştı. Köşeyi döndüğümde toz bulutunu
gördüm. O an benim için bambaşka bir

dönem başladı. Çocuklarımın değiştirdiği boyut gibi olmasa da ben de başka
bir boyuta geçtim."
Bir anne olarak umudumu yitirme şansının olmadığını belirten Batmaz, şöyle
devam etti:
"Umudumuzu hep koruduk. Fakat
benden gizlenmiş aslında, Sayra ve
Çınar kalpleri durarak hayatlarını
kaybetmişler. Aslında bir deprem fobisi
oluşmuş. Çünkü çok bilinçli çocuklar-
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dı. Evde olmaları gereken yerde, olmaları
gereken pozisyonda her şeyi yapmışlar. 2.
gün Jandarma Arama Kurtarma çocuklara
ulaşmış. Fakat bulundukları yerin çok sıkışık
ve zor bir konumda olmasından dolayı muhteşem bir düşünce tarzıyla dokunmamışlar
çocuklara. 4. güne kadar enkazın biraz daha
hafiflemesini, onları daha doğru çıkarmayı
hedeflemişler. Ben birinci gün belden aşağı
felç geçirdim. 'Sayra ve Çınar çıktı' dedikleri
zaman ben tekerlekli sandalyedeydim. 'Neden alkışlamadılar?' diye ilk sorum bu oldu.
Çünkü çıkanlar alkışlanıyordu. Alkışlanma-

yanların hikayesini de biliyordum."
İyilik projesi hayata geçiyor
Tülin Batmaz, o günden sonra bambaşka
duygular yaşadığını ifade ederek, evlatları
adına güzel çalışmalar yürütmeye karar
verdiğini anlattı.
Sayra ve Çınar'ın çok pozitif çocuklar olduğunu ve çevrelerinde sevildiğini vurgulayan
Batmaz, sürekli bulundukları ortamı neşelendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

"Ne yapsak yetmiyor,
yetmeyecek de devamı
hep gelecek. İnşallah
hiçbir şey bitmez, hep
duam bu şekilde. Bir
yola giriyorsunuz ve o
yolda her şey akmaya
başlıyor, siz sadece o
yolda gönüllü olmuş
oluyorsunuz.”
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Acılı anne sonrasında "İyilik İkizim" projesini hayata geçirmeye karar verdiklerine işaret ederek şunları kaydetti:
"O gün bana bu duygu yüklendi. Sayra ve Çınar yoktu, hatta bir gün önce bana
'anne bugün işe gitme' demişlerdi. Ben de o gün evde olabilirdim. Öyle olmadı.
Bunun bir anlamı olmalıydı. Bunların hiçbirinin tesadüf olmadığına inanıyorum.
Ben kaldıysam, Sayra ve Çınar gittiyse bunun bir anlamı olmalıydı. Sayra ve
Çınar'ın hayat felsefeleri iyilik, güzellik üzerine kuruluydu. Biz de 'İyilik İkizim'
hareketiyle yola koyulduk. Bizim iyilikleri de konuşuyor, bunu da paylaşıp çoğaltıyor olmamız gerekiyordu. Bir sosyal medya hesabı açtık, çığ gibi büyüyen iyilikler zinciri haline geldik. Tabii ki bir anne olarak bunlar size yetmiyor. Sadece
iyilik yapmak değildi buradaki temamız ve Sayra ile Çınar'ın adını yaşatmak da
değildi. Onların ismiyle beraber bir felsefe edinmekti. Türkiye’deki çocuklarımız
suya çok rahat ulaşabiliyordu ama bütün dünya aynı şeye sahip değil maalesef. O
yüzden Afrika’da 3, Asya’da ise 1 su sebili açtırdık. İkisi İstanbul’da, 1'i bura-
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da olmak üzere otizmli çocuklar için sınıf açtık. Sayra ve
Çınar’ın yarım kalan hikayeleri gibi onların hikayeleri yarım
kalmasın istedik."
Amaç daha çok insana ulaşmak
Depremzede oldukları için birçok kurum ve kişi tarafından
aranarak ihtiyaçları olup olmadığının sorulduğunu aktaran
Batmaz, bugüne kadar kimseden maddi anlamda bir şey
istemediğini sadece projeyi geliştirmede yanında olmalarını
istediğini anlattı.
Tülin Batmaz, çocukları adına hatıra ormanı projesi başlattıklarını ve 28 Ekim'de 450 çocukla burada fidan dikeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ne yapsak yetmiyor, yetmeyecek de devamı hep gelecek.
İnşallah hiçbir şey bitmez, hep duam bu şekilde. Bir yola
giriyorsunuz ve o yolda her şey akmaya başlıyor, siz sadece o yolda gönüllü olmuş oluyorsunuz. 25 SMA'lı çocuğa
destek verdik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışma yürüttük. Kemalpaşa'da üç köy okulunun her şeyini
sıfırdan yaparak kütüphane haline getirdik. Bundan sonraki
aşamalarda hayalim bir vakıf veya dernek kurmak. Bütün
projelerimizi daha güçlü, daha ayakları yere basan, daha çok
kişiye ulaşabilecek şekilde bir çatı altıda toplamak. Umarım
başarılı oluruz."
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Türkiye'nin farklı illerinde
görev yapan hekim ve sağlık
çalışanlarının kurduğu
İyilik Sağlık Derneği, savaş
ve yoksulluğun kıskacındaki
bölgelere gönüllü sağlık
hizmetinin yanı sıra insani
yardım da ulaştırıyor.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mesut Sezikli'nin başkanlığını
yaptığı İyilik Sağlık Derneği, afet acil
durumu, koruyucu ve tedavi edici
sağlık çalışmalarının yanında beslenme,
barınma, su ve sanitasyon (temiz içme
suyu, atık su ve kanalizasyonunun yeterli
arıtımı ve bertarafı ile ilgili halk sağlığı
koşulları), yetim ve kapasite geliştirme
alanlarında ulusal ve uluslararası insani
yardım projeleri gerçekleştirmek amacıyla
2018 yılında kuruldu.
Merkezi Kocaeli'de bulunan dernek,
Türkiye'nin dört bir yanından üye ve
destekçileriyle geri kalmış coğrafyalardaki
insanlara ücretsiz sağlık hizmeti ile insani
yardım götürüyor.
Dernek ayrıca Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığının
da (TİKA) desteklediği yurt dışı
programlarıyla, kötü şartlarda yaşam
mücadelesi veren toplumların temel sağlık
sorunlarına kalıcı çözümler geliştirmeyi
hedefliyor.
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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan
göz doktoru Alper Gökbel ve anestezi doktoru Mehmet Yalvaç da İyilik Sağlık
Derneği'nin gönüllü hekimleri olarak yurt dışı faaliyetlerine katılıyor.
FOTOĞRAF AA / İYILIK SAĞLIK DERNEĞI

Yıllık izinlerinde iyilik
İyilik Sağlık Derneği Başkanı Prof.
Dr. Mesut Sezikli, 2014'te Yeryüzü
Doktorları Derneği ile Çad'a gittikten
sonra bu alanda faaliyet göstermek üzere
kendi derneklerini kurduklarını söyledi.
Gönüllü hekim ve sağlık çalışanlarıyla
savaştan kaçan Suriyelilerin yaşadığı
mülteci kampları ile Afrika kıtasındaki
yardıma muhtaç insanlara sağlık hizmeti
sunduklarını belirten Sezikli, "Hekim
ve sağlık çalışanı arkadaşlarımız,
bu gönüllülük faaliyetlerine yıllık
izin kullanarak, tatil yapacakları
zamanlardan feragat ederek katılıyor.
İnsanın yaradılışında ihtiyaç sahibine
yardım duygusu vardır. Hekimlik de

zaten sıhhat açısından ihtiyacı olan
insanlara sağlık hizmeti vermeyi
öngören kutsal bir meslektir. Yaklaşık 25
yıllık bir hekim olarak halkıma, ülkeme
hizmet ediyorum. Bunun yanında
ihtiyaç sahibi mazlumlara, dünyanın
dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine
de hizmet vermeyi görev edindik." diye
konuştu.
Araçlarımızla ihtiyaç sahiplerine
ulaştık
Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla
son iki yıldır hem Türkiye'deki iş
yoğunluğu hem de salgın nedeniyle
ulaşım olanaklarının kısıtlanmasından
dolayı gönüllülük faaliyetlerinin ağır

işlediğini dile getiren Sezikli, şöyle
devam etti:
"Olanaklar daralsa da dernek olarak
hem Suriye hem Afrika'da faaliyetlerimiz
oldu. Ekim ayında Suriye'nin Azez
bölgesindeki mülteci kampında 6
hekimle sağlık taraması yaptık. Yaklaşık
yarım ton ilaç malzemesi ve hayırsever
vatandaşların ayni yardımlarını kendi
araçlarımızla oradaki ihtiyaç sahiplerine
ulaştırdık. İki bine yakın kişiye de
birinci basamak sağlık hizmeti verdik.
Yaklaşık 3 bin çift ayakkabı, kaban ve
mont yardımımız oldu. Ayrıca geçen
yıl 30 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde
Mali'de mülteci kamplarında 7 kişilik
sağlıkçı kadrosuyla sağlık taraması
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yaptık. Bu süreçte orada mülteci
kamplarında hem birinci basamak sağlık
hizmeti hem de ihtiyaç sahiplerine ufak
cerrahi işlemler, sünnet işlemi yaptık."
Türk hekimleri çok fazla
Faaliyetlerinde, TİKA ve büyükelçilikler
aracılığıyla devletin desteğini her zaman
hissettiklerini vurgulayan Sezikli, kar
amacı gütmeyen bir dernek olduklarını,
yardımseverlerden aldıklarını ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdıklarını anlattı.
Mayıs ayında tekrar Mali'ye gitmeyi
planladıklarını belirten Sezikli, Türk
hekimlerinin bu tür gönüllülük
faaliyetlerinde çok fazla yer aldığının
altını çizerek, "Sahaya gittiğimizde
genelde çok iyi karşılanıyoruz çünkü
Türk hekimler olarak bir sürü dernek
bu şekilde hizmet veriyor. O bölgede
doktor, sağlıkçı açığı olduğu için bizim
yaptığımız her türlü yardım, muayene,
destek çok büyük ilgi görüyor." ifadelerini
kullandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde görev yapan
göz doktoru Alper Gökbel ve anestezi
doktoru Mehmet Yalvaç da İyilik Sağlık
Derneği'nin gönüllü hekimleri olarak yurt
dışı faaliyetlerine katılıyor.
Mesleğimin zekatı
Dernek olarak kalabalık bir aile
olduklarını söyleyen Gökbel, öğrendiği
ilmi, faydalı alanlarda kullanmayı
arzuladığını ifade ederek, şunları söyledi:
"İyilik Sağlık Derneği ile mesleğimin
zekatını ödeme fırsatı buldum. Gittiğimiz
yerlerde çok farklı ortamlarla karşılaştık.
Ülkemizde sıradan kabul edebileceğimiz
birçok şeyin orada lüks ya da ulaşılamaz
kategorisinde olduğunu gördük.
Dünyalar, renkler, insanlar ayrı ama
sorunlar bir. Açlık, çevre, belediyecilik
hizmetleri gibi temel sorunlar karşımıza
çıktı. Orayı görüp geldikten sonra artık
eski biz olmadığımız kanaatindeyim.
Sofrada bıraktığınız bir lokmanın çöpe
gidecek olmasını önceden dert etmezken
şimdi aslında bunu lüks gören bir

camianın olduğunu, belki bunu ömür
boyu göremeyecek insanların olduğunu
bilmek sizin bakış açınızı tamamen
değiştiriyor."
Mehmet Yalvaç ise doktorlar olarak halka
hizmet etmenin, görevleri olduğunu
belirtiyor:
"Aynı zamanda mesleğimizin zekatı olarak
ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Çok güzel
hizmetlerimiz oldu. Türkiye'den, bizden
her zaman bir destek olduğunu insanlar
biliyorlar. Bu güzel bir şey. Oralara
gitmek için ailemizden de fedakarlık
yapıyoruz. Yıllık izinlerimizi tatil olarak
kullanmak yerine 'bir insanı yaşat ki
bütün insanlar yaşasın' düşüncesiyle
buralarda kullanıyoruz. Bu, bana göre bir
ibadet."
Yalvaç, Mali'de bacağındaki sivilceyle
başlayıp apseye dönüşen enfeksiyonu
tedavi ederek ölümden kurtardıkları genç
kızın, mesleki olarak unutamadığı anıları
arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
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BEŞİR AYVAZOĞLU:
“ÇOK ÇALIŞMAK, BU İKİ BÜYÜK
ADAMDAN ALACAĞIMIZ İLK DERS”
HALIL SOLAK
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Ülkemizin yetiştirdiği önemli bilim adamı ve
mütefekkirlerden Mehmet Genç ve Erol Güngör’ün
biyografilerini yazan Beşir Ayvazoğlu ile ikilinin
dostluğunu, ilme ve fikre adanan hayatlarını
konuştuk.
İki büyük bilim insanının,
Mehmet Genç ve Erol Güngör’ün biyografilerini yazdınız. Öncelikle bu iki isimle
nasıl ve ne zaman tanıştınız?
Erol Güngör’ü ilk defa 1970’lerin başında bir gece Marmara
Kıraathanesi’nde görmüştüm.
Beyazıt Meydanı’na bakan köşedeki masada dostlarıyla derin
bir sohbete dalmıştı. O gün
masadakilerden sadece Ziya
Nur’u net olarak hatırlıyorum;
fakat ikisi de çok alçak sesle
konuştukları için anlattıklarının
çoğunu anlamamıştım. Kulağıma en çok çalınan kelime
“Osmanlı”ydı. Başka bir gün
Edebiyat Cemiyeti’ne uğradığımda Türk Edebiyatı dergisi
yazarlarının bir yere gitmek
üzere hazırlanmakta olduklarını gördüm. Galiba 1973
yazıydı. Meğerse Emel Esin,
Edebiyat Cemiyeti üyelerini
Çengelköy’deki yalısına davet
etmiş. Derginin şairlerinden
olduğum için “Hadi sen de
gel!” dediler. Ahmet Kabaklı,
Mehmet Kaplan, Necmettin
Hacıeminoğlu, Ayhan Songar
ve Erol Güngör hocaları çok iyi
hatırlıyorum. Sadullah Paşa Ya-

lısı’nı ilk defa o ziyaret sayesinde görmüştüm. Erol Güngör,
ertesi yıl Orta Doğu gazetesinde yazmaya başladı. Onun
başyazılarını okuduktan sonra
zihnimin açıldığını hisseder
ve hem kendisini tanıyor hem
de imzalarımızın aynı dergide
görünüyor olmasından gurur
duyardım. Yazarlarından olduğu Türk Edebiyatı dergisinde
benim de şiirlerim çıkıyordu.
Üç dört yıl sonra Edebiyat
Cemiyeti’nin aynı zamanda bu
derginin idarehanesi olarak kullanılan merkezindeki çarşamba
sohbetlerinde kendisini dinleme şansına kavuşmuş, hatta
zaman zaman lafa bile karışmıştım. Ancak o yıllarda Bursa’da
yaşadığım için kendisiyle fazla
görüşme imkânı bulamadım.
1982 yılında yayımlanan ilk
kitabımı, Aşk Estetiği’ni beğendiği kulağıma çalınmış, çok
sevinmiştim. Mehmet Genç’in
ismini ise ilk defa 1980’lerin
başında duydum. Merhumun
Ötüken Neşriyat’la yakın ilişkisi vardı; kitaplarım bu yayınevi
tarafından yayımlanmaya başlayınca vicahen tanışma şansına
kavuştum. Haftalık bir dergide
yazdığım portrelerden biri de

onun portresiydi. 1996 yılında
iki bölüm halinde yayımlanan
bu portre, onun hakkında
yazılmış ilk yazıdır. Biliyorsunuz, Koşuyolu’nda otururdu.
Ben de Altunizade’ye nakl-i
hane ettikten sonra daha sık
görüşmeye başladık. Böylece
dostluğumuz hızla ilerledi.
Biyografileri yazma fikri ne
zaman oluştu?
Türk Kültürüne Hizmet Vakfı,
Cumhuriyet’in kuruluşunun
100. yılına armağan olmak
üzere bir biyografi serisi yayımlamaya karar verince bana
da Erol Güngör biyografisini
yazma teklifinde bulunmuştu.
Bu teklifi uzun bir tereddüdün
ardından kabul ettim ve “Erken
Kayan Yıldız” alt başlığını
taşıyan Erol Güngör biyografisini üç yıl önce yazmaya
başladım ve Covid 19 salgını
başlamadan kısa bir süre önce
bitirdim. Tabii bu biyografiyi
yazmak için can dostu Mehmet
Genç’le –biliyorsunuz, yaklaşık
yirmi beş yıl aralıksız süren
çok samimi bir arkadaşlıkları
vardır– görüşmemek olmazdı.
Merhum, Koşuyolu’ndaki evin-
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Çok çalışmak, kararlı ve istikrarlı bir şekilde çalışmak,
bu iki büyük adamdan alacağımız ilk derstir.

FOTOĞRAF AA / CUMHURBAŞKANLIĞI

de dört saat boyunca aziz dostu hakkındaki
sorularımı cevaplandırdı, daha da önemlisi,
yazdığım metni amansız hastalığına ve vakit
kıtlığına rağmen dikkatle okuyup görüşlerini
bildirmek lütfunda bulundu. Sonraki görüşmelerimizde birkaç defa kendi biyografisini
de benim yazmamı ima etmiş, bazı müşterek
dostlarımıza da bu talebini açıkça söylemişti.
Vefatının ardından yine Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından Mehmet Genç biyografisi de benden talep edilince, yine tereddüt
geçirmekle beraber, merhumun vasiyetini
yerine getirme vesilesi doğduğu için kabul
ettim. Belki dikkatinizi çekmiştir; Mehmet
Genç biyografisini Erol Güngör’ün, Erol
Güngör biyografisini de Mehmet Genç’in
aziz ruhlarına armağan ettim.
Genellikle Türkiye’de biyografi yazarları,
kaleme aldıkları kişinin hayatına dair malzeme azlığından yakınır. Bu iki çalışmanızda böyle sıkıntılarla karşılaştınız mı?
Hem de çok... İkisi de kendilerinden bahset-

meyi sevmeyen mütevazı insanlardı. Bu sebeple kendi yazdıkları metinlerde biyografik
malumat çok azdır. Erol Güngör’le yapılmış
iki-üç röportaja ulaşabildim. Mehmet Genç
ise özellikle son yıllarında çok röportaj vermiş, çeşitli toplantılarda bir hayli konuşma
yapmış. Kendi hayatı hakkında söylediklerini
adeta cımbızla ayıklayarak
bir araya getirdiğimi söyleyebilirim. Bereket versin,
Mehmet Genç’in inceleme
imkânı bulduğum özlük
dosyaları sağlam bilgiler
edinmemi sağladı. Erol
Güngör’ünkini ailesi izin
vermediği için kullanamadım. Tabii ikisini de yakından tanıyanlarla görüşmeler
yaptım. Bu bilgileri bir
araya getirerek söz konusu biyografileri nasıl inşa
ettiğimi anlatırsam, takdir
edersiniz, röportajın sınırlaB E Ş İ R AY VA Z O Ğ L U ’ N U N
rını çok aşmış olurum.

KALEMİNDEN MEHMET
GENÇ VE EROL GÜNGÖR BİYOGRAFİLERİ
T Ü R K K Ü LT Ü R Ü N E H İ Z M E T VA K F I YAY I N L A R I
TA R A F I N D A N YAY I N L A N D I .
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Mehmet Genç biyografisini
Erol Güngör’ün, Erol Güngör
biyografisini de Mehmet Genç’in
aziz ruhlarına armağan ettim.

Kitapları okuduğumuzda Mehmet
Genç ve Erol Güngör’ün sıkı dost olduklarını görüyoruz. Türk entelektüel
tarihi için de değerli olan bu dostluk
ne zaman başlıyor, neler paylaşılıyor
bu dostlukta?
Bu dostluğun başlangıcında, Erol
Güngör’den dört yıl sonra kaybettiğimiz Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu var.
Çavuşoğlu, Mehmet Genç’in Haydarpaşa Lisesi’nden, Erol Güngör’ün de
İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nden arkadaşıdır.
Biliyorsunuz, Güngör ve Çavuşoğlu
önce Hukuk Fakültesi’ne girmiş, fakat
bir adam sarrafı zekâ avcısı olan Fethi
Gemuhluoğlu’nun tavsiyesiyle fakülte
değiştirerek üniversite eğitimlerine biri
Felsefe Bölümü’nde, diğeri Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nde devam etmişlerdir. Son terece sosyal ve çevresi geniş
bir genç olan Çavuşoğlu, Mülkiye’de
okuyan Mehmet Genç’i Ankara’dan
İstanbul’a bir gelişinde Erol Güngör’le,
daha sonra da Gemuhluoğlu’yla tanıştırır. Anadolu’nun farklı şehirlerinden
(Ordu, Kırşehir, Artvin) üç gencin
yolları daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi koridorlarında
kesişecektir. Güngör Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın, Genç Prof. Dr. Ömer
Lütfi Barkan’ın, Çavuşoğlu ise Prof.

Dr. Nihat Tarlan’ın asistanı olarak...
Zaman zaman birlikte ziyaret ettikleri
Gemuhluoğlu’nun Güngör ve Genç’e
“Siz birbirinizden hiç ayrılmayın!”
dediği söylerin.
Bu iki dostun hayatının ilme ve fikre
adandığını görüyoruz. Ancak çevrelerine karşı da bigâne değiller. Çok
verici, yardımsever portreler karşımızda… Gençler bu iki şahsiyeti yakından tanıdıkça neler kazanacak sizce?
Önce ikisinin de imkanları çok sınırlı
ailelerin çocukları oldukları, geldikleri
yere adeta tırnaklarıyla tırmandıkları unutulmamalıdır. Mehmet Genç,
Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve
Ekonomi’ye yazdığı önsözde, babasına
teşekkürünü ifade ederken “öğrenmenin hiç bitmeyeceğini öğreten rahmetli
babam”, annesinden de “bana hayatın
çalışma ile eş anlamlı olduğunu öğreten
annem” diye söz eder. Çok çalışmak,
kararlı ve istikrarlı bir şekilde çalışmak,
bu iki büyük adamdan alacağımız ilk
derstir. İkinci büyük ders, ilim ahlakıdır ve hak etmeden kazanılan unvanların hiçbir anlam ve değer taşımadığıdır.
Üçüncü ders, ilimde asıl amacın çözüm
üretmek ve insanlığın bilgisine küçük
de olsa bir katkıda bulunmaktır. Dör-

düncü ders de bence şu: Eğer gerçekten bir değer üretmişseniz başarınız er
geç fark edilecektir.
Siz üretken bir yazarsınız. Son olarak
tezgâhta ne(ler) var diye sorayım…
Ben yazacağım kitapları, mahcup olmamak için, sonuçlanacağına kesin olarak
kanaat getirmeden açıklamamayı tercih
ediyorum. Ne yazmakta olduğumu
açıklayıp sonunda vazgeçtiğim projeler
oldu. Bazı okuyucularım o çalışmaların akıbetini sorunca sıkılır, kem küm
ederim. Yalnız Öteki Canlar ismini
verdiğim bir kitabımın baskıda olduğunu söyleyebilirim. Hayvanlar hakkında
edebiyat ve kültür tarihi ağırlıklı ve çok
farklı bir kitap…
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MEDENIYETIMIZIN
TEMEL TAŞLARINDAN

SA DA KA
TA Ş L A R I
E K R E M AY TA R
F O T O Ğ R A F A A /AY H A N

İŞCEN

OSM A NL I D Ö NE Mİ ND E İNSA NLA R
A RASINDA DAYA NI Ş MAYI SAĞLA MA K
A M AC I Y LA BAŞ LATI LA N "SA DA KA
TAŞI " G E L E NE Ğİ , MA LAT YA' NI N
DA R EN D E İ LÇ E S İ ND E K İ SOMU NCU
BA BA KÜ L L İ Y E S İ 'ND E YAŞATI LI YOR .
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Sadaka taşı,
Türk zekâsının
ve hassasiyetinin
yardımlaşmayı
en güzel şekli ile
uygulamasının bir
modelidir.

Bilim insanları yaşlı dünyamızın yaşının
yaklaşık 5 milyar olduğunu tahmin etmektedir. İnsanoğlunun dünya üzerinde ne kadar
zamandır yaşadığını ise bilim insanları yine
yaklaşık olarak 200 bin yıl olarak ifade etmektedirler. İlk insan Hz. Adem (as) ve Hz.
Havva (as)’dan günümüze insanoğlu maddî
ve manevî ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
her vakit birbirleri ile yardımlaşma ihtiyacı
hissetmiştir. Bu durum dünyadaki hayatın
normal seyrinde devam ettiği vakitlerde olağan şekliyle; salgın hastalıklar, doğal afetler
(deprem, sel, yangın…), savaşlar gibi olağan
dışı durumlarda ise daha bir üst seviyelere
çıkarak devam etmiştir, etmektedir ve edecektir. İyilik her daim var olacaktır.
İnsana verilen önem
Medeniyetimizin oluşumunda insan unsuruna daima önem verilmiştir. 13. yüzyılda Anadolu’da görülmeye başlayan ahîlik teşkilatı
Anadolu Selçuklu Devleti’nde önemli bir
dayanışma merkezi olmuş, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da önemli bir yer teşkil
etmiştir. Osmanlı Devleti “İnsanı yaşat ki
devlet yaşasın” düsturu ile insan faktörüne
büyük önem vermiştir.
Sadaka Kubbealtı Lügatı’nda “Karşılık
beklenmeden sâdece Allah rızâsı için fakirlere verilen para, mal vb.” olarak tanımlanmaktadır. Ecdadımız bu konuda da her
daim “Veren el alan elden üstündür.” atalar
sözünü kendilerine prensip edinmiştir. Sadaka vermeye muktedir olanlar da bu güzel

hasleti, “Sağ elin verdiğini sol el bile fark
etmemeli” hassasiyetiyle uygulamaya koymuşlardır. Atalarımız Osmanlı Dönemi’nde
bahsettiğimiz bu güzel hasleti “sadaka taşı”
uygulaması ile somut bir hâle getirmiştir.
Hassasiyetin en güzel uygulaması
Arkeologlar eski medeniyetlerin somut örneklerini yer altından iğne ile kuyu kazarak,
yaptıkları ilmî kazılarla gün yüzüne çıkarmaktadırlar. Fakat sadaka taşları günümüzde bile yaşadığımız şehirlerde hâlâ gözlerimizin önünde olduğu hâlde dedelerinin
mirası olarak torunları tarafından görünür
bilinir hâle gelmeyi beklemektedirler.
Maalesef gözlerimiz gördükleri bu eserlerin
farkına bile varmamaktadır.
Sadaka taşı, Türk zekâsının ve hassasiyetinin yardımlaşmayı en güzel şekli ile uygulamasının bir modelidir. Sadaka taşları birkaç
sokağın birleştiği merkezi yerlerdeki cami,
türbe, tekke, zaviye, mescit gibi dini yapıların yakınlarında bulunmaktadır. Sadaka
taşları dış görünüş itibarı ile çok sade olarak
bir buçuk-iki metre yüksekliğinde, otuz
metre çapında, en üzerinde bir elin girebileceği kadar bir çukur bulunan mermer veya
taştan yapılmış eserlerdir.
Veren el, alan el
Sadaka taşları halkın kolayca ulaşabileceği yerlere yerleştirilirdi. Merkezi yerlere
yerleştirilen bu sadaka taşlarına zenginler
ihtiyaç sahipleri alsın diye para bırakmak-
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FOTOĞRAF AA /HÜSEYIN

BAĞIŞ

tadır. Osmanlı Devleti döneminin geleneği olan bu sadaka
taşlarına uçup kaybolmasını önlemek adına kağıt paralar değil
madenî paralar bırakılmakta idi. İnsan onurunu koruma adına
bu sadaka taşlarına para bırakmak isteyenler özellikle dönemin şartlarında aydınlanma kısıtlı olduğu için yatsı namazına
giderken zenginler bu taşın çukuruna elini koyar, sadaka parasını bırakırdı. Yine ihtiyacı olanlar da yatsı namazına giderken
girişte veya bu çukura elini sokar ve ihtiyacı kadar olan parayı
alırdı. Bu şekilde ne sadakayı veren ne de sadakayı alan belli
olurdu. Elini taşın çukuruna koyan sadaka da vermiş olabilir,
sadaka da almış olabilirdi. Bu yüksek bir medeniyetin tezahürü değil de nedir?
Tabii yardım alan kişiler de aynı hassasiyetle yetişmiş bir
toplumun ferdi olarak sadece ihtiyacı kadar, zor durumda
kaldığında kendisinin ve ailesinin bir günlük iaşesi kadar

FOTOĞRAF AA /HÜSEYIN

BAĞIŞ

parayı alırdı. Hiç kimse sadaka taşındaki paranın tamamını
almak gibi bir düşüncede olmazdı. Öyle ki çoğu sabah gün
doğduğunda sadaka taşlarında hâlâ ihtiyaç sahiplerinin alabileceği para mevcut olur, ihtiyaç sahibinin elini uzatıp almasını
beklerdi.
İstanbul’dan Anadolu’ya
Günümüzde özellikle İstanbul’da belki çoğu kez yanından
geçip gittiğimiz fakat bir sütun parçası olarak hayal ettiğimiz
bu sade fakat geçmişte önemli bir toplumsal görevi yerine getirmiş sadaka taşlarını görmemiz mümkündür. Hiç ummadığınız bir anda Eyüpsultan Caferağa Medresesi avlusunda, belki
de Fatih’te Süleymaniye Camii avlusunda ya da Üsküdar’da
İmrahor Camii’nde veya esrarengiz Karacaahmet Mezarlığı’nda karşınıza çıkıverirler. Sadece İstanbul’da da değil. Anadolu’nun birçok yerinde ecdadımızın hatırası olarak Ankara’da
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FOTOĞRAF AA /DURMUŞ GENÇ

Sadaka taşları birkaç
sokağın birleştiği merkezi
yerlerdeki cami, türbe,
tekke, zaviye, mescit gibi
dini yapıların yakınlarında
bulunmaktadır.
Hacı Bayram-ı Veli Türbesi’nde,
Sivas’ta Kale Camii’nde, Konya’da,
Manisa’da sadaka taşlarını görmemiz mümkündür.
Cennet vatanımız Anadolu tarih
boyunca birçok medeniyetlere
beşiklik yapmış, 1071 Malazgirt
Zaferi ile de cömert toprakları
bizleri sarıp sarmalamıştır. Bizler
böyle zengin bir mirasın torunları
olarak vatanımızdaki bu güzel
hasletlerin gözler önündeki somut
örneklerine bîhaber kalmayalım.
Bunları görelim, tanıyalım ve tanıtalım. İyilik iyi ki var ve olmaya
devam edecek.

OKUMA ÖNERİSİ
• İstanbul’un Simge Taşları, İBB Kültür
A.Ş., İstanbul, 2019.
• Ensar Çetin, Bir Sosyal Yardımlaşma
Pratiği Olarak Askıda Kahve ve Sadaka
Taşı, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:41,
Mart-Nisan 2014.
• Nidayi Sevim, Medeniyetimizde Toplumsal Dayanışma ve Sadaka Taşları, İstanbul,
2010.
• https://islamansiklopedisi.org.tr/sadaka
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Müslüman İstanbul’a has bir
gelenek olan mahyaların kısa
tarihini okumak, iyiliği ve
yardımlaşmayı tavsiye eden
mahyalar arasında bir gezinti
yapmak ister misini?

Türkiye’de ilk araştırmaları borçlu olduğumuz
rahmetli Süheyl Ünver, mahya ile ilgili bir
yazısına yabancı bir âlimden duyduğu şu
anekdodu naklederek başlar:
“Dünya yüzünde sevilmeye ve sayılmaya
layık Türklerin hiçbir medenî varlığı olmasa
bile semadan yıldızları indirip bunlardan
gözyüzünde yeniden yazı yazmasını akıl
etmeleri ne millet olduklarını göstermeye
yeter.”
Müslüman İstanbul’a has bir gelenek mahyalar.
Ramazana özel Osmanlı geleneği mahyalar
camilere asıldı. Osmanlı Devleti'nde ilk defa
Sultan I. Ahmet döneminde Sultanahmet
Camisi'ne asılmasıyla başlayan mahya geleneği,
o dönemden bugüne sürdürülüyor.
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S U L T A N A H M E T C A M II
FOTOĞRAFLAR AA / MUHAMMED ENES YILDIRIM

Seyyahın gözünden ışık halkaları
Osmanlı İstanbul’undaki mahyaların ne kadar
dikkat çekici olduğunu 19. yüzyılda İstanbul’u
ziyaret eden Julia Pardoe’dan öğreniyoruz:
“Akşam oldu ve büyü derinleşti. Şehre
varışımız Türklerin Ramazan ayına
denk gelmişti. Çevremiz alacakaranlığa
büründüğünde bütün camilerin minareleri
birdenbire parlak ışıklarla aydınlandı. Hiçbir
şey bu manzaradan daha sihirli bir tesir icra

edemezdi; karanlık bu ruhanî sütunların
zarif hatlarını gizlemiş ve neredeyse en
uçta minareyi kuşatan ışık halkaları, canlı
elmaslardan müteşekkil üç katlı bir taç teşkil
etmişti. Bunların altında -aradaki boşluğu
dolduracak şekilde- harika bir sürat ve
dakiklikle birbirini izleyen ateşten desenler
sallanıyordu: İşte bir ev, şimdi bir grup servi,
sonra bir gemi veya çapa ya da bir buket
çiçek. Bu değişiklikler sonradan keşfettiğime
göre son derece basit ve tabii bir usulle

1868

yapılıyor. Minareden minareye kordonlar
çekiliyor, bunlara lambaların [kandillerin]
bağlandığı kordonlar asılıyor ve önceden
tayin edilen biçimde bunların indirilip
kaldırılmasıyla İstanbul hiçbir Avrupa
başşehrine benzemeyen, sihirli görüntülerle
ışıklandırılıyor.”
Mahyalarda bir yandan araba, hilal, cami,
vapur gibi çizimlerle birlikte lale, gül,
karanfil gibi çiçekler yer alırken bir yandan
da “Merhaba ya şehr-i Ramazan”, “Yoksulu
gözet”, “İçki kötüdür”, “Yetimleri unutma”
gibi ifadeler yer alırdı.
Son mahya ustası
Mahyaları Osmanlı devrinden beri bu işte
ihtisaslaşmış ustalar kuruyor. Günümüzde
de bu işlem aynı şekilde devam ediyor.

DERGİ / IYILIĞI GÖKLERE ÇIKARAN GELENEK

Mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi,
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü
atölyesinde hazırlanan mahyaları, ramazan
ayının yaklaşmasıyla beraber İstanbul,
Bursa ve Edirne'deki bazı tarihi camilerin
iki minaresi arasına asıyor. Genç yaşta
başladığı mesleğinde 50. yılını dolduran
mahya ustası Kahraman Yıldız, mahyaların
ilk dönemlerde yağ kandilleriyle yapıldığını
ve ilk kez Sultanahmet Camisi'ne asıldığını
söyledi.
Yıldız, mahya geleneğinin Cumhuriyet
döneminden sonra elektrikli sisteme
dönüştürüldüğünü belirtti.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl
bir tema belirlendiğini ifade eden Yıldız, bu
senenin temasının ise "İman, doğruluk ve
istikamet" olduğunu aktardı.
Belirlenen yazıları ekibiyle hazırladıktan

S E L I M I Y E C A M II

FOTOĞRAFLAR AA / CIHAN

DEMIRCI
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S E L I M I Y E C A M II

S E L I M I Y E C A M II

FOTOĞRAFLAR AA /GÖKHAN

BALCI

FOTOĞRAFLAR AA /SALIH

BARAN

sonra camilere asmaya
başladıklarını dile getiren
Yıldız, "Mahyaların
yapımından yazısına kadar
tüm işleri biz yaptık.
İstanbul'daki 7 camiye
mahyalarımızı astık.
Edirne'de Selimiye Camisi
ve Bursa'da Ulu Cami'ye
mahya asacağız. Bugün
Selimiye Camisi'ne geldik.
İki günlük bir çalışmamız
var. İnşallah bitireceğiz."
dedi.
Mimar Sinan'ın ustalık
eseri Selimiye'ye 1975
yılından bu yana mahya
kurduğunu anlatan Yıldız,
mahyaların ramazanın
müjdecisi olduğunu ifade
etti.
Yıldız, mahyacılık
mesleğinin zor bir iş
olduğunu, bu nedenle

çırak yetiştiremediklerini
anlattı. Kendisinden
sonra mahyacılığı devam
ettirecek kimsenin
olmadığını vurgulayan
Yıldız, "Yeni nesil bu işi
yapmak istemiyor. İnşallah
yeni nesil gençler gelir
de bayrağı elimizden
alır. Zor olduğu için bu
iş sanat, ustalık, biraz da
ırgatlık istiyor. Minareye
malzeme taşımak kolay
değil, cesaret, güç, kuvvet,
her şeyden de önemlisi
sevda lazım. Birkaç kişi
yetiştirebilirsek ne mutlu
bize. İnşallah bayrağımızı
taşıyacak biri olur."
ifadelerini kullandı.
Mahya sanatı, iyiliği
gökyüzüne yazacak yeni
sanatkarlarını bekliyor…
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İyilik Makası
Projesi ile gönüllü
kuaförleri bir araya
getiren Kızılay
Hatay Şubesi,
dezavantajlı 450
sığınmacının tıraş
ve saç bakımlarının
yapılmasını sağladı.

F O T O Ğ R A F A A / T Ü R K K I Z I L AY H ATAY Ş U B E S I

Kızılay Hatay Şubesi “İyilik
Makası” projesiyle gönüllere
dokunan bir etkinliği hayata
geçirdi. Hatay’ın Yayladağı
ilçesinde bulunan Geçici
Barınma Merkezi’nde
kalan 450 sığınmacının,
Kızılay gönüllüsü 18 kuaför
tarafından tıraş ve saç
bakımları yapıldı.
Yayladağı ilçesindeki Geçici
Barınma Merkezi’nde
yaşayan Bayırbucak Türkmeni
aileleri ziyaret ettiklerini dile
getiren Kızılay Hatay Şubesi
Toplumsal Güçlendirme
Uzmanı Gülhan Yurdagül,
bir yıl önce hayata geçirilen
projede 18 kuaförün gönüllü
olarak yer aldığını belirtti.

“İyilik Makası” projesinin
Hatay genelindeki pek
çok dezavantajlı gruba
uygulandığını belirten
Yurdagül, “Daha önce de
yetim çocuklarımızı tıraş
etmiştik. Bugün de kampta
yaşayan 450 kişi tıraş edildi ve
kişisel bakım hizmeti verildi."
şeklinde konuştu.
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DEPREMİN BULUŞTURDUĞU GÖNÜLLÜLER

İ Y İ L İ Ğ E D E VA M E D İ Y O R
F OTO Ğ R A F AA / M U STA FA G Ü N G Ö R

İzmir'deki depremin ardından yardımları organize etmek
için bir araya gelen yaklaşık 70 gönüllü, kurdukları ekiple
ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor.
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F OTO Ğ R A F AA / M U STA FA G Ü N G Ö R

İzmir'de geçen yıl ekim ayında
yaşanan depremin ardından
tanışan yaklaşık 70 gönüllü,
kurdukları "İzmir Yardım Ekibi"
grubuyla iyilik peşinde koşmayı
sürdürüyor.
Depremin ardından gelen
yardımların dağıtılması
çalışmalarına gönüllü olarak
katılan farklı mesleklerden
gönüllüler, oluşturdukları iyilik
takımını bozmamaya karar verdi.
Kendilerini "İzmir Yardım
Ekibi" olarak tanımlayan
farklı mesleklerden gönüllüler,
muhtarlıklar, sosyal medya ve
sokak ziyaretleriyle ulaştıkları
ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyor.
Desteğe ihtiyaç duyanları evlerinde
ziyaret ederek eksikleri belirleyen,
yardımseverlerle köprü kurarak
eşya ve giysi yardımlarını ulaştıran
gönüllüler, badana, boya, tadilat
ve tamirat işlerinden de geri
kalmıyor.
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F OTO Ğ R A F AA / M U STA FA G Ü N G Ö R

Faydalı işler için biraradayız
Herhangi bir kurum ve sivil toplum kuruluşuna
bağlı olmadan çalışan ekip, şimdiye kadar 14 ev
ve 3 okulun boya ve badana işlerini tamamladı,
100'den fazla çocuğa kıyafet ulaştırdı, sokakta
kalanlara battaniye ve yastık dağıttı. Sokak
hayvanlarını da unutmayan ekip, 500 kilogram
mama dağıttı.
Ekip üyesi Şükrü Üzcan, iş dışında boş
vakitlerde insanlara faydalı işler yapmak için
bir araya geldiklerini söyledi.
Depremden sonra ekibin kopmadığını söyleyen
Üzcan, "Hiçbir kurum veya kuruluşa bağlı

değiliz. İzmir'in çeşitli bölgelerinde yaşayan
çeşitli mesleklerde çalışan bir topluluğuz. 18-55
yaş aralığında yaklaşık olarak 70 kişiyiz." dedi.
İhtiyaç sahiplerine ulaşmak için zaman zaman
sokaklara dağıldıklarını anlatan Üzcan, şöyle
konuştu:
"Birçok yerde araştırma yapıp gerçek ihtiyaç
sahiplerini belirlemek istiyoruz. Muhtarlarımız
da arayıp bize söylüyorlar. Biz de gidip
yer tespiti yaptıktan sonra ne gerekiyorsa
yapıyoruz. Bugüne kadar 14 evi boyadık.
Ev tadilatları yaptık. 3 okulun hem boya
badanasını yaptık hem de kitaplık kurduk.
Ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine alışveriş
kartı dağıtıyoruz. Sokak hayvanları için
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F OTO Ğ R A F AA / M U STA FA G Ü N G Ö R

projelerimiz var. Onlara da barınma ve
beslenme desteği sağlıyoruz. İmkanlarımız
doğrultusunda ihtiyaç sahibi hangi canlı
varsa destek oluyoruz."

Tamamen gönüllüyüz
Üzcan, 1 yılda yaklaşık 1000'in üzerinde
ihtiyaç sahibine ulaştıklarını, kış
aylarıyla birlikte de sokakta yaşayan
vatandaşlara battaniye ve yastık dağıtımını
sürdürdüklerini dile getirdi.

Gönüllülerden Şebnem Uz da emekli
olduğunu, vaktini hayır işleriyle
harcamanın kendisini huzurlu
hissettirdiğini belirterek, "Ben malzeme
alma, getirme, götürme işlerini yapıyorum.
Gerektiğinde kendi bütçemizden eksikleri
tamamlıyoruz. Tamamen gönüllüyüz.
Herkes elinden geldiği kadar destek
veriyor. Maddi destek veremiyorsa boya,
temizlik yaparak destek veriyor." diye
konuştu.
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Hadis alanında çalışan tüm araştırmacı ve akademisyenlerin yanı sıra alana
ilgi duyan internet kullanıcılarının da istifade etmesi amacıyla açılışı yapılan
projeye www.hadisveritabani.info adresinden ulaşılabiliyor.
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Meridyen Derneği Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen,
alanın ilgililerinin de merakla beklediği
Hadis Veritabanı projesi, 25 Mart Cuma
akşamı gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla birlikte kullanıma açıldı.
Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde Kur’an-ı
Kerim tilavetiyle başlayan programın
açılış konuşmasını Meridyen Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Melike Koç
gerçekleştirdi. Uzun yıllar önce hayalini
kurdukları büyük bir projeyi hayata geçirmenin sevinciyle dolu olduklarını belirten Koç, projenin arkasında görünen
görünmeyen çok sayıda kişinin samimi
gayretleri ve yoğun emekleri olduğunu
ifade ederek katkı sunan herkese teşekkürlerini sundu.
Koç’un ardından selamlama konuşması
için kürsüye gelen İstanbul Müftüsü
Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kur’an ve sünnetin önemine işaret ederek, “Hazreti
Mevlana, Hazreti Muhammed (sav)’in
ayağının tozu olduğunu ifade ediyor.
Bu topraklara mührünü vurmuş büyük
ariflerden biri. Bu toprakları mayalayan
büyüklerin ifadeleri bunlar. Bu kültüre,
bu anlayışa, âlemlere rahmet olarak
gönderilmiş Yüce Peygamber’e bağlılık… O büyükler bir toz zerresi kadar
da olsa O’na dair bir aidiyetin temennisi
içerisinde olmuşlar.” ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Serdar Çam ise anlamlı ve özel bir çalışmanın yürütüldüğüne dikkat çekerek,
projenin büyük bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Çam, Özbekistan’da bulunan İmam Buhari’nin türbesine yaptığı
ziyaretin üzerinde bıraktığı etkiye atıf
yaparak projeden duyduğu mutluluğu
şu sözlerle dile getirdi:
“Çok duygulanmıştım. 16 yaşında
annesiyle birlikte hac ziyaretinden sonra
müsaade istemesi ve bir ömür boyunca
o diyar senin bu diyar benim misali…
İmam Buhari, bizlerin çok kolaylıkla
istifade edebileceği büyük bir altyapıyı
hazırlamış ve milyarlarca Müslümanın
hizmetine sunmuştu. Hadis Veritabanı
da insanlığın ihtiyaç duyduğu, büyük
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acıların, büyük felaketlerin olduğu bir
coğrafyada, geçmişten gelen medeniyet
yürüyüşümüzde ve Efendimiz Hazreti
Muhammed (sav)’in yolundan giderken
hem kendimizin istifade edebileceği
hem de ihtiyaç duyulan bir çalışma. Bir
sivil toplum hareketinin akademisyenlerimizle birlikte yürüttüğü bu çalışmada
emeği geçen tüm isimlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
Selamlama konuşmalarının ardından,
Hadis Veritabanı projesine katkı sunan
isimlerden Prof. Dr. Hayrettin Karaman,
Prof. Dr. Ahmet Yücel, Doç. Dr. Fatma
Kızıl, Dr. Rahile Kızılkaya Yılmaz ve
Dr. Mustafa Celil Altuntaş ile hadis
çalışmalarının önemi, dijital kaynakların
yeterliliği ve projenin alanda hangi eksikleri karşılayacağı üzerine söyleşilerin
yer aldığı bir film gösterildi. Bu filmde,
geçtiğimiz yıl vefat eden, projeye büyük
emekler harcamış Prof. Dr. Kemal Sandıkçı’ya da yer verilerek hatırası anıldı.
Etkinliğin devamında, Hadis Veritabanı
Üst Kurul Üyesi Prof. Dr. Bekir Kuzudişli projenin amacını, alanın hangi
ihtiyaçlarına cevap vereceğini ve başka
herhangi bir dijital kaynakta bulunmayan özelliklerini anlattı. Kuzudişli’nin
ardından sahneye gelen Proje Başkanı
Prof. Dr. Yavuz Ünal ise Hadis Veritabanı’nın ilim dünyası için önemi ve
anlamından bahsettikten sonra, Hadis
Veritabanı’nın tüm özelliklerini ve
işleyişini doğrudan uygulamalı biçimde
anlattı.
Etkinlik, projede emeği bulunan isimlere teşekkür plaketleri takdim edilmesinin ardından Sedat Anar’ın musiki
dinletisiyle sona erdi.
Hadis alanında çalışan tüm araştırmacı
ve akademisyenlerin yanı sıra alana ilgi
duyan internet kullanıcılarının da istifade etmesi amacıyla açılışı yapılan projeye www.hadisveritabani.info adresinden
ulaşılabiliyor. Kullanıcılar, kısa bir kayıt
işleminin ardından sistemin sunduğu
tüm imkânlardan faydalanabilecekler.
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İlham Veren Bir
Hayat Hikâyesi

Bir Hekimin Anıları
A R M A Ğ A N P E K K AYA
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Bir Hekimin Anıları filminin reji asistanı
Armağan Pekkaya 1868 için yazdı.
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BESIM ÖMER PAŞA

Yapımcı ve yönetmen Biket İlhan “Hilali Ahmer Hanımlar
Merkezi” belgeselinden sonra bu kez Türkiye’de kadın doğumun öncü hekimi Dr. Besim Ömer Paşa’nın hayatını anlattığı
bir belgesel daha üretti. “Dr. Besim Ömer’in kimliğinde sağlık
alanında hayat kurtarmak için savaş verenleri selamlamak istedim” diyor Biket İlhan.
Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde
modern Türkiye tıp tarihinin, çağdaş doğum biliminin öncüsü
Dr. Besim Ömer’in ilk doğum kliniğini kuran ve ilk kitapları
yazan öncü bir bilim insanı olması bu önemli bellek filminin
yapılması için en önemli motivasyonlardandı kuşkusuz. Kadın
doğum ebelerinin, hasta bakıcılarının modern tıp bilimine
uygun olarak yetişmesi için organizasyonlar yapmış ve sağlıklı
doğum sürecinin başlamasını sağlamış Dr. Besim Ömer Paşa'yı
aktör Bahtiyar Engin’in canlandırdığı filmin senaryosunu
Aydan Gündüz, seslendirmelerini Parla Şenol yaptı. Görüntü
Yönetmeni Aydın Sarıoğlu ile çalışan Biket İlhan filminde döneme ışık tutan belgeler, fotoğraflar, uzman akademislenler ve
Besim Ömer’i canlandıran Bahtiyar Engin’in anlatımlarının yer
aldığı kurmaca sahneler kullandı.
Öncü bir bilim adamı
Dönemin batıl inançlarının kadınları ve çocukları bir felakete
götürdüğü için tıp eğitiminde ana dalı olarak kadın doğumu
seçen Dr. Besim Ömer Paşa sağlık alanında uzman yetiştirdiği, onlarca bilimsel eser yazdığı, ülkenin ilk doğum kliniğini
açtığı, Hilali Ahmer Hanımlar Merkezi’nin kurulmasını sağladığı hayatında, rektörlük yaptığı yıllarda kız öğrencilerin Tıp
Fakültesine kabul edilmesi başta olmak üzere kadının toplumsal hayata katılması için de öncülük etmiş bilim adamlarının
başında geliyor.

8. Uluslararası Kızılhaç Kogresi’nde (Salib-i Ahmer) Kırmızı
Hilalin de Kızılhaç ile birlikte amblem olarak kabul edilmesini
sağlayan Dr. Besim Ömer Paşa, Himaye-i Eftal Cemiyeti’nin,
bugünkü adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu’nun da kurulmasına
öncülük ediyor.
Tıp tarihinin köşetaşı
Türk tıp ve bilim tarihi için köşetaşı niteliğindeki tüm bu
önemli olayların sinema estetiği ve belgesel gerçekçiliği ile anlatıldığı “Bir Hekimin Anıları” filmi için yönetmen Biket İlhan
Darülaceze Başkanlığı'nın yerleşkesinde filmin canlandırma
sahnelerinin çekimi için kurduğu seti, kısıtlı bütçenin de imkanlarını zorlayarak vegece gündüz çalışarak olağanüstü kısa
bir sürede tamamladı. Arşiv araştırma süreci, senaryo yazım
süreci, set hazırlık, prodüksiyon, röportaj çekimleri, canlan-
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Besim Ömer Paşa, Osmanlı Devleti’nden Türkiye
Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde modern Türkiye Tıp
Tarihi’nin öncüsüdür.

dırma post prodüksiyon süreçlerinin tamamı bir
yılı aşkın bir sürede tamamlanan bu emek yoğun
sürecin sonunda insanlığın ortak hafızasına önemli
bir kayıt düşülmüş oldu.
Dr. Besim Ömer’i bu filmin yapım sürecinde daha
yakından tanıyan film ekibinin de, böylesine
önemli bir karakterin hayatının anlatıldığı filme
emek veriyor olmalarının motivasyonu ile yapıma
hazırlık, yapım ve yapım sonrası sürecinin büyük
oranda özveriyle gerçekleştirildiğinin tanıklarından birisi olarak bendeniz filmin Atatürk Kültür
Merkezi Yeşilçam Sineması’nda gala mahiyetinde

yapılan özel gösterimi sırasında beyaz perdede
filmi izlerken hem hocam Biket İlhan’ın asistanlığını yapmanın, hem de filmin sanat grubunda eşim
Hümeyra Pekkaya ile böylesine kıymetli, ölümsüz
bir eserin setinde birlikte çalışmanın gururunu
yaşadım.
Milyonlara ulaşacak
Türkiye’nin yaşayan ve üreten en değerli kadın yönetmenlerinden olan Biket İlhan’ın titiz, disiplinli
yapım sürecine tanıklık etmenin ayrıcalığını da
böylece bir kez daha yaşamış oldum. Türkiye tıp
tarihinde de, Hilal-i Ahmer’in-Türk Kızılay’ın tari-
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hinde de baş köşede oturan Dr. Besim Ömer ile aktör Bahtiyar Engin’in aracılığıyla günler
geçirmiş olmanın verdiği ayrıcalıklı deneyimini de bu film sayesinde yaşamış oldum.
Ortaya çıkan eseri izlediğinizde siz de Dr. Besim Ömer Paşa’yı bugüne kadar bu kadar
yakından tanımamış olmanın mahcubiyetini, filmi izlediğiniz anda artık onu gerçekten
tanıyor, anlıyor olmanın da gururunu yaşıyor olacaksınız.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Türk Kızılay’ın, Darülaceze Başkanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan belgesel serüvenine festivaller, özel gösterimler ve TV gösterimleri ile
devam edecek. Böylece Dr. Besim Ömer Paşa’nın ilham veren hayat hikayesinin milyonlara ulaşmasını da sağlanacak.
İnsanlığın ortak hafızasına yol gösteren kayıtlar düşen belgesel sinemanın gücüne sığınan
tüm sinema emekçilerine ve gerçek sinemaseverlere iyi seyirler dilerim.
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6 SAATTE
REKOR BAĞIŞ
Kızılay, “Teşekkür ve Dayanışma Programı” ismiyle 6
saat süren canlı yayın programı düzenledi. Bir bölümü
ulusal kanalardan tamamı ise Kızılay’ın sosyal medya
hesaplarından canlı yayınlanan programda, Ramazan
öncesi hayırseverler bağışlarını Kızılay’a emanet etti.
Program süresinde Kızılay’a yapılan bağışların Toplamı
rekor bir rakama ulaştı.
19 Mart’ta Kızılay’a 6 saat süren
Dayanışma ve Teşekkür programında
yapılan bağışların toplam miktarı 104
milyon lirayı geçti.
Kırıkkaleli çocuklardan 250 lira,
İzmirli Emekli Nusret ve Mukaddes
Çavuşoğlu çiftinden 2 ev ve 500 metrekare zeytinlik, 5 yaşındaki Fatma
Zehra’dan “hiçbir çocuk üzülmesin, aç
kalmasın” diye kumbarasında biriktirdiği tüm harçlığı bunlardan birkaçını
oluşturuyor. Rekor bağış gelen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Milletvekili Rumeysa
Kadak gibi birçok isim de video mesaj
veya telefon bağlantısı ile Kızılay’a
desteklerini bildirdi.
Ramazan aylarında Kızılay’a düzenli
bağış yapan isimler bu yıl da “iyiliklerine elçi” olarak Kızılay’ı seçtiler. Sunucu
Müge Anlı aşevlerinde iftar yemeği
vereceğini açıklarken, TMSF Başkanı
Fatih Rüştü Karakaş 1 milyon lira,
Adanalı iş adamları ve yardımseverler
7.5 milyon lira, İstanbul Büyükşehir
Kızılay Şube 2 milyon lira, TİGSAD
Başkanı Nazım Kanpolat 1,5 milyon TL
iç giyim ürünü, Konyalı bir hayırsever

7 milyon değerinde 7 katlı bir apartman
ve ETİSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Mert Özgün ise ömrünün sonuna kadar
tüm zekatlarını Kızılay’a bağışlayarak
ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.
Canlı yayına bağlanan 5 yaşındaki
Fatma Zehra ise kumbarasındaki paralarını Kızılay’a bağışladığını söyleyince
duygu dolu anlar yaşandı.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem
Kınık, paylaşarak bereketin artacağına
dikkat çekerek “Dayanışma ve yardım ayımız olan Ramazan’da sofralar
kurulduğunda biz ihtiyaç sahiplerine
önceden ulaşabilmiş olalım istedik.
Ramazan ayında yardımlarımız devem edecek. Ama biz Ramazanın ilk
iftarında sahurunda masalarda olmak
istiyoruz. Bu yardımlarınız bizim için
can suyu. Sizlerin bağışları tüm ihtiyaç
sahiplerine ulaşacak” diye konuştu.
Kadir Çöpdemir’in de konuk olduğu
canlı yayına Kızılay yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Kızılay şubeleri,
Genç Kızılay yönetimi, Kızılay Kadın,
Kızılay Engelsiz, gönüllüler, genel müdürlük ile Kızılay Yatırım yöneticileri
de eşlik etti.
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Yeni nesil şehirler
Türk Telekom’la geliyor!
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Edirne
Aksaray
Mersin

Düzce
Karaman

Kars

Kocaeli
Antalya

Elazığ

Kırşehir

Kütahya

Denizli

Konya

IOT Platformumuzu Yeni Nesil Şehirler tecrübemizle birleştiriyor,
geniş fiber altyapımızla bölgesel saha gücümüzü sağlayarak,
geniş çözüm ortağı ekosistemimiz ile Türkiye'nin şehirlerini akıllandırıyoruz.

Detaylı bilgi için turktelekom.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

