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Hayvanlar
MERHAMETİN DİLİ
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İdealist bir grup hekim tarafından 1868
yılında kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün
152 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
Founded by an idealist group of doctors in 1868, Hilal-i Ahmer (Turkish Red Crescent) still
continues its operations as a monument of compassion. This sycamore of benefaction’s extant
maxim is: “Love for the homeland, aid for the wounded”.
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Merhametin Dili
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Merhametin ortak bir dili var ve
bu dili duyduğumuzda hepimiz
birbirimizi anlarız. Bunun için
herhangi bir desteğe ihtiyaç
duymayız üstelik. Tercümansız,
aracısız idrak edilebilir. Şefkatin,
iyiliğin, yardımlaşmanın dilidir
bu ve sadece insanlara değil tüm
canlılara hitap eder. Atalarımızın
bu dili çok iyi bildiğinin sayısız
örneği var. Osmanlı topraklarını
ziyaret eden yabancı seyyahların
gözlemlerini okurken hemen
çoğunun mutlaka hayvanlardan
bahsettiğini görürsünüz. Mesela
İtalyan seyyah Edmondo de
Amicis’e kulak verelim: “İstanbul,
köpeği pek bol olan bir yerdir.
Herkes gelir gelmez farkına varır
bunun. Köpekler şehrin daha
az kalabalık ama birincisinden
daha az garip olmayan ikinci
halkını meydana getirir. Türklerin
köpekleri ne kadar sevip
koruduğunu bütün dünya bilir. Şu
bir vakıadır ki bu hayvanları içten
severler. Birçok Türk beslenmeleri
için kabarık meblağlar vasiyet
eder.” Bir başka seyyah, vahşi
hayvanların kışın açlıktan telef
olmamaları için dağlara yiyecek
bırakma şartını havi vakıflar
bulunduğunu anlatırken bir
diğeri her gün birçok kimsenin
pazarlardan kuş satın alıp bunları
serbest bıraktığını aktarır.
Bütün bu anlatılanlar aslında
bize hayvanlara yaklaşımımızı
nasıl şekillendirmemiz gerektiği
konusunda doğru bir yol haritası
veriyor.
Türk Kızılay olarak büyük bir
medeniyet tecrübesinden süzülüp
yaşamın bir parçası haline
getirilen bu davranış biçimlerini
uygulamaya gayret ediyoruz. Zira
sadece insanların değil hayvanların
da bizim sorumluluğumuz
altında olduğu bilinciyle hareket
ediyoruz. Mesela yakınlarda

Kızılaycılarımızın hayvanlar
için yaptıklarından birkaçı:
Yurt genelinde soğuk hava ve
kar nedeniyle yiyecek bulmakta
güçlük çeken yaban hayvanları
için doğaya yiyecek bıraktık.
Bazı okulların bahçesine kedi evi
yerleştirip sahipsiz hayvanlara
bakım yaptık. Koronavirüs tehdidi
nedeniyle mağdur olanlar insanlara
yardımlarımızı sürdürürken
hayvanları da unutmadık. Yardıma
muhtaç ve engelli hayvanların
bulunduğu barınaklara da temizlik
malzemesi, battaniye vs. ulaştırdık.
Yine genç gönüllülerimiz ülke
genelinde uygulanan sokağa çıkma
kısıtlaması nedeniyle sokakta
yaşayan hayvanlara yardım için
yollara düştüler ve belli noktalara
mama ve su bıraktılar. Ayrıca
“Barınak bizden yem sizden”
çağrısı ile sokak hayvanları için
gönüllülerimizin yaptıkları
barınakları kentlerin farklı
noktalarına bıraktık.
Yapılanların listesi daha da
uzatılabilir ama biz hayvanlar
için yapacaklarımıza odaklanmış
durumdayız. Çünkü daha
yaşanılabilir bir dünya için can
dostlarımızın mutluluğu ve rahatı
bizim önceliğimiz.
Hep birlikte bunu hatırlayalım
istedik ve elinizdeki sayıyı
hazırladık. Sayfaları çevirirken
merhametin dilinin ne çok şey
anlattığını siz de fark edeceksiniz.
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Ekranda Ne Yapsak?
Pandeminin ekonomik, sosyal ve psikolojik ağırlığını fazlasıyla hissettiğimiz bu günlerinde
kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için mümkün olduğunca evlerimizde kalalım. Evimizin
sıcaklığında internetin nimetlerinden faydalanalım ve online etkinlikleri tercih edelim. İşte
sizler için birkaç alternatif…

K A H V E M O L A S I : K Ü T A H YA
ÇİNİ VE SERAMİKLERİNDE
KAHVENİN SERÜVENİ

https://www.peramuzesi.org.tr/Sergi/Kahve-Molasi/160

15. yüzyılda keçilerini otlatan bir çoban tarafından keşfedile kahve, Osmanlı topraklarına Yemen
üzerinden ulaşmıştır. Osmanlı toplumunda çok sevilen ve kısa sürede yayılan kahve, saray
mutfağından geleneksel Türk evlerine en itibarlı içecek haline gelmiştir. Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yapılan seçkilerden oluşan bu sergi, kahve etrafında
şekillenen ritüelleri, kahve kültürünü ve bu kültürün gelişmesine katkıda bulunan Kütahya seramikleri
üzerinden inceliyor. Osmanlı döneminde en önemli seramik üretim merkezlerinden biri olan Kütahya
çiniciliği, en güzel örneklerini 17 ve 18. asırlarda vermiştir. Bu şahane sergi için sadece iki şeye
ihtiyacınız var. Bir fincan kahveye ve internete…

GİYSİLER NE
A N L AT I R ?

https://twitter.com/sanatkritik/status/
1336626670615359490/photo/1

Yayın hayatına geçen yıl başlayan kültür sanat platformu SanatKritik internet üzerinden
günce edebiyata ve edebiyat tarihine dair kaliteli içerikler paylaşıyor. Site Ocak ayında
“SanatKritik Söyleşileri” adı altında uzun soluklu bir söyleşi serisinin yayınına başlayacak.
İlk programın konuğu Giysiler Ne Anlatır? kitabının yazarı Seda Yılmaz olacak ve möderatör
İpek Şahbenderoğlu’nun sorularını yanıtlayacak. Program 20 Ocak 2021'de Zoom üzerinden
gerçekleştirilecek. Herkese açık olan söyleşiye kaydolmak için atolye@sanatkritik.com adresiyle
iletişime geçmeniz yeterli.

SAHNESİZ
OYU N LA R
T İ YA T R O
F E S T İ VA L İ

https://festivall.com.tr/festival/5169/sahnesizoyunlar-tiyatro-festivali/

TÜİK verilerine göre İstanbul ve Ankara’dan sonra, Türkiye’de en çok tiyatro seyreden kent olarak
üçüncü sırada yer alan Kocaeli / İzmit, bir tiyaro kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şehir
11 yıldır önemli bir tiyatro festivaline ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 11.’si düzenlenecek olan Sahnesiz
Oyunlar Festivali 2 Ocak tarihinde kapılarını açacak ve misafirlerine 10 Ocak tarihine kadar
birbirinden farklı tiyatro gösterisi sunacak. Kocaeli Bölge Tiyatrosu tarafından organize edilen
festival, bu yıl da misafirlerini Dolphin AVM’de 14:00-17:00 saatleri arası ağırlayacak.

ARA GÜLER’İN
FOTOĞRAF
KO L E K S İ YO N U

https://www.araguler.com.tr/tr/index.html

2018 yılında 90 yaşında aramızdan ayrılan duayen fotoğraf sanatçımız Ara Güler, ardında birbirinden
eşsiz kareler bıraktı. Fotoğraf hakkında “Sanat olmasına gerek yoktur fotoğrafın. Fotoğraf tarih olayıdır.
Tarihi zaptediyorsun. Bir makina ile tarihi durduruyorsun.” açıklamasını yapsa da, belki de o bu işi
büyük bir tutkuyla yaptığından çektiği her fotoğraf bir sanat eseri kıymetinde. Pandemi sebebiyle
çoğunlukla evlerde vakit geçirdiğimiz şu günlerde Ara Güler’in tüm fotoğraflarını internet sitesi üzerinden
ulaşabilirsiniz. 22 Aralık’ta açılan online sergi, Şubat ayına kadar erişime açık kalacak.
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K E D İ E D E B İ YAT I : T Ü R K E D E B İ YAT I N I N
KEDİLERİ VE KEDİCİLERİ
Beşir Ayvazoğlu nasıl kedici oldu dersiniz? İnci Enginün kedilerin gizemli dünyasına nasıl girdi? Batılı
seyyahlar Osmanlı şehirlerindeki kedilere dair neler anlatıyor? Fatih-Harbiye romanında kedi imgesi
neye karşılık geliyor? Modern Türk şiirinde kedi teması ne şekilde işlenmiş? Peki sanatçılarla kediler
arasındaki koyu muhabbeti nasıl yorumlamak gerekiyor? 23 yazar tarafından kaleme alınan makaleleri bir
araya getiren kitabı Şerife Çağın yayına hazırlamış. Evliya Çelebi’den Samipaşazade Sezai’ye, Hüseyin
Rahmi’den Bilge Karasu’ya patili dostlarımızın ortak olduğu yazar masalarını ve eserlerini işleyen kitap
Türk edebiyatındaki şiir, roman ve hikâyelerde bahsi geçen kedileri ve kedicileri merak edenler için zevkle
okunacak bir eser.
Şer ife Çağ ı n / D e rgâh Yayınları / 517 sayfa

FRANSIZ DEVRİMİNDE DEVRİMCİ
OLAN NEYDİ?
1789’da gerçekleşen Fransız devrimi modern Avrupa’nın kutsallarından biridir. Modern dünyanın
karakterini belirleyen milliyetçilik, ulus devlet, anayasa, insan ve yurttaş hakları, ‘özgürlük, eşitlik,
kardeşlik’ gibi birçok kavram rüştünü Paris’te patlak veren bu kanlı devrime borçludur. Robert
Darnton bu kitabında modern Avrupa’da adeta kutsanan bu hadiseye farklı bir cepheden bakarak,
kalıplaşmış kabulleri sorguluyor. Yazar Fransız ihtilalini “edebi devrim” olarak tanımlayan yazara
göre Fransız ihtilalinde devrimci olan asıl unsur edebiyattır. Bu iddiasını kanıtlamak için devrim
öncesinde yayımlanan edebi metinleri tarayarak Fransız toplumundaki gerilimlerin izini sürüyor.
Görüşlerini örnek olarak incelediği Voltaire (1694-1778) ve Rousseau’nun (1712-78) eserlerindeki
verilerle pekiştiriyor.
Robe rt D arnt on / Zoom Kita p / 84 sayfa

H İ K ÂY E A N L AT I C I L I Ğ I N I N B İ L İ M İ
Guardian, New York Times, New Yorker gibi gazetelerdeki yazılarıyla tanınan Will Storr bu
kitabında, mahir bir öğretmen edasıyla hikâye anlatıcılığının anatomisini işliyor. İnsan beyninin
bir hikâye işlemcisi olduğunu ileri süren yazar, hikâyelerin insan beyni üzerindeki etkilerine vurgu
yapıyor. Ona göre insan zihni hikâye ederek çalışır bu sebeple dostlarımızla çay eşliğinde yaptığımız
sohbetler, şarkı sözleri, kurduğumuz hayaller ve hatta akademik metinler de özene bezene yazılan
öyküler gibi birer kurgu ve hikâyedir. Storr, ''Hikâyeler olmadan, insanların dünyasını anlamanın bir
yolu yoktur" diyerek yaratıcı yazarlığın ve hikâye anlatıcılığının olmazsa olmazları konusunda hem
okurlara hem de yazar adaylarına rehberlik etmeyi amaçlıyor.
Will St o r r / Ti ma ş Yayınları / 352 sayfa

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

1868

D E R G İ / AY I N

K İ TA P L A R I

Ş A R K K E D İ S İ : Ö Y K Ü L E R - Ş İİ R L E R ATA S Ö Z L E R İ - Ş A R K I L A R V E B İ L G E L İ K L E R
Türk-İslam kültüründe hayvan sevgisi denilince akla önce kediler gelir. Kedi denilince de Annemarie
Schimmel’in kitabından bahsetmemek olmaz. Tüm hayatını İslam ve tesavvuf araştırmalarına adayan
Schimmel bu kitabında Şark edebiyatını tarayarak kedinin edebi metinlere yansıyan enfüsi anlamına
odaklanıyor. Kitapta bir araya getirilen bilgiler folklordan, halk edebiyatından ve tarihi kaynaklardan
derlenmiş. Yazar Doğu kültürlerindeki kedi sevgisini kadim Mısır medeniyetinin etkisi olarak
değerlendiriyor. Kitapta küçük kalkık burunlu, ipek saçlı İran kediciklerinden kibirli siyam kedilerine,
altın renkli Abbasî kedilerinden çikolata tonunda kahve renkli Birmanya kedilerine ne arasanız var. Ayrıca
yaptırdığı caminin yanına kediler için “ghait al-qutta” adlı bir bahçe vakfeden Sultan Zahir Baybars gibi
kediciler de var.
A n ne ma r ie S c hi m me l / Alfa Yayınc ılık / 178 sayfa

B E R E K E T L İ İ M PA R AT O R L U K:
O S M A N L I M U T FAĞ I TA R İ H İ
Avrupa’dan Anadolu’ya, Akdeniz coğrafyasından Arap topraklarına farklı milletleri ve kültürleri
uzun süre çatısı altında bir arada tutmayı başaran Osmanlı İmparatorluğu, pek çok konuda olduğu
gibi mutfak kültüründe de kozmopolit bir yapıdaydı. Orta Asya Türkleri, Abbasiler ve Selçuklu
yeme-içme alışkanlıklarından izler taşıyan Osmanlı mutfağı Rumlar, Ermeniler, Boşnaklar ve
Kafkas halklarından da etkilenmiştir. Türk mutfağı üzerine çalışmalar yapan Priscilla Mary Işın
bu kitabında 600 yüzyıllık bir süreçte değişen ve dönüşen Osmanlı yemek kültürünü inceliyor.
Yemekler haricinde adab-ı muaşeret kuralları, aşçılar, lokantalar, kanunlar ve gıda ticareti gibi pek
çok konuyu inceleyen kitap arşiv belgelerinin yanında edebi metinlerden ve hatta şiirlerden de
beslenmiş. Saray mutfağı başköşeye kurulsa da asker tayınları ve azınlık sofraları da atlanmamış.
Prisc illa Mary I şın / Va kıfBa nk Kültür Yayı nla rı / 36 0 sayfa

M İ M A R S İ N A N : TA R İ H S E L V E M U H AY Y E L
Mimarlık ve mimarlık tarihi üzerine yaptığı çalışmalardan tanıdığımız Uğur Tanyeli’nin, bir süredir
üzerinde çalıştığını bildiğimiz Mimar Sinan kitabı nihayet okurla buluştu. Baştan söyleyelim kitap
bir biyografi çalışması değil, ünlü mimarın eserlerinin incelemesini de içermiyor. Tanyeli kitabını
birbirini besleyen başat iki soruna dikkat çekmek amacıyla kaleme almış. Bunlardan biri Mimar
Sinan’ın ve çağının mimari tarihinin yazımıyla ilgili yaklaşımları değerlendirmek ve önerilerde
bulunmak. Sinan imgesinin nasıl inşa edildiğini soğukkanlılıkla sorguluyor. Masaya yatırılan ikinci
problem de Türkiye’deki popüler Sinan algısı. Popüler kültür neden Mimar Sinan’ı yaşadığı devrin
sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel gerçeklerinden soyutlayarak yeniden kurguluyor? Bugünü
geçmişe neden dayatıyor?
Uğ u r Ta nye li / M e t is Yayınları / 5 44 sayfa

H AY VA N Ç İ F T L İ Ğ İ
George Orwell’in II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru yazdığı Hayvan Çiftliği, 70’ten fazla dile
çevrilmiş, yediden yetmişe her yaştan okura hitap eden modern klasiklerden biridir. ‘Bir Peri
Masalı’ alt başlığını taşıyan romanın yakaladığı başarı çok az esere kısmet olmuştur. Edebiyat
eleştirmenleri tarafından modern zaman fablı olarak değerlendirilen kitap, Sovyet Rusya
örneğinden hareketle 20. yüzyılın totaliter rejimlerini zamana meydan okuyan bir anlatıyla
eleştirmektedir. Özetle kitapta zalim insanların yönetimi altında bir çiftlikte çalışan hayvanlar
örgütlenir ve isyan eder. Adalet, eşitlik ve özgürlük özlemiyle yola çıkan hayvanlar mücadeleyi
kazandıktan sonra ortaya çıkan sınıflar sebebiyle farkında olmadan başka bir sömürü düzeni
kurarlar. Bu defa baskı ve zülüm kardeşler eliyle yapılmaktadır.
Ge org e Orwe ll / Ca n Yayı nla rı / 1 52 sayfa
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FILMLERI

S I N E M A N I N H AY VA N D O S T L A R I
İnsan hep bir dost arayışında. Bir arkadaş bir ses bir soluk… Yaradılışımızdan bu güne
insanın yolculuğuna eşlik eden hayvanların yaşamımıza etkisi çok büyük. Kimi zaman
beslenmeye kimi zaman ısınmaya kimiz zamansa sarılmaya yaradılar. Hep bir faydalarını
gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Bu faydalarının yanında onlarla inanılmaz sağlam
dostluklar da kurduk. Onlar sayesinde yaşamlarımızı da sorguladık. Sinemanın insan ve
hayvan arasındaki bu ilişkiye kayıtsız kalması düşünülemezdi elbette. İşte sizin için tıpkı
yaşamımız gibi gizli başrolün hayvanlar olduğu filmler.

OKJA
Hayvan hakları ve küresel dünya düzenini gıda sektörü üzerinden eleştiren bu filmde en yakın arkadaşını kurtarmak
için hayatını riske atan fedakâr bir kız ve onun en iyi arkadaşı Okja’nın hikayesi anlatılmaktadır. Büyük bir hayvan
olan Okja’nın küçük dostu Mija’dan alıkonulmasından sonra tehlikeli maceraları başlar.
Yöne t me n: B ong Joon Ho

LIFE OF PI
Bir hayvanat bahçesi sahibi olan Pi ve ailesi bir gemi yolculuğu sırasında yakalandıkları talihsiz kaza nedeniyle gemileri
batar. Gemiden tek bir kişi kurtulur. Hayatta kalan Pi sandalını vahşi hayvanlarla paylaşmak zorundadır. Life of Pi, Pi’nin
uçsuz bucaksız okyanusun ortasında küçük bir sandalda hayatta kalma mücadelesini anlatmaktadır.
Yöne t me n: A ng Le e

THE REVENANT
Gerçek olaylardan esinlenen The Revenant hayatta kalma ve adalet arayışı üzerinden bir ayı saldırısı sonucu ölüme
terk edilen efsanevi kaşif Hugh Glass’ın hikayesini anlatıyor. Dayanılmaz zorluklara ve acımasız bir kışa karşı savaşı
izlerken insan ruhunun olağanüstü gücü de gözler önüne seriliyor.
Yöne t me n: Ale jandro G. I narrit u

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Bizim İçin Şampiyon günümüzde bir efsaneye dönüşmüş olan yarış atı Bold Pilot ve
Türkiye atçılığının en önemli figürlerinden biri olan, Bold Pillot’ın jokeyi Halis Karataş ile Begüm Atman’ın destansı
aşk hikayesini anlatıyor.
Yöne t me n: A h me t Kat ıksız
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MÜZİKLERİ

CAN
DOSTLARIMIZA
İTHAFEN...
Dünyayı insana en yakın duyularla algılayan,
onunkine en yakın içgüdülerle yaşamsal
faaliyetlerini sürdürebilen hayvanlar bu ay
dergimizin konusu. Belki çevrelerini dinlerken
duydukları sesleri bizim gibi işleyemiyorlar
ama duydukları şeyleri anlamlandırarak
hareket ettiklerini çok iyi biliyoruz. Bu ayki
şarkı listemizi bu dünyayı paylaştığımız
arkadaşlarımıza ithafen hazırladık.
İyi dinlemeler.
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Alabama Shakes - Don’t Wanna Fight
https://youtu.be/nin-fiNz50M (04:05)
Mashrou' Leila - Bahr feat. Erik Truffaz
https://youtu.be/BS3gP5BFi6o (04:04)
Benjamin Clementine - Condolence
https://youtu.be/6DU6lDPs-AQ (04:58)
Her - Her
https://youtu.be/bStM7PfP0jg (04:22)
Can't Get You out of My Head (Cover) AnnenMayKantereit x Parcels
https://youtu.be/RacxNskxySo (04:04)
Rostam - Under Control
https://youtu.be/RPlv_1NE1FI (03:20)
Ari Barokas - Egotango
https://youtu.be/LkEKId1YfW0 (05:43)
Mustafa Sandal - DenizeDoğru
https://youtu.be/IRQEmhs44r0 (04:09)
BerilGüzel - Iğdır’ın Al Alması
https://www.youtu.be/watch?v=0fPDjs1GuTs&ab_
channel=SerolGüzel (03:39)
Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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TEKNOLOJI

İLERLEMENIN
TA N I K L A R I
KADİR EMRE AKCİ

İnsan kadar kadim çok az şey var farkında mıyız? Teknolojinin tarihsel sürecinin tamamına insanla
birlikte tanıklık edebilen yegane canlılar hayvanlardır. Kimi zaman teknolojinin kurbanı oldular,
kimi zamansa teknoloji onların da hayatını kolaylaştırdı. Şu bir gerçek ki teknolojinin hayvanlar
üzerindeki bugünkü etkisi ne olursa olsun, gelişiminde hayvanlardan ilham aldığımız çok belli. Bir
uçağın aerodinamik tasarımında kuşlardan, gelişmiş radar sistemlerimizde yarasalardan veya robot
tasarımlarında böceklerin mükemmel dizaynından esinlendiğimizi biliyoruz. Bugün hayatımızı
kolaylaştıran büyük teknolojilerinin neredeyse hepsinde hayvanların doğuştan gelen fizyolojik
özelliklerinden izler bulabiliriz. Bu ayki sayımızda teknolojiye yön veren en eski dostlarımızın bugün
hangi teknolojilerden faydalandıklarını birkaç örnekle anlatmaya çalışacağız.

Otomatik Besleyiciler
Özellikle evcil hayvanlar için
hayat kurtaran çözümlerin başında
otomatlar geliyor. Hayvanların su ve
mama ihtiyaçlarını siz evde yokken
dilediğiniz ölçüde ve taze şekilde
gidermelerini sağlayan bu cihazlar
son 5 yıl içerisinde yaygın şekilde
evlerimizde yer almaya başladı. Cat
Mate gibi özel soğutma teknolojisine
sahip bölmeli çözümlerde cihaz
kedinin öğün saatlerine göre
programlanıyor vakti geldiğinde özel
haznede bekleyen doğru gramajdaki
kuru mama kedinizin afiyetle yemesi
için mamayı servis ediyor. Yine en
çok kedi ve köpeklerin su ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik bir çözüm olan
su pınarlarını örnek gösterebiliriz. Su
pınarı, belli miktarda suyun filtre de
takılabilen bir cihaz içerisinde devir
daim etmesiyle evcil hayvanlar için
suyu daha cazip, taze ve ulaşılabilir
hale getiriyor. Sizleri de suyu
değiştirmek ve evde olmadığınızda
“acaba susuz mu kaldı?” gibi sorular
sormaktan kurtarıyor.
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İzleme ve İletişim Sistemleri
Evcil hayvan sahipleri iyi bilir, siz evde değilken kafanızı en
çok kurcalayan şeylerden birisi evdeki minik dostunuzdur.
Durumu nasıl? Başına bir iş geldi mi? Çok sıkılıyor mudur?
Acaba şu anda ne yapıyor? ve benzeri soruların cevapları
gün içerisinde akla gelip durur. Bu soruların tümüne cevap
bulabileceğiniz bir çözüm var. Evcil hayvan kamerası. Gere
görüşü gibi çeşitli özelliklere de sahip olan bu kameralar
evde olup biteni izlemenize olanak sağlıyor. Çift yönlü
ses özelliğiyle evdeki miniklere seslenip onların sesini
duyabiliyorsunuz. Eğer üzerinde led ekran bulunan bir
cihaz bulursanız evdeki arkadaşınızla görüntülü konuşma
da gerçekleştirebiliyorsunuz. Böylelikle siz dışarıdayken
aklınız evde kalmıyor ayrıca hayvanınız da kendini yalnız
hissetmemiş oluyor.

WhistleGo
Köpekler özellikle dışarıya
çıktıklarında oldukça hareketli
oluyorlar. WhistleGo kısaca
özetlemek gerekirse köpeğinizin
konumunu ve sağlık durumunu
takip etmeye yarıyor. GPS
üzerinden çalışıyor ve köpeğinizin
tasmasına takılarak kullanılıyor.
Konum bilgisinin yanı sıra aktivite
takip özelliği de bulunuyor.
Örneğin köpeğiniz oyun oynuyor,
kaşınıyor ya da uyukluyor şeklinde
size bildirim gönderebiliyor.
WhistleGo adlı bu cihazda
bulunan sağlık bileşenleri
sayesinde de yaralanma, çizilme ya
da ayak kırılması gibi durumlarda
uyarı veriyor. Bu sayede köpeğinizi
daha yakından takip edebiliyor ve
koruyabiliyorsunuz.
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MARKALARI

G Ü R AY Y I L D I Z
“DEĞERLERI SÜRDÜRÜLEBILIR
K I L M A K DA H E N K E L’ I N
E N B Ü YÜ K Ö N C E L I K L E R I N D E N ”

F O T O Ğ R A F A A / İ S A T E R L I

1868

D E R G İ / “ D E Ğ E R L E R I S Ü R D Ü R Ü L E B I L I R K I L M A K DA H E N K E L’ I N

EN

BÜYÜK ÖNCELIKLERINDEN”

Henkel Genel Müdürü Güray Yıldız ile
sosyal sorumluluk projelerini ve pandemi
dönemindeki faaliyetlerini konuştuk.
Ticari bir yapı olarak, insani dayanışma, sosyal ve toplumsal sorunların çözümü noktasında yaklaşımınızı
belirleyen temel kriterler nelerdir?
“Sürdürülebilir değer yaratmak” Henkel’de çalışan
bizleri bir araya getiren, kendimizi adadığımız amacımızdır. Müşterilerimiz, tüketicilerimiz, takımlarımız,
çalışanlarımız ve aynı zamanda beraber çalıştığımız
sivil toplum kuruluşlarıyla toplum ve topluluklar için
değer yaratmak istiyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm
toplumlarda çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin güvenliği ve sağlığının yanı sıra doğanın
korunması ve canlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi
konusunda da gereken sorumluluğu üstleniriz.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında
sektör liderliği en öncelikli hedeflerimizdendir. Her yıl
Henkel’de Sürdürülebilirlik İlkeleri’ne uygun şekilde
stratejik planlamalar yapılır ve ilgili markalar aracılığıyla hayata geçirilir. 2020 yılına dönüp baktığımızla
pandemi şartlarına rağmen değer yaratan projeler gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Bunların başlıcaları olarak;
Hatay’daki orman yangınlarında kül olan arazinin
yeniden yeşillenmesi için OGEM Vakfı ve Bref &Migros
iş birliğiyle yaptığımız “Ferah Bir Gelecek Ormanı”nın ilk fidanlarının dikilmesi, Pril & Özen Marketler
iş birliğiyle Lüleburgaz ve Bursa’daki iki köy okuluna
ait yemekhanelerin yenilenmesi, Perwoll markamız ile
artan tekstil tüketimini vurgulamak ve önüne geçmek
için hayata geçirdiğimiz “Modası Geçmez” projemiz ve
Pril&UNICEF iş birliğiyle acil beslenme ihtiyacı olan
çocuklar için 1.000.000 sağlıklı öğün desteği projelerini
söyleyebiliriz. Ek olarak her yıl 1.000’in üzerinde ilkokul
öğrencisine ulaşarak sürdürülebilirlik eğitimleri veriyoruz. Bu yıl ise pandemi sebebiyle eğitimlerimizi online
platformda gerçekleştirdik.
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Faaliyet gösterdiğimiz tüm toplumlarda çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve
tüketicilerimizin güvenliği ve sağlığının yanı sıra doğanın korunması ve canlıların yaşam
kalitesinin yükseltilmesi konusunda da gereken sorumluluğu üstleniriz.

İnsani yardım ve sosyal dayanışma çerçevesinde
Kızılay ile paydaşlığınız nasıl gelişti?
Kızılay ile önceki yıllarda birbirinden farklı sosyal
sorumluluk alanlarında yollarımız kesişti ve önemli
projelerin hayat geçirilmesinde ortak çalışmalarımız oldu. 2020 yılında da Giresun’daki sel felaketi
sonrası çok kıymetli bir iş birliğine imza attık ve Kızılay&Henkel ekipleri olarak harekete geçip afetzedelerimize beraber ulaştık. Bölgedeki afetzedelerin
acil temizlik ve hijyen ihtiyaçlarını giderirken aynı

zamanda Kızılay&Henkel bağını kuvvetlendirdik.
Kızılay ile iş birliğimiz hep uzun soluklu olacak ve
ortak hedefler doğrultusundaki yol arkadaşlığımız
her zaman devam edecektir.
Özellikle Kovid-19 sürecinde faaliyet alanınız
çerçevesinde hangi artı değerleri oluşturmaya
odaklandınız?
Sosyal duyarlılık ile hareket etmeyi en önemli ilkelerimizden biri olarak kabul ediyor ve çalışmaları-
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Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında sektör
liderliği en öncelikli hedeflerimizdendir.

mızı bu doğrultuda toplumsal değer yaratmak
üzere sürdürüyoruz. Koronavirüs pandemisiyle mücadele etmekte olduğumuz bu günlerde
temizlik ve hijyen ihtiyaçları her zamankinden
daha kritik hâle geldi. Henkel ailesi olarak
öncelikle bu dönemde gece gündüz fedakârca
görev yapan kahramanlarımızın yanındaydık,
tüm kalbimizle onlara müteşekkir olduğumuzu ilettik ve 200.000 ürün bağışıyla sağlık çalışanlarımızın destekçisi olduk. Ek olarak, bu
dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutma ve
sağlıklı beslenmenin öneminin farkında olarak
acil beslenme ihtiyacı olan çocuklarımıza ulaştık. Pril & UNICEF işbirliğinde bir kampanya

hayata geçirerek sağlıklı beslenme imkânı
olmayan çocuklarımıza ulaştık ve 1.000.000
sağlıklı öğün bağışında bulunduk. Tüm bu
çalışmaları yaparken amacımız; dünyanın
ve ülkemizin savaştığı pandemi gerçeğiyle
mücadele yolunda üzerimize düşeni yapmak
ve Henkel olarak ulaşabildiğimiz kadar çok ihtiyaç sahibine ulaşıp bu zorlu dönemi sağlıkla
atlatmak oldu. Değer yaratmak olduğu kadar
bu değerleri sürdürülebilir kılmak da Henkel’in en büyük önceliklerinden olup, Kızılay
ile paydaşlığımız da sürdürülebilir temelde
oluşturduğumuz ortak değerlerimize dayanmaktadır.

17

18

1868

DERGİ / “GLI, TÜRKIYE’NIN GELMIŞ GEÇMIŞ EN

BAŞARILI TURIZM

ELÇISIDIR”

“GLI, TÜRKIYE’NIN GELMIŞ GEÇMIŞ
EN BAŞARILI TURIZM ELÇISIDIR”

1868

DERGİ / “GLI, TÜRKIYE’NIN GELMIŞ GEÇMIŞ EN

Ayasofya’nın dünyaca
tanınan kedisi Gli Kasım
ayında vefat etti.
2004’te doğan Gli’nin
ilginç hikâyesini
“hagiasophiacat” adlı
instagram hesabının
sahibi profesyonel tur
rehberi Umut Bahçeci ile
konuştuk.

Gli ile nasıl tanıştınız?
Gli ile Ayasofya hayranlığım vesilesiyle tanıştım çünkü Ayasofya’ya duyduğum hayranlık mesleğim olan profesyonel turist rehberliğine başlamama, mesleğim de Gli ile
tanışmama sebep oldu. Ayasofya’yı her ziyaretimde Gli’yi görüyordum, Gli’deki star
ışığı görülmeyecek gibi değildi. Verdiği pozlar, turistlerle ve ziyaretçilerle kurduğu
iletişim... Adeta ben buradayım diyordu ve tüm insanları, kendi çizdiği mesafe ile
etrafında topluyordu, hangi dilden, inanıştan, ırktan, cinsiyetten olursa olsun hepsi
Gli’nin yanına gidiyor ve fotoğraf çekmeye çalışıyorlardı ve en güzeli de birbirinden
farklı, zıt, aynı olan insanların hepsinin yüzlerinde tebessüm de aynıydı, fotoğraf çektikleri diva da. Ben de küçücük kedi canıyla kocaman insanları bir bakışıyla mıknatıs
gibi kendine çekip bir araya getiren Gli’nin fotoğraflarını bir şemsiye altında toplamak istedim ve bu hesabı açtım.
Gli’nin Ayasofya’daki diğer kedilerle arası nasıldı?
Gli mekânın sahibiydi. Diğer kediler de bunu çok iyi bilirlerdi. En yakın dostu, can
yoldaşı, hayat arkadaşı olan kız kardeşi Kızım’dı.
Gli’nin Ayasofya’da bir günü nasıl geçiyordu?
Poz vererek. İnsanlarla sınırı kendi belirler. İstediği kişinin yanına gider, kalabalıktan sıkıldığında Ayasofya’nın müze olduğu zamanlar insanların girmesi yasak olan
kırmızı şeridin arkasına geçip poz verirdi. Kışları genellikle minber önündeki projektör önünde kız kardeşi Kızım’la yanyana sokulup ısınmayı tercih ederlerdi. Güneş
kendini göstermeye başladığında Ayasofya’ya camdan vuran güneşe teslim ederdi
kendisini. Müze olduğu dönemde müdür yardımcısı olan Defne Bali, Gli’nin gençliğinde çok iyi bir kuş avcısı olduğunu söylerdi.

BAŞARILI TURIZM

ELÇISIDIR”
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Gli’nin fotoğraflarını bir şemsiye altında toplamak istedim ve bu hesabı açtım. Her
ziyaretimde Gli’nin kendi çektiğim fotoğraflarından sonra, dünyanın dört bir yanından
fotoğraflar gelmeye başladı.
İnstagram hesabı açma fikri nasıl doğdu? Nasıl tepkiler
aldınız?
Gli’nin fotoğraflarını bir şemsiye altında toplamak istedim
ve bu hesabı açtım. Her ziyaretimde Gli’nin kendi çektiğim
fotoğraflarından sonra, dünyanın dört bir yanından fotoğraflar gelmeye başladı ve arkasından röportaj talepleri. Arkeoloji and Art bana ilk eli uzattı, ardında dünyaca tanınmış
architect and design derken bir baktım, basına ilk Obama ile
merhaba diyen Gli dünyaca ünlü birçok ajans, kanal ve sosyal
medya hesabında dünyaya sesini duyurmaya devam etti.
Bugün Gli hayatta olmasa bile Türkiye’nin gelmiş geçmiş en
başarılı turizm elçisidir.

Gli’yi dünyaya tanıtan biri olarak sizi tanıyabilir miyiz?
Bazen basında, Gli’yi bu hesap sayesinde tanıyıp, hesabı Gli
açmışcasına yapılan açıklamalar oluyor. O yüzden bu sorudaki inceliğiniz için çok teşekkür ederim. Burada bu başarıyı
tek başıma üstlenmem doğru olmaz. Gli sayesinde tanıdığım
ve kazandığım çok değerli arkadaşım Defne Bali olmasaydı
belki Gli ve diğer kediler Ayasofya’da olmayacaktı ve bebekliğinden beri Gli’ye ve diğer Glilere gözü gibi bakan Defne,
yine Gli sayesinde tanıdığım ve kazandığım Gli’nin Facebook
hesabının yöneticisi, çok kıymetli arkadaşım ve meslektaşım
Özlem Kabasakal da bu başarının en önemli taşlarından.
Biz birbirimizi Gli sayesinde tanıyan, birbirinden habersiz ve
bağımsız yola çıkan üç kadın kalbimizdeki ortak sevgiyle bu

1868

DERGİ / “GLI, TÜRKIYE’NIN GELMIŞ GEÇMIŞ EN

BAŞARILI TURIZM

ELÇISIDIR”

Hayvan sevgisi sevginin en masum hali. O kadar saf ve duru ki,
yaptıkları her şey sevgiye teslimiyet halinin aynası.

ülke adına güzel bir şey yaptık ve tüm
dünyaya sevginin gücünü duyurmayı
başardık.

Hayvanlarla aranız genel olarak iyi
olmalı. Hayvan sevgisi sizde nasıl
başladı?

Gli’yi en son ne zaman gördünüz?

O kadar şanslıyım ki, çocukluğumdan
beri (29 senedir), ailemizdeki sevgiyi
paylaştığımız minik dostlarımız oldu
evimizde hep. Bahçemizde bize yol
arkadaşlığı yapan üç minik dostumuz
ebedi uykusunda. Hayvan sevgisi sevgi-

Gli’yi en 2 ay tedavi gördüğü Boğaziçi
Veteriner Kliği’nde aramızdan ayrılmadan bir gün önce ve son yolculuğunda
gördüm.

nin en masum hali. O kadar saf ve duru
ki, yaptıkları her şey sevgiye teslimiyet
halinin aynası. Yargılamamayı, olduğu
gibi sevmeyi, sadece sevilmek değil
sevmenin de ne kadar şifalı olduğunu
öğretiyorlar. İşte Gli’de gördüğüm
o ışık sevginin ışığıydı ve o ışığı tüm
dünyaya yansıtmasıydı.
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KÜTÜPHANE

SAMET TINAS

Kedili Kütüphane
Şarkın öyle büyülü bir dünyası var ki keşfettikçe açığa çıkıyor, açığa çıktıkça şaşırtıyor.
Son devrin ‘hâfız-ı kütüb’ü İsmail Saib Sencer, Bayezid Kütüphanesi’ni bir “Kedili
Kütüphane”ye dönüştürürken o sırlı hayat hikâyesine yolculuk etmemizi sağlıyor.
Hayatında en değer verdiği iki şeyin hikâyesine… Kediler ve kitaplara…

FOTOĞRAF AA / KEREM ALPEREN

K AYA
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Her insan içine doğduğu cemiyetin özellikleriyle hemhâl olur. Bu sebeple kişilikler biraz da haricî faktörlerin
tesiriyle vücuda gelir. Müslüman coğrafya da bütün yerel
kültürlerin etkisini gözardı etmeden, temelde İslam kaideleriyle şekillenmiştir. Bu kaideler kişi/toplumların kâinata
ve eşyaya bakışının belirleyicisi olmuştur. Müzik üretmekten, yemek kültürüne, mimariden hayvan sevgisine kadar
insan/toplumlar, şemsiyesi altında bulundukları medeniyet perspektifinden bigâne kalamazlar.
İslam medeniyetinin bir alt başlığında bulunan Türk kültürü de bu perspektiften hareketle yeryüzüne büyük bir
‘vizyon’ miras bırakmıştır. Bilhassa tasavvuf ile yoğurulan
bu anlayış, Hz. Peygamber’in (sas) sünnet-i seniyyesini
esas alarak, incelikler yekûnu hâline gelmiştir. Bu durum
toplumun genel yapısına tesir ederken, aynı zamanda o
toplum içerisinden güzide bazı şahsiyetlerin çıkmasını da
temin etmiştir. İşte o mümtaz isimlerden birisi de yakın
tarihimizde “hâfız-ı kütüb” olarak bilinen İsmail Saib
(Sencer) Efendi’dir.
1873 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Saib Efendi,
küçük yaşta ilmin merkezi olan İstanbul’a geldi. Esekapısı
İbrahim Paşa İbtidaî Mektebi ve Koca Mustafa Paşa Askerî Rüşdiyesi’ni bitirip Arapkirli Abbas Şükrü Efendi ile
Ferhad Efendi’den dinî ilimlerde icazetnâme aldı. Tıptan
hukuka, eczacılıktan biyolojiye çeşitli ilim dallarını araştırdıktan sonra Maarif Nezareti’nin açmış olduğu imtihanı
kazanarak Bayezid Umumi Kütüphanesi’nde ikinci hâfız-ı
kütüblüğüne tayin edildi. Ayrıca medreseyi bitirip Bayezid
Camii’nde ders vermeye başladı.
Kitaplardan kurulan dünya
Bayezid Umumi Kütüphanesi’nin ilk müdürü olan Tahsin
Efendi’nin ölümünden sonra buranın birinci hâfız-ı
kütübü (müdür) oldu ve artık İsmail Saib Efendi bu
kütüphaneyle birlikte anılmaya başlandı. 1925’ten sonra
Darülfünun’daki görevlerinden istifa etmiş ve artık bütün
mesaisini kütüphaneye vermişti.
Yepyeni bir dünya kurmuştu kendisine Saib Efendi… Kitaplar, kütüphaneye gelen araştırmacılar ve bakımını üstlendiği çok sayıda kedilerle farklı bir hayat tarzını benimsemişti artık. Zaten dünya malında gözü yoktu. Melâmî
meşrepti zira. Abdülbaki Gölpınarlı kendisinin tarikat
bakımından Mevlevî, meşrep itibariyle Melâmî-Hamzavî
olduğunu ve devrin Hamzavî kutbu Seyyid Abdülkâdir-i
Belhî’ye bağlı bulunduğunu söyler. Bu meşrebi dolayısıyla
Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca hatta belli ölçüde
Grekçe ve Latince’yi de bildiği hâlde hiçbir eser kaleme

İSMAIL SAIB EFENDI
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Saib Efendi, eskilerin
tabiriyle “mütebahhir”,
ilim ve hâfızada otorite
olmasının yanında aşırı
derecede bir kedi severdi
aynı zamanda. Onun bu
vasfı mensubu olduğu
din ve onun tezahürü
olan medeniyetten gayrı
düşünülemez.

almamıştı.Saib Efendi yalnızca dil bilmez;
binlerce kitabı tanır ve çok geniş bir hâfızaya sahiptir. Bu özelliği sebebiyle sadece yerli
değil, yabancı araştırmacılarca da “ayaklı
kütüphane”, “fihrist-i ulûm”, “canlı bibliyografya” ve “çağının Câhiz’i” gibi sıfatlara
lâyık görülmüştür. Ayrıca eski müelliflerin
yazılarını tanımada, yazmaların bozuk
bölümlerini bile kolayca okumada, gördüğü
bir yazıdan metnin hangi yüzyıla ve hangi
hattata ait olduğunu tahmin etmede de
üstün bir kabiliyeti vardı.
100’den fazla kedi
Bununla birlikte İsmail Saib Efendi’nin,
Kâtip Çelebi’nin meşhur Keşfü’z-zunûn’unun kendisinde bulunan nüshasına dercettiği zeyilleri mevcuttu. Yine İsmail Hakkı
Uzunçarşılı’nın meşhur Osmanlı Tarihi’ne,
Bursalı Mehmed Tâhir’in Osmanlı Müellifleri’ne ve Süheyl Ünver’in 1933’te açılan Tıp
Tarihi Enstitüsü’ndeki çalışmalarına katkıda
bulunduğu fakat kasten ismini kullandırtmadığı söylenir. Hem Doğu hem Batı’dan

tanınmış birçok âlim kendisinin ziyaretine
gelir, fikir danışır ve onun nazik sohbetinden istifade ederdi.
Saib Efendi, eskilerin tabiriyle “mütebahhir”, ilim ve hâfızada otorite olmasının
yanında aşırı derecede bir kedi severdi aynı
zamanda. Onun bu vasfı mensubu olduğu
din ve onun tezahürü olan medeniyetten
gayrı düşünülemez. Zira Hz. Peygamber’in
(sas) kedi sevgisini duymayan yok gibidir.
Çok sevdiği kedisi Müezza’yı uyandırmamak için elbisesini kestiği; yine sahabenin
önde gelenlerinden Abdurrahman b. Sahre
ed-Devsî’nin (ra) koyun otlatırken bulduğu
kedi yavrularını elbisesinin içine doldurup
onlarla oynadığı için ‘kedilerin babası’ yani
Ebu Hureyre diye anıldığını neredeyse
herkes bilir.
Bu sevginin yansıması olarak İslam toplumları kediye her daim ehemmiyet vermiş, onlara hususi bir alaka göstermiştir. Hatta bu
güzel hayvanın bolluğu sebebiyle Bursa’da
bir dergâha Kedili Tekke, Konya’da ise Pisili
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OKUMA ÖNERISI
Ay, Ta n e r, “ İ s m a i l S a i p S e n c e r ‘ N e
Kitapsız,

Ne

Kedisiz’”,

Kalabalık

C a d d e , 1 0 Te m m u z 2 0 1 9.

Bilgi , Zafer,

İsmail Saib Sencer,

M i h ra b ad Yay ı n la r ı ,

İ s t a n b u l 2 0 1 7.

Bilgin, A. Azmi, “İsmail Saib Sencer”,
DİA

(Türkiye

D iya n e t Va k f ı

İslam

Ansiklopedisi).

Refik,
Bilge

İbrahim, “Kedili
Hâfız-ı

Sencer”,

Tekke ismi verilmişti. Meşhur Galata Mevlevîhanesi’nde Gavsi
Dede’ye intisap eden Fasih Ahmed Dede gibi belki yüzlerce
kedi hayranı isim saymak mümkün tarihimizde.
Keza bugün bile, faal olan dergâhlarda, kabristanda, kitapçılarda muhakkak kedilere rastlanır. Peyami Safa’nın Fatih-Harbiye romanında “bütün Şark’ı kedilere benzetmesi” boşuna
değildir. İşte bu kedi severlerden birisi de İsmail Saib Efendi
olacaktır. Raşid Özdenay hafızası kadar kedilerinin de çok
meşhur olduğunu şu şekilde belirtmektedir: “Rahmetlinin
kedileri de, hafızası gibi meşhurdu. Kedilere olan sevgisi bilindiği için herkes artık bakmak istemediği sakat, hasta kedisini
Bayezid Kütüphanesi’nin bahçesine bırakırdı. Kedi sayısının
100’ü aştığı zamanlar olurdu ve bu sebeple Bayezid Kütüphanesi’ne ‘Kedili Kütüphane’ de denirdi. Kedilere bakmak için
maaşının büyük bir kısmını harcar; her gün bir leğen ciğer,
bir leğen süt, bir leğen de su verirdi. Kitap okurken omuzunda mutlaka birkaç kedi uyurdu. İsmail Saib’in çevresi geniş
olduğu için hasta kedilerinin tedavisini de profesörler yapardı.
Kedilerine çok düşkün olduğu için aç kalabilirler korkusuyla
dostlarının davetlerine bile gitmezdi.”
Kedileri tedavi yöntemleri
Bilhassa havaların soğumasıyla birlikte hastalıkları da artarmış
kedilerin. Kütüphanenin müdavimi olan bu tatlı hayvanlar
nezle olur, burunları akar, hâlsiz bir vaziyette bîtap düşerlermiş.Bu durumda İsmail Efendi, Tıp Fakültesi’nden meşhur bir
hoca bulur ve kendisinden reçete istermiş. Hocanın tavsiyesi
üzerine sıcak suya damlatılan ilaç ve kediler bir sandık içine
koyulur ve Saib Efendi elinde köstekli saatiyle dakikaları kontrol ederek tedaviyi usulünce uygulamaya riayet edermiş.
Saib Efendi o kadar çok kedilerle meşgul olurmuş ki, onun
için ‘kitap ve sokak kedileri’ için yaşardı derlermiş. Bu yüzden
Muzaffer Gökman’ın verdiği bilgiye göre, Hindistan’dan
gelen iki misafirinin bir vakfiyeyi okutmak istediği esnada onu

Kütüb’ü

Kütüphanenin
İsmail Saib

G e n ç , S a y ı . 1 5 , A ra l ı k 2 0 0 7.

çömelmiş bir vaziyette hasta kedilerinden birinin başına ilaç
sürdüğünü görmesi çok normaldir. Kütüphanenin müdavimlerinden Mahir İz de gördüklerini şöyle nakletmiştir keza:
“Kedi meraklısı olan İsmail Efendi’nin bizim zamanımızda 27
tane olan kedilerinin erzakını Rascher Bey dışarıdan toplar ve
kedilere yedirirdi. Kedi yavruları, sohbet esnasında, bir şeyi
takrir ederken, Hoca’nın bir omzundan öbür omzuna inip
çıkarlardı.”
Kedileri minderlerinde rahatsız etmediği gibi, kendisi minderinde oturup kitap okurken yanına gelen, omzuna çıkan, kucağına sıvışan kedilerden de rahatsız olmazmış. Adeta elindeki
kitabı kedilerle birlikte okur, köşesinde saatlerce kıpırdamadan bu hâl üzere dururmuş.
Artık herkesin istemediği kedisini Bayezid Kütüphanesi’nin
bahçesine bırakması bir âdet olmuştu. Çünkü İsmail Saib
Efendi gibi bir ‘kedi babası’ vardı kütüphanenin başında.
Kediler kütüphanelerin içinde dolaşır, bazen kitap raflarından
okurların üzerine kediler düştüğü de olur; kimi zaman araştırmacı için konsantrasyon sıkıntısına sebep olsa da herkes buna
göz yumarmış.
Hakkı Sühâ (Gezgin) bey İsmail Saib Efendi’nin kedilerle
olan münasebetini şu şekilde anlatır: “… Haydarîsinin eteklerinden önce omuz başları yıpranır, yakından bakanlar bu aba
yeleklerin üstünde ince tırnak izleri görürlerdi. Çünkü üstadın
kedilerle başı pek hoştu ve onların çoğu saygısız bir muhabbetle omuzlarına sıçrarlar, haydarîlerini vakitsiz yıpratırlardı.”
Son olarak şunu da ifade etmek gerekir ki İsmail Saib Efendi
sadece kedileri değil, bütün hayvanları severmiş. Oskar Rascher bu durumu “her canlıyı küllî rûhun sanki bir sudûru sayan
monist davranışlı bir sûfinin yaşam tarzı” olarak değerlendirirken, Yunus Emre’nin “Yaradılanı severiz Yaradan’dan ötürü”
düsturunun aklımıza gelmemesi mümkün değil. Ne de olsa
İsmail Saib Sencer’in nazarı, bir sufi nazarıydı vesselam.
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Arama kurtarma köpeklerinin başarılarına en son İzmir depreminde bir kez daha şahit olduk. Pek çok
insanımız, can dostlarımız sayesinde enkaz altından kurtuldu. Peki arama kurtarma köpekleri nasıl bir
eğitimden geçiyor, nasıl çalışıyor? Cevabı bu yazıda…
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İzmir'deki depremde önemli görevler yapan ve canların
kurtarılmasında kritik görevler üstlenen Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dedektör köpeklerinin,
eğitmenleri arasındaki güçlü bağ, görenleri şaşırtıyor.
Çalışmalarda "isimsiz kahramanlar" olarak nitelendirilen
dedektör köpekler de hassas burunlarıyla önemli rol üstlendi.
AFAD İzmir Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bünyesindeki
dedektör köpekler, bu sürede bina enkazlarında durmaksızın
çalıştı.
Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından
yuvalarına dönen 5 köpek, burada eğitmenleriyle çalışmalarına
devam ediyor. Arama kurtarma köpekleri, kentsel arama
kurtarma ve doğada arama kurtarma çalışmalarında görev
alıyor. Enkaz altında kalan veya doğada kaybolan canlıların
yerini belirlemek için çalışıyor.
Her birinin eğitmeni farklı olan bu köpekler, AFAD arama
kurtarma uzmanı ile ekip halinde hareket ediyor. AFAD
teşkilatında görev alabilecek köpeklere, henüz yavruyken özel
testler uygulanıyor. Sadece gerekli şartları taşıyanlar aday
olarak seçiliyor ve İzmir AFAD Köpek Eğitim Merkezlerinde
eğitime alınıyor.

FOTOĞRAF AA / FERDI

UZUN

FOTOĞRAF AA / FERDI

UZUN

AFAD üyesi köpekler
Aday köpekler, burada "temel itaat", "temel beceri", "ileri
itaat", "ileri beceri" gibi yoğun bir eğitimden geçiyor. Köpekler
bunların yanı sıra iz sürme, arama kurtarma, gaz sızıntısı,
yangın ve doğal tehlike bildirme gibi eğitimlerden geçiyor.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan aday köpek, eğitmeni ile
birlikte sınava tabi tutuluyor. Başarılı olması halinde ise AFAD
teşkilatının bir üyesi oluyor.
Eğitmenler, köpeklerin bakımıyla yakından ilgileniyor. AFAD
personeli Ali Riza Badem, 10 aylık olan labrador cinsi köpeği
"Mischa" ile 4 aydır birlikte olduklarını belirterek, "Şu an
arama eğitimi başlangıç aşamasında. Temel itaat eğitimleri
devam ediyor. Sonrasında itaat, yönlendirme, çeviklik gibi ve
tabii ki enkaz altında canlı insan arama eğitimleri aşamasına

DEDEKTÖR KÖPEKLER
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AFAD teşkilatında görev alabilecek köpeklere, henüz
yavruyken özel testler uygulanıyor.
geçeceğiz. Çalışmalarımızın sonunda iyi bir
arama köpeği olacağından eminim." dedi.
Sadettin Aslanbek ise köpeği Athos ile 4 yıldır
birlikte olduğunu dile getirerek, "Hayatıma
girdiği andan itibaren, stresli ömrümün stres
savarı, yarı yolda bırakmayan yol arkadaşı ve
bana hep sevgiyle sarılan müthiş bir dost oldu.
Bendeki yerini kelimelerle anlatmak çok zor ama
kısaca özetlemek gerekirse, evlat diyebilirim."
ifadelerini kullandı.

Oyunla eğitilen köpekler
Bop, İçişleri Bakanlığı'nın AFAD aracılığıyla
düzenlediği sınavlardan başarıyla geçen bir
köpek. Köpeğin eğitmeni Tevfik Gül, "Bop
güzel çalışan, yüksek hırslı bir köpek. Yüksek
motivasyonlu çalışıyor. Elazığ’da da İzmir’de
de güzel işler çıkardı. Onunla olmaktan gurur
duyuyorum." dedi.
Köpeğin Elazığ'da 2, İzmir'de de 6 noktaya
tepki verdiğini belirten Gül, "İzmir’de 1 canlıya
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Eğitimlerini başarıyla tamamlayan aday köpek, eğitmeni ile birlikte sınava tabi
tutuluyor. Başarılı olması halinde AFAD teşkilatının bir üyesi oluyor.
ulaştığına eminim ama 6 noktaya işaret
verdi. Oradaki karmaşadan dolayı
sürekli bir yere gidiyoruz. Dolayısıyla
işaretlenen yerde bulunan insanın canlı
çıkıp çıkmadığını bilemiyoruz. Çünkü
biz köpeğin havlamasından sonra hemen
başka bir enkaza geçiyoruz. Zaten sayısı
bizim için önemli değil. Ne kadar canlıya
ulaşırsak bizim için bu yeterli." diye
konuştu.
Kediyi kurtaran köpek
Gül, arama kurtarma köpeklerinin
oyunla eğitildiğini dile getirerek, şöyle

devam etti: "Her şeyden önce oyun
oynamayı çok seven köpeklerden
seçiyoruz. Bop da bulunmaz bir nimet
bu durumda. Oyun oynamayı çok fazla
seviyor. İlk eğitim aşamasında köpeğe bu
konu öğretilirken kazazededen oyuncak
almayı öğreniyor köpek. Bir süre sonra
yaşı ilerledikçe köpeğimiz kazazededen
oyuncak alabileceğini düşünerek
enkazda arama yapıyor. Canlıyı
bulduktan sonra oyuncağının geleceği
düşüncesiyle hareket edip havlıyor.
Ekipler onun havlamasını işaret kabul
ettikten sonra kurtarma çalışmalarına
başlıyor."

Bop'un İzmir'deki depremde bir kedinin
de kurtarılmasını sağladığına değinen
Gül, şöyle konuştu: "Aramalarda son
aşamaya gelmişti. Son kez ısrarla ara
diye komut verdim. Her tarafı talan
etti, koltuğun altına geldi, derin derin
kokladı fakat avlamadı. Ben de merak
ettim acaba bir canlı var da onun
kokusunu yeterince alamadı diye
mi havlamıyor. Sonra yatağın altına
baktığımızda kediyi gördüm. Sonra
kucağıma alıp çıkardım. Kediyi orada
bırakamazdım. Oradan bir canlıyı sağ
çıkardığımız için mutlu olmuştum."
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Depremde enkaz altında arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcısı olan eğitimli
köpeklerden biri olan Altar hem İzmir'de hem Elazığ'da birçok kişinin yerinin tespit
edilmesini sağladı.

FOTOĞRAF AA / HALIL FIDAN
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Hassas burunlu Altar

4 kişinin yerini buldu

Depremde enkaz altında arama kurtarma
ekiplerinin en büyük yardımcısı olan
eğitimli köpeklerden biri olan Altar hem
İzmir'de hem Elazığ'da birçok kişinin
yerinin tespit edilmesini sağladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani
Yardım Vakfı arama kurtarma ekibinde
köpek eğitmeni olarak çalışan İbrahim
Güler, 2,5 yaşındaki Belçika Malinois
cinsi köpeği Altar'ın enkazda canlı arama
eğitimleri aldığını ifade etti.

Altar'ın depremde yıkılan Emrah ve
Rıza Bey apartmanlarında 4 kişinin
yerinin bulunmasını sağladığını ifade
eden Güler, şunları dile getirdi: "Altar,
depremde enkaz altında kalanların
nefeslerini hissedip bizi uyarması için
eğitim aldı. Elazığ depreminde Sürsürü
Mahallesi'nde 3 farklı noktada bizi
uyardı. Uyardığı noktalarda da sonuç
aldık. İzmir'de de deprem olduğunda
akşam geldik. Emrah Apartmanı ve
Rıza Bey Apartmanı'nda çalıştık. Emrah
Apartmanı’nda arama yaparken bizi
uyardı. Oradan da sonuç alabildik.
Çok fazla yaşam boşluğu olmadığı için
biraz zorlandık. Emrah Apartmanı’nda
3 yerde, Rıza Bey Apartmanı'nda da 1
kişinin bulunmasına vesile oldu."

Güler, Altar'ın kendilerinin en büyük
yardımcıları olduğunu belirterek,
Elazığ'daki depremde 3, İzmir'deki
depremde 4 farklı noktada sinyal
verdiğini ve enkaz altındakilere
ulaşmalarını sağladığını kaydetti.

Köpeğin sinyali havlayarak verdiğini,
inisiyatif alması için başıboş
bıraktıklarını, birlikte hareket
etmediklerini dile getiren Güler,
"Dehlizlere, çukurlara girdiği zaman
göremiyoruz. Göremediğimiz noktalarda

Arama kurtarma köpeği Altar, Ocak
ayında Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki
6,8 büyüklüğündeki depremden sonra
İzmir'deki depremde de önemli rol
oynadı.

sesini duyup yanına gitmemiz için
havlaması gerekiyor." dedi.
Dedektör köpekler
İzmir'deki deprem bölgesinde görev
yapan Jandarma Arama Kurtarma
personelinin dedektör köpekleri de
canların kurtarılmasında kritik görevler
üstleniyor. Jandarma Genel Komutanlığı
bünyesinde değişik illerden İzmir'e
getirilen 10 dedektör köpek, bina
enkazlarında durmaksızın çalışıyor.
Bingöl, Elazığ ve Van depremlerinde
görev almış, tecrübeli arama kurtarma
ve kadavra arama köpekleri, kurtarma
çalışmalarında ekiplere büyük fayda
sağlıyor.
Jandarma Komando Özel Asayiş
Komutanlığı Arama Kurtarma Köpekleri
Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Kerem
Işık, arama kurtarma köpeklerinin
bölgedeki enkazlarda aktif olarak
kullanıldığını söyledi.

1868

DERGİ / AFETLERIN GIZLI

Arama kurtarma köpeklerinin enkaz altındaki 3 kişiyi tespit
ederek ekipleri yönlendirdiğini, 5 cesede ulaştığını anlatan Işık,
köpeklerin, canlıyı tespit ettikleri anda havlayarak eğiticisine
bilgi verdiğini, kadavra tespit köpeğinin ise cesedin yerini
tespit ettiğinde yeri eşeleyerek bölgeyi gösterdiğini anlattı.
Köpeklerin özenli bir eğitim sürecinden geçtiğini aktaran Işık,
"Yaklaşık 6 aylıkken Nevşehir'de bulunan Jandarma Köpek
Eğitim Merkez Komutanlığında bizzat kullanıcılar tarafından
6 ay eğitim gören köpeklerimiz, eğitimlerine, teşkilatımızda
görev yaptıkları sürece devam eder. Köpeklerimiz, yaptıkları
görev itibariyle de bizlerin vazgeçilmezleridir." ifadelerini
kullandı.
Belediyenin kadrolu çalışanı
Köpek Eğitmenleri Derneği, Güngören Belediyesi'ne arama
kurtarma çalışmalarında hizmet vermesi için Belçika malinois
cinsi yavru köpeği hediye etti.

FOTOĞRAF AA / HALIL FIDAN
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DEDEKTÖR KÖPEKLER

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güngören Belediye
Başkan Yardımcısı Tahir Ergül'e teslim edilen köpeğe "Güngör"
adı verildi.
Belediyenin kadrosuna katılan yavru köpek, eğitimini ve
gelişimini tamamladıktan sonra olası deprem, göçük ve
acil durumlarda görev alacak. Güngören Belediye Başkanı
Bünyamin Demir, “Köpeğimiz, ileri seviye eğitimlerini de
tamamladıktan sonra başta Güngören ve İstanbul olmak
üzere tüm Türk halkının hizmetinde olacak. Güngör her türlü
afet, deprem ve acil durumlarda arama kurtarma ekibimizin
hizmetinde olacak” dedi.
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17 Ağustos 1999 depreminin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kurtarma
ekipleri, Türk ekiplerle birlikte olağanüstü bir çabayla zamana karşı yarışa girmişlerdi.
Bu ekiplerden biri de Macaristan’ın Miskolc şehrinden gelen Spider arama-kurtarma
ekibiydi. Ekipte yer alan efsane köpek Mancs’ın ilginç hikâyesini Hungarolog Onur Şahin
1868 için yazdı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 depreminin ardından dünyanın
çeşitli ülkelerinden gelen kurtarma ekipleri, Türk ekiplerle birlikte olağanüstü
bir çabayla zamana karşı yarışa girmişlerdi. Bu ekiplerden biri de Macaristan’ın
Miskolc şehrinden gelen Spider arama-kurtarma ekibiydi. İzmit’e geldikleri ilk
gün bir binanın enkazından 4 kişiyi canlı olarak çıkarmışlardı. Daha sonra şehrin
farklı bir noktasına, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde yıkılan 6 katlı bir binanın
enkazına gittiler. Depremin üzerinden neredeyse 4 güne yakın bir süre geçmişti. Umutlar yavaş yavaş tükeniyordu. Macar kurtarma ekibi ve Mancs enkaz
alanında hemen arama yapmaya başladı. Enkazda küçük bir boşluk vardı. Mancs
bu boşluktan içeri girdi ve hayatını kaybetmiş birini tespit etti. Bunu olduğu
yere yatarak işaret ediyordu. Aynı yerde, aradan bir iki dakika geçmeden Mancs
bu sefer yaşayan birinin kokusunu aldı ve kuyruğunu hızlı bir şekilde sallamaya
başladı. Ardından yüksek sesle havlamaya başladı. Hemen ön ayaklarıyla orayı
kazmaya başladı. O kadar şiddetli kazıyordu ki enkazdan çıkıntı yapan demir bir
çubuk Mancs’ı sağ ön bacağından yaralamıştı. Küçük Hatıra ölen büyükannesinin yanında kaldığı için diğer arama kurtarma köpekleri kokusuna ulaşamamıştı.
Mancs ise 3 yaşındaki Hatıra Kaplan’ın yaşadığını ve yerini tam olarak tespit
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Depremin
1. yıldönümünde İzmit’in
Köseköy beldesindeki
prefabrik konutlarda
buluştular. Mancs’ın
Hatıra'sı büyümüş,
sevimli bir kız çocuğu
olmuştu.

edebilmişti. Macar kurtarma ekibi, kalabalıktan sessizlik
istedi. Enkaz altından bir ağlama sesi duyuldu. Küçük Hatıra
gerçekten de hayattaydı.

"Manç" diye okunur ve Türkçe'de "Pati" anlamına gelmektedir.
Mancs 1994 yılında Macaristan’ın Miskolc şehrinde dünyaya
geldi.

Titizlikle yürütülen 3 saatlik bir çalışma sonunda Hatıra
Kaplan enkaz altından çıkarıldı. Umutların tükendiği ve
enkazın kaldırılması için gelen iş makinalarının bulunduğu
bir ortamda depremden 82 saat sonra bir mucize yaşanmış
ve enkaz altından canlı biri kurtarılmıştı. Türk televizyonları
Macar kurtarma ekibinden ve kahraman köpek Mancs’tan
bahsediyordu.

Sahibi László Lehóczki ile Mancs’ın tanışma hikayeleri ise
oldukça ilginç. Lehóczkitesadüfen bir gün arkadaşını ziyarete
gidiyor ve orada yavru Mancs’la karşılaşıyor. Küçük Mancs
kelimenin tam anlamıyla Lehóczki’nindikkatini çekmeyi başarıyor. Onu sahipleniyor ve patisiyle her şeyi yapması ve sürekli
ayaklarının etrafında gezinmesinden dolayı ona Mancs (Pati)
ismini veriyor.

Depremden yaklaşık 2 ay sonra Ekim 1999’da Hatıra Kaplan
ve ailesi Macaristan’a gittiler. Hatıra, olağanüstü çabalarla kendisini enkaz altından kurtaran Macar arama-kurtarma ekibine
ve tabii ki Mancs’a bir teşekkür ziyaretinde bulundu.

Mancs, 6 aylık olduğunda arka ayaklarından birini doğru
dürüst kullanamıyordu. Veteriner, Mancs’ın kemiklerinin
düzgün gelişmemiş olduğunu, kafa yapısında da şekil bozuklukları olduğunu tespit etti. László Lehóczki ise Mancs'ın çok
iyi bir arama kurtarma köpeği olacağını hissetti. Bu doğrultuda eğitim verildi ve 1996 yılından itibaren Miskolc Spider
arama-kurtarma ekibinin bir üyesi oldu.

Depremin 1. yıldönümünde İzmit’in Köseköy beldesindeki
prefabrik konutlarda buluştular. Mancs’ın Hatıra'sı büyümüş,
sevimli bir kız çocuğu olmuştu. Mancs’tan ağzındaki buketi
usulca çocuğun önüne koyması beklenirken, Hatıra Kaplan'ın
sesini duyar duymaz fırlattı attı. Sevinçten çılgına dönmüş
bir halde Hatıra’sına koşuyordu. Kavuşma anında kuyruğunu
sallıyor, yalıyor ve neşeyle havlıyordu. Bu, onların son buluşması oldu.

Mancs'ın özel yeteneği, deprem enkazının altında sıkışıp kalmış depremzedeleri bulmak ve üyesi olduğu arama kurtarma
ekibine haber vermekti. Mancs o kadar yetenekliydi ki sadece
deprem enkazının altında kalan insanların yerini bulmakla kalmıyor, onların hayatta olup olmadığını da haber verebiliyordu.
Hayatını kaybetmiş bir insanı hissettiğinde yere uzanıyordu,
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Hem karada hem de suda insanların yerini tespit edebilen eşsiz bir köpekti Mancs.
Bu özellikleriyle, Avrupa kıtasındaki sayılı arama-kurtarma köpeğinden biriydi.
enkazın altında canlı bir insan hissettiğinde ise ayağa kalkıyor, kuyruğunu sallıyor ve havlıyordu. Mancs'ın sonradan keşfedilen diğer
bir önemli yeteneği ise su altındaki cesetlerin yerini tespit edebilmesiydi. Hem karada hem de suda insanların yerini tespit edebilen
eşsiz bir köpekti Mancs. Bu özellikleriyle, Avrupa kıtasındaki sayılı
arama-kurtarma köpeğinden biriydi.
1998 yılında Mancs ve László, İtalya'nın Sarno kentindeki sel felaketinden sonra arama-kurtarma faaliyeti yürütmek üzere bölgeye
ulaştılar. Afet bölgesinde Mancs verilen komutlara uymuyor, keşif
yapmıyordu. Bir kurtarma görevinde ilk defa sahibi László'yu dinlemiyordu. Mancs, verilen talimatları yerine getirmek yerine başını
sallıyor ve havlıyordu. Sanki birazdan olacakları hissetmiş gibiydi.
Mancs, sahibi László'yu havlamalarıyla uzağa çekti. Aniden büyük
bir patlama oldu. Sel felaketinde gaz boruları delinmiş ve çamurun
altında oluşan gaz kabarcıkları elektrikli kesici aletlerin kıvılcımları
ile birden tutuşmuştu. Mancs sahibinin hayatını kurtarmıştı. Eğer
Mancs o gün itaat etseydi, ikisi de hayatta olmayabilirdi.
18 Aralık 2004 tarihinde Miskolc şehir merkezinde, Szinva deresi
ve yeni meydanın yakınında Mancs hayatta iken bir heykeli dikildi.
Mancs, kıymeti hayattayken bilinenlerdendi. Heykeli, heykeltıraş
Borbála Szanyi tarafından yapıldı. Mancs o gün heykeliyle birlikte
poz vermeyi de ihmal etmemişti. Heykelinin altında bulunan taşta
işe şu cümleler yazmaktadır: "Mancs. Miskolc'luların ünlü hayat
kurtaran köpeği. 1996'dan beri "Spider Kurtarma Ekibi" üyesi. Dünya'nın çeşitli ülkelerinde 100'den fazla insanın hayatını kurtardı."
Mancs, heykelinin dikilmesinden yaklaşık 2 yıl sonra, 22 Ekim 2006
tarihinde ardında onlarca kahramanlık hikayesi bırakarak 12 yaşında zatürreden öldü. Sahibi László Lehóczki sadece köpeğini değil
bir meslektaşını ve aile üyesini kaybetmişti.
Spider Kurtarma Ekibi, 20 yıllık özverili çalışmaları nedeniyle 2015
yılında Avrupa Vatandaşlık Ödülü'nü aldı. 1999 yılında Mancs'ın
kurtardığı kız Hatıra Kaplan, törene onur konuğu olarak katıldı ve
Miskolc'taki Mancs heykelini ziyaret etti.
Mancs'ın bir de filmi var. Film 2013 yılında çekildi ve biraz gecikmeli olarak 2015 yılında vizyona girdi. Gerçek hayat ve animasyon'un
birbiriyle iç içe geçtiği film Macarların kahraman köpeği Mancs'ın
hayatını anlatıyor.
Bugün Macaristan'da çoğu köpeğe Mancs ismi veriliyor. Macarlar,
heykelini diktikleri kahraman köpekleri Mancs'ın hatırasını böyle
yaşatmaya devam ediyor.
Mancs’ın aziz hatırasına saygıyla…
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Günümüzde atlar spor, binicilik, oyun, yarış ve gösteri amaçlı
kullanılmaktadırlar. Bunun dışında özel eğitim ihtiyacı olan
çocuklar için at üzerinde fizyoterapistler ve at antrenörleri
tarafından eğitim verilmektedir.
Atlar, Türk kültürünün kendine has özelliklerini barındıran en mühim
hayvanlar arasında yer almaktadır. Türklerin, İslamiyetten önce ve İslamiyetten sonraki hayatlarında gerek göçebe toplumlarda gerekse yerleşik
toplumlarda her zaman insanla beraber yaşamışlardır. Türkler atlarına;
ılgar atı (önemli haberleri getiren hızlı ve dayanıklı), menzil atı (posta
atı), cenk atı (akıncı atı),koşu atı (yarışlarda kullanılan), av atı, semer atı
(yük atları), alay atı (merasimlerde komutan atı), araba atı, yedek atı(süvari yedeklerine verilen atlar), aşı atı (aygır olarak kullanılanlar) gibi isimler
vermişlerdir.
Atlar, efsanevi hayvanlardır. Efsane ve masallarda sahipleriyle birlikte
silkinip daz (kel) bir ata dönüşürler ve bir anda güçleri artar. Konuşabilen, uçabilen atlar vardır. Köroğlu’nun kıratı sudan çıkıp gelmiştir. Battal
Gazi’nin atının adı Aşkar’dır. Kırk gün güneş görmeyen bir ahırda ıslah
edilmiştir. Manas destanında 200 kadar at adı yer alır. Yaşar Çoruhlu’ya
göre; çeşitli sembolik anlamlarla Türk boyları tarafından oldukça gözde
olan atlar, Türk boyları arasında (beyaz at) kurban olarak da sunulurlardı.Atlar yarışlarda, insana yardım için, yük ve mal taşımak için, savaşlarda kullanıldığı gibi sanatsal alanlarda da adından çok söz ettirmişlerdir.
Divanü Lügatit Türk, Kutadgu Bilig, Dede Korkut Kitabı’nda da sıkça
at geçmektedir. Atlar, çeşitli kültürel oyunlarda da sahne alırlar. Arapça
Cirit ve Farsça Çevgen/Çavgan olarak adlandırılan oyunda at üstünde
koşturularak, ucu sivri değneklerin fırlatılılır ve oyun bu şekilde kurulur.
İnsanlar ve atlar

OKUMA ÖNERISI
Yaşar, Çoruhlu (2019), Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi, II. cilt
İstanbul: Ötüken Yayınları.
Chamberlin, J. Edward (2007), At,
Çev: Uğur Peçe, İstanbul: Kitap
Yayınevi.

(At/Ad) kökünden türemiştir. Hareket, hız, gitme, atlama gibi anlamlar
içerir. Ad (isim) sözcüğüyle de bağlantılıdır. At, Mançu dilinde Adun,
Evenk dilinde Avdu olarak yer almaktadır. Atı ilk evcilleştirenlerin göçebe
yaşamlarından dolayı hayatlarını kolaylaştırmak isteyen Asyalı toplumlar olduğu bilinmektedir. Kuzey Kazakistan’da İ.Ö. 3500’lü yıllarda
Bakır Çağı’nda (M.Ö. 3700 – 3100) oluşan bu kültür insanlarının büyük
yerleşim birimlerinde yaşadıkları, atı hem binek hayvanı olarak hem
de eti ve sütü için besledikleri ortaya çıkmıştır. Atlara dair ilk kanıtlar
M.Ö. 1700’lerdeki mağara duvarlarına resmetmelerdir. İskitler, Babürler,
Hunlar, Hititler, Asurlar da ata çok önem vermişlerdir. At nüfusunun
insan nüfusundan fazla olduğu yer Moğolistan’dır. Asya’dan Kuzey
Afrika, Avrupa ve Amerika’ya kadar dünyanın dört bir yanında at kültürü
gelişmiştir. Bahsettiğimiz medeniyetler atlarla ilgili olarak at terbiyesi ve
eğiticiliği ile ilgili metodlar da geliştirmişlerdir.
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Atlar, dünyanın tarihiyle birlikte tüm
yaşama biçimlerinde insanla beraber
olmuşlardır. Oldukça duygusal ve
sezgileri yüksek olan atlarla insanlar
kolayca dostluk bağı kurabilmektedirler. At, genellikle cesur, gösterişli,
güçlü, sadık ve hızlı olmasıyla gözde
bir hayvandır. Asaletin timsali olarak
adlandırılırlar. Atın renklerine don
denir. Tay olmasından itibaren donlar değişiklik gösterirler. Baş, kuyruk
ve bacaklarında nişaneleri vardır.
Taksonomi ve evrimine bakılacak
olursa atlar ırklara ayrılmaktadırlar.
Evcil/evcilleştirilmiş atlar, Arap atı,
İngiliz atı, Midilli atı, Belçika atı
olmak üzere kendine has özellikleri vardır. Atların değişik yürüyüş
biçimleri bulunmaktadır. Bunlar atın
dört ayağının yere temas durumu,
dördünün birden havada oldukları

zaman diliminin kalanlarına göre
uzunluğu, kaç zamanlı olduğu, her
seferinde kaç nal sesi duyulduğu gibi
özelliklere göre isimlendirilir: adeta,
tırıs, rahvan, rahim, ramize, eşkin,
dörtnala, kenter, marş gibi. Attan ata
ve aynı at için duruma göre yürüyüş
şekli değişiklik gösterir ve bu yürüyüş biçimleri atın saatte kaç kilometre gidebileceğihakkında bilgi verir.
Adeta saatte 5-8 km, tırıs saatte 8-13
km, rahvan saatte 8-13 km, eşikin
saatte 16-27 km, dörtnala saatte 25-30
km gidebilmektedir. Bunun dışında
sonradan öğrendikleri; yan yürüyüş,
geri yürüyüş, İstanbul adetalısı,
İstanbul süratlisi, İspanyol marşı da
yürüme biçimleridir. Savaşçı toplumlarda, seyahat zamanlarında ve at
yarışlarında bu biçimlerin bilinmesi
çok önemlidir. At binme takımları,e-

kipmanları da özeldir. Başlık, kantarma demiri, dizgin kolu, göğüslük,
Oynar Martingal, eyer, yular gibi at
donanım malzemeleri bulunmaktadır. Biniciler ise; tog, pantolon, bot-cheps, deri çizme, koruyucu yelek,
mahmuz, eldiven, kamçı, müsabaka
ceketi, pantolonu, gömleği ve kravatı
kullanırlar.
Özel eğitim için at
Günümüzde atlar spor, binicilik,
oyun, yarış ve gösteri amaçlı kullanılmaktadırlar. Bunun dışında
özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar
için at üzerinde fizyoterapistler ve
at antrenörleri tarafından eğitim
verilmektedir. Hipoterapi olarak
adlandırılan bu yöntemle, atın çok
boyutlu yönleri kullanılarak özel
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Atlar, efsanevi hayvanlardır. Efsane ve masallarda
sahipleriyle birlikte silkinip daz (kel) bir ata
dönüşürler ve bir anda güçleri artar. Konuşabilen,
uçabilen atlar vardır.
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eğitim gereksinimi olan çocukların duygusal, fiziksel ve
zihinsel gelişimleri desteklenmektedir. Hayvan korkusu
olanlar, at sayesinde korkularını yenmektedirler. Bunun
dışında özellikle çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için
ziyaret edilmektedirler. At çiftlikleri ülkemizin hemen
her yerinde bulunmaktadır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü
bünyesinde kendi ana statüsü ve Uluslararası Federasyonlar Birliği (FEI) kuralları çerçevesinde faaliyetlerini
sürdüren Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF); binicilik kulüplerinin faaliyetlerine yardımcı olmaktan,
binici, antrenör, hakem, veteriner, nalbant gibi sporumuzun asli unsurlarının eğitilmesini sağlamaktan ve
tüm paydaşların birbirleri ile olan ilişkilerinin sağlıklı
bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Türkiye Jokey
Klübü 2016 ylınıda, sosyal sorumluluk projesi olarak
Atla Terapi Merkezi'nde bir yıl içinde 715 engelli çocuğa
ulaşmıştır. Aynı şekilde İstanbul Atlı Spor Klübü de atla
terapi ve at ve doğa sevgisi kazandırma çalışmalarıyla
sosyal sorumluluk projelerine katkı vermektedirler.

FOTOĞRAF AA / OZAN
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Hayvan Sevgisinin
İnsan Ruhu
Üzerindeki Etkisi
Hayvan dostlarımız dünya üzerindeki tüm kültürlerde, mitolojilerde,
halk anlatılarında, fabllarda, şarkılarda ve güncel edebiyatta önemli
bir yer tutmuş ve insanın hayatından çıkartamadığı önemli bir yoldaş
haline gelmiştir.
GÖKHAN ERGÜR

ETKISI
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İnsanın ve hayvanın yaradılışından bugüne kadar bu iki
canlı türü dünya üzerinde beraber yaşamış ve çok yönlü
bir ilişki kurmuştur. Hayvan dostlarımız dünya üzerindeki
tüm kültürlerde, mitolojilerde, halk anlatılarında, fabllarda, şarkılarda ve güncel edebiyatta önemli bir yer tutmuş
ve insanın hayatından çıkartamadığı önemli bir yoldaş haline gelmiştir. Yontma taş devrine ait mağara resimlerinde,
Mezopotamya’daki çivi yazılarında, Mısır’daki hiyerogliflerde ve Hitit kil tabletlerindeki yazılarda hayvanlar insan
karakterlerini açıklamak, ifade etmek ve ahlaki değerlerini
sembolize etmek için kullanılmış ve günümüz toplumuna
değerli bir miras olarak aktarılmıştır.
Milattan önce 10.000’li yıllarda insanın yerleşik hayata geçişinde de hayvanların önemli bir katkısı olmuştur. Yerleşik yaşamı benimsemeye başlayan insan toplulukları; tarım

ETKISI

ürünleri yetiştirmeye, avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmaya
devam etmiş ve hayatiyetlerini sürdüren bu kritik noktalarda hayvanlardan faydalanmaya başlamışlardır. Bu faaliyetler esnasında hayvanları evcilleştiren insanoğlu, doğal
yiyecek kaynaklarını tüketmeyi azaltmış ve daha üretken
bir konuma gelmiştir. Yani hayvanlar yerleşik hayattaki
üretimi arttırıcı bir unsur halini almıştır.
Bu esnada yerleşik hayatı benimsemeyip hayatını göçebe
olarak sürdüren gruplar da olmuştur. Bu göçebe tarz da
bazı hayvan türlerinin evcilleştirilmesini gerekli kılmıştır.
İlk çağlarda ortaya çıkan evcilleştirme kavramı hayvanın
fiziksel gücünden ve fizyolojik faydalarından yararlanmak
üzerine kurulmuştur ve hayvan dostlarımız bu bağlamda
da yine insan için kurtarıcı bir rol oynayıp bizlerin dünya
yaşantısını kolaylaştırmıştır.
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Yapılan araştırmalar; hayvanların da sahiplerine karşı duygular beslediğini,
sahiplerini özlediklerini dile getirdiklerini, sahiplerinden ayrılma durumunda,
evcil hayvanların onları arama davranışı gösterdiğini ve sahibinden ayrı
oldukları zamanlarda huzursuzlaştıklarını göstermiştir.

Üç farklı aşama
Hayvanların evcilleştirilmesi, tarih boyunca
hayvanlardan alınan faydalara göre üç farklı
aşamadan geçmiştir. Tarihteki ilk evcilleştirme,
insanların beslenme, giyim ve barınma gibi
ana ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olmuştur.
İkinci dönem evcilleştirme, daha çok hayvanların güçlerinden faydalanmak üzerine olmuştur. Bu dönem at, eşek, deve gibi hayvanların
evcilleştirildiği dönemdir. Üçüncü evcilleştirme
döneminde, insanoğlunun daha üst düzey
ihtiyaçlarına yönelik evcilleştirmeler olmuştur.
Arkadaşlık, dostluk, etkinlik, refakat, saygınlık
gibi ihtiyaçlara yönelik hayvanlardan yararlanmak amaçlanmıştır. Bu dönemde evcilleştirilen
hayvanlar arasında kedi, köpek, kafes kuşları,
gibi hayvan türleri bulunmaktadır.
Rönesans dönemiyle birlikte hayvanların insan
yaşamı içindeki rolünde artış gözlemlenmiştir.
O dönemde hayvanlar hâlâ insanlara çobanlık
yapma, koruma amaçlı kullanılmakta ve avlanma amacı ile de asistan olarak kullanılmaktadır. 15. yüzyıldan itibaren ise, evcil hayvan
sahibi olmak bir moda akımı olarak görülmeye
başlanmıştır. 18. yüzyıllara gelindiğinde, özel
görülen ırklara özgü köpeklerin yetiştirilmesi,
üst sınıfa mensup ailelerde refah ve statünün
göstergesi olarak kabul görmüştür. Hayvanların insanlarla olan iletişimi, zaman içinde
aile bireylerinden birileri olarak kabul görme
olarak ilerlemiş ve aynı zamanda sosyal statü
sembolü olarak da hayatımızda yer almıştır.
Araştırmalar ne diyor?
Hayatlarımızın bir parçası olarak kabul edilen
evcil hayvanlar özellikle yalnızlık hissini yoğun
bir şekilde hisseden insanların bir bakıma yoldaşı olmuştur. Yine bu bağlamda çocuk sahibi
olmayan ailelerin, hiç evlenmemiş bireylerin
ya da boşanmış çiftlerin evli kişilere göre evcil
hayvan edinme ve evcil hayvanına bağlanma

düzeylerinin daha yüksek olduğu ve bu ilişkinin insanları mutlu ettiği bilinmektedir. Bu
iki canlı türü arasında kurulan duygusal bağ
sadece insanları değil hayvanları da etkilemektedir. Yapılan araştırmalar; hayvanların da sahiplerine karşı duygular beslediğini, sahiplerini
özlediklerini dile getirdiklerini, sahiplerinden
ayrılma durumunda, evcil hayvanların onları
arama davranışı gösterdiğini ve sahibinden
ayrı oldukları zamanlarda huzursuzlaştıklarını
göstermiştir. İnsan ve hayvan ilişkileri üzerine düşünürken meselenin bir de hayvanların
bizimle kurduğu duygusal bağ boyutunu da
akılda tutalım.
Hayvan dostlarımızın ruha şifası
Evcil hayvanların, yalnızlık, güvende hissetme
ihtiyacı gibi ruhsal durumu olumsuz yönde etkileyen duygularla başa çıkmada etkili olduğu
yönünde çalışmalar uzun zamandır yapılmaktadır. Evcil hayvanların bu bağlamda terapötik
etkilerinden bahsetmek mümkündür.Literatür
çalışmaları evcil hayvanların kişilerin üzerinde
gerek psikolojik gerek fiziksel anlamda olumlu
etki bıraktığı yönünde sonuçlar vermektedir.
Yapılan araştırmalarda evcil hayvan edinmenin
ardından geçen süreçte, kişiler ve hayvanları
arasındaki ilişkinin empatik süreçler doğurduğunu; kişilik özelliklerine göre insan ve
hayvanın birbirine adapte olduğunu; kişinin
yalnızlıkla ilgili fikirleri ve iletişim becerilerinin görülür düzeyde değiştiğini belirtmektedir.
Buna ek olarak köpek sahibi olan bireylerin,
boş zaman aktivitesi olarak yürüyüş yapma ve
fiziksel aktivitelerde bulunma motivasyonun
zaman içinde arttığı bu çalışmalarda ortaya
koyulmuştur.
Hayvanlarla etkileşim, bireylere birçok fiziksel, psikolojik ve duygusal katkı sağladığını
söyledik. Özellikle çocukların hayvanlarla bağ
kurmasının çocuklarda empatinin gelişmesine
büyük bir katkı sağladığı bilinmektedir. Yine
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Varoluşumuzdan
bu yana dünyayı
paylaştığımız ve bize
hayatı kolaylaştıran
hayvan dostlarımızın
hem ruhsal hem de
fiziksel iyi oluşumuza
katkısı saymakla
bitmez.
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hayvanlara yönelik merhametin çocukların
duygusal gelişimine katkı sağladığı düşünüldüğünden, evcil hayvan sahiplenmenin
çocukların empatik karakter gelişimi için
önemli olduğu birçok bilimsel çalışmayla
ortaya konmuştur.
Bratko, Vidović ve Stetic’in evcil hayvan
sahibi olan ve olmayan çocukların sosyal ve
duygusal özelliklerini incelemek amacıyla
425 kız ve 401 erkek çocuk ile yapmış olduğu araştırmada evcil hayvanlarına bağlılık
düzeyi yüksek olan çocukların, empati ve
prososyal davranış sonuçlarının da daha
yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca
hayvanlarına bağlılık düzeyi daha yüksek
olan çocukların diğer çocuklara göre aile
ortamlarını da daha iyi olarak nitelendirdiği ve köpek sahibi çocukların daha empatik
ve prososyal olduğu bulunmuştur.

İyileştirici etki
Tüm bu veriler ışığında hayvan sahibi
olmanın kişiyi psikolojik olarak daha güçlü
kıldığını, yalnızlığını azalttığını, empati
becerisini kuvvetlendirdiğini, hayatta daha
aktif bir şekilde rol almasını sağladığını
rahatlıkla söyleyebiliriz.
Antik Mısır’da hayvanların birtakım özel
güçleri olduğuna inanılıyordu. Hastayı
tedavi eden hekimler hangi hayvanın özel
gücüne sahip olduklarına inanıyorlarsa, o
hayvanın çizimlerini ya da sembollerini içeren kıyafetler giymekteydi. Benzer şekilde,
Antik Yunan’da hastaların yaraları köpeklere yalatılarak iyileştirilmeye çalışılıyordu.
Eski çağlarda kullanılan bu yöntemlerin
varlığı, hayvanlar ve insanların ilişkilerinin
hayvanlardan aynı zamanda hastalıklara
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yönelik yardım alma ihtiyacının da bulunduğunu göstermektedir.
İlk defa dokuzuncu yüzyılda, Belçikalı
Gheel hayvanların hastalıkların tedavisinde kullanılmasıyla ilgili bilgi vermiştir.
Gheel tarafından sunulan değerlendirme, günümüzde dahi çok sayıda bilim
insanının hayvanların terapötik etkilerine
yönelik çalışmalar yapmasını sağlamıştır.
Hayvanların terapötik etkisinin incelendiği çalışmalar sonucunda, hayvanların
desteğinin alındığı tedavilerin hastalar
üzerinde psikolojik, sosyal ve fizyolojik
etkileri olduğu gözlemlenmiştir.
Hayvanlar ve insanlar arasındaki terapötik ilişkinin dinamiklerini açıklayan
deneysel çalışmalardan çok, psikolojide
kabul edilen teorilerden faydalanılmaktadır. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki
iyileştirici ilişkinin varlığını ve niteliğini
birden fazla mekanizmanın etkilediği düşünülmektedir. Hayvan destekli
tedavileri kapsayan literatür incelendiğinde, hayvanların insanları sakinleştirici
etkisinden sıklıkla bahsedilmektedir.
Wilson tarafından geliştirilen biofili
hipotezi kabul edilen en yaygın görüşlerden biridir. Wilson’a göre, insanların
doğayla derinden yakınlık içinde olduğunu, insanların biyolojik yapılarının
hayvanlara benzer olduğunu; bu nedenle
hayvanlar ve insanlar arasında iyileştirici
ilişkiler gelişebildiğini öne sürmektedir.
Biofili hipotezine göre, insanlar ve diğer
canlılar arasında içgüdüye dayanan bir
bağ bulunmaktadır.
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Üzerimize düşen sorumluluklar
İnsanlar ve hayvanlar arasındaki terapötik bağı açıklamaya ilişkin bir diğer yaklaşım, öğrenme teorisi tarafından yapılmaktadır. Hayvanlarla yapılan deneyler
sonucunda, hayvan destekli aktivitelerin
insanlardaki anksiyete düzeyini azalttığı
öne sürülmektedir. Öğrenme teorisine
göre, sonuçlarından memnun kalınan
davranış tekrarlama eğilimi göstermektedir. Diğer yönden hoşnut olmama hali,
davranışı başka alternatiflere yönlendirmektedir ve çözüm yolları aranmaktadır.
Hayvan destekli uygulamalar esnasında,
hasta bireylerin dikkati hoşnut olunmayan durum ve duygulardan hoşnut oldukları farklı bir alana çekilmektedir.
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Hayvanlarla yapılan
deneyler sonucunda,
hayvan destekli aktivitelerin
insanlardaki anksiyete
düzeyini azalttığı öne
sürülmektedir.

Varoluşumuzdan bu yana dünyayı paylaştığımız ve bize hayatı kolaylaştıran
hayvan dostlarımızın hem ruhsal hem de
fiziksel iyi oluşumuza katkısı saymakla
bitmez. Burada önemli olan yaratılmışların en şereflisi olduğuna inandığımız
insanın, yaratılmış canlı ve hatta cansız
varlıklara karşı üzerine düşen sorumluluktur. Son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız hayvan dostlarımıza eziyet
görüntüleri içimizi fazlasıyla acıtmaktadır. Üzerimize düşen sorumluluk gereği
dünyayı paylaştığımız hayvan dostlarımızı korumak, kollamak ve haklarını
savunmak zorundayız. Zira bu dünya
bizler için de onlar için de sonludur ve
yaptığımız ya da göz yumduğumuz her
kötülüğün hesabı bizlere sorulur.
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SOKAKTAN BELEDIYEYE
BIR ŞEFKAT KÖPRÜSÜ:
MINIK DOSTLAR KLINİĞİ
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Minik Dostlar Kliniği ne zaman açıldı?
Minik Dostlar Kliniği 2016 yılının ekim ayında, Minik
Dostlar Cerrahi Merkezi ise 2019 yılı mart ayında açıldı.
Üsküdar’da yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının daha
iyi şartlarda tedavi olmalarını sağlamak amacıyla kurulan
Minik Dostlar Kliniği’nde günde 25 ameliyat yapılıyor,
ortalama 150 hayvan da muayene ediliyor. 3 klinik, aynı
anda 4 ameliyat yapılan 2 ameliyathane, personel odaları,
röntgen odası, laboratuvar, postoperatif oda, depo vs. alanlardan oluşuyor. Burada tedavi bakım hizmetleri, aşılama
hizmetleri, kırık, diyafram, fıtıkampute, göz vs. ameliyatları yapılıyor. Minik Dostlar saha ekiplerimiz, Minik Dostlar
ambulansımız ve Minik Dostlar saha aracımız hafta içi
10:00-20:30 saatleri arasında yaralı, hasta ve bakıma muhtaç
sokak hayvanlarına yardımcı oluyor.
Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz?
Sahada 3 hayvan aracımız var. Üsküdar Belediyesi 444
08 75 nolu telefonu arayarak adres verirler. Şu mahalle şu
sokakta yaralı hayvan var diye. Bu talep sahadaki ekiplere
iletilir. Ekiplerimiz bu hayvanlara yerinde müdahale yapar
veya daha üst bir tedavi için alıp rehabilitasyon merkezimize getirir. Burada tedavi olan hayvanlar tekrar alındıkları
yerlere bırakılmak suretiyle tedavileri tamamlanır. Hayvan
rehabilete merkezimiz 1999 yılında açıldı. Burası aslında
yatan hasta servisidir. Minik Dostlar kliniğinde ayaktan
tedaviler yapılmaktadır. Uzun süreli tedaviye ihtiyacı olan
hastalar, ameliyat olan hastalar veya Minik Dostlar ambulansıyla sahadan getirilen hastalar burada tedavi ve bakım
hizmeti alır. Daha sonra alındıkları yerlere bırakılarak
yaşamlarına devam eder. Burada da ameliyathane, laboratuvar, personel odası, misafir bekleme alanları mevcut. Burada ayrıca enfekte kedi ve köpek alanları, engelli hayvan
alanı, normal hasta alanı, yaşlı hayvan bakım alanı, anneli
yavru alanları, kanatlı bakım alanları vs. mevcuttur. Ayrıca
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Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü
Ömür Uzunali ile Minik Dostlar Kliniği’ni ve
faaliyetlerini konuştuk.
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Minik Dostlar saha ekiplerimiz, Minik
Dostlar ambulansımız ve Minik Dostlar
saha aracımız hafta içi 10:00-20:30 saatleri
arasında yaralı, hasta ve bakıma muhtaç
sokak hayvanlarına yardımcı oluyor.

burada karantina alanları da bulunuyor. Köpekler için de
rehabilitasyon (kısırlaştırma) yapılıyor. Bu, sokak hayvanları
için milli bir seferberliktir.
Sahipsiz hayvanları sahiplendirmek için herhangi bir projeniz var mı?
Sahipsiz sokak hayvanları için okullarda, sitelerde sahiplendirmeler yapılmıştı. “Her evde bir kedi” sloganıyla hayvan
sevgisini anlatıyoruz. Okullarda çocuklara hayvan sevgisi
anlatıyoruz. Ayrıca seyyar sahiplendirme odaklarıyla daha
çok hayvana ulaşma imkanı oluşturuyoruz.
Hayvan sevgisi bilinci oluşturmak için neler yapıyorsunuz?
Hayvan sevgisi için barınakta etkinlikler yapıyoruz. Barınağa
okul ziyaretlerinin yapılmasını sağlıyoruz. Ayrıca okullarda

hayvan sevgisi eğitimleri veriyoruz. Öğrencilerde hayvan
sevgisini oluşturacak çeşitli hediyeler dağıtıyoruz. Ailelerle
sahipli hayvan etkinlikleri yapıyoruz. Sosyal medyada ve
bilbordlarda hayvanlarla ilgili paylaşımlarımız da var.
Sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle işbirliği içerisinde
yürüttüğünüz çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Türkiye geneli konfederasyon platform ve derneklerle çalışıyoruz. Haytap, Haykonfed, Marmarafed, Haçiko, Huysuzihtiyar, Kihayko, Unihay, Hayhak, Muhak gibi birçok dernekle
beraber besleme çalışmaları, kermesler, çocuk etkinlikleri, tedavi çalışmaları, kısırlaştırma çalışmaları, paneller, eğitimler
konferanslar vs. etkinlikler düzenliyoruz. Gönüllülerle sokak
hayvanı yakalanması, sahiplendirme, kısırlaştırma, besleme
çalışmaları da yapılıyor. Ayrıca çeşitli şirketler ve kobilerle
sosyal etkinliklerimiz var. Mesela Akbank’la “Şehrin iyi hali”
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Türkiye genelinde birçok dernekle beraber besleme çalışmaları, kermesler, çocuk etkinlikleri, tedavi
çalışmaları, kısırlaştırma çalışmaları, paneller, eğitimler konferanslar vs. etkinlikler düzenliyoruz.

kapsamında etkinliklerle Türkiye genelinde sokak hayvanlarıyla ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Dernekler vasıtasıyla
da Türkiye’nin çeşitli illerine mama yardımları yapılıyor. Ayrıca kedi evleri, köpek ve kedi mama istasyonları dağıtıyoruz.

yarım saat yoldan yağmurda kalkıp gelmiş minik bir yavruyu
tedavi ettirmeye. O sırada başkanımız Hilmi Türkmen bey
kapıdan girdi, amcayı gördü. Oturdular, hasbihal ettiler. Biz
de o sırada kediyi tedavi ettik.

Merkezinize gelen hayvanlardan sizde unutamadığınız iz
bırakan birkaçını okurlarımızla paylaşır mısınız?

Yine aynı yılın haziranında İcadiye Mahallesi’nde, bahçelik
bir alanda karnı şiş bir kirpi bulmuşlar. Getirdiler, doktorlar muayene etti, hamile olduğunu anladık. Rehabilitasyon
merkezimize sevk ettik. Bir süre sonra görmeye gittiğimde,
hayvanın 4 yavrusuyla bahçede gezdiğini gördüm. Böyle pek
çok güzel anımız var.

Tabii. 2019 yılının Aralık ayında hafif yağmurlu soğuk bir
akşamdı. Minik Dostlar Kliniği’ne ak sakallı bir amca geldi.
Ceketinin içinde bir kıpırtı. Baktım bir kafa çıktı ceketten,
minik bir kedi. Amca Yavuztürk Mahallesi’nden otobüsle
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan,
“4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma
Günü” dolayısıyla İstanbul Fatih’teki
Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaret
etmişti.
Barınakta kalıcı yuvalarını bekleyen
çok sayıda hayvanın yaşamlarına ve
barınağa getiriliş hikâyelerine dair
bilgi alan Emine Erdoğan, “Leblebi”
isimli engelli bir köpeği de sahiplendi.
Emine Erdoğan Leblebi’yi şöyle
anlatıyor:
“Leblebi bu barınağın canlarından.
Dört kere ameliyat olmuş. Hayvan
severler ondan, o hayattan
vazgeçmemiş. Leblebi artık bize
emanet. Yeni yuvası, bahçemiz
olacak. Barınaklardaki tüm
hayvanların, en kısa zamanda,
çok sevilecekleri yuvaları olmasını
diliyorum.”
F OTO Ğ R A F AA / M U STA FA KA M AC I
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Kafdağı’nın Ardına
Uzanan Zorlu
Yolculuk: Simurg
İ LYA S Y I L D I R I M

“Okyanus elde etmek varken, niçin bir
çiğ tanesinin peşinde koşarsın?”
Gökyüzünün mavi sonsuzluğunda süzülüp ülkeler, kıtalar, okyanuslar aşarak
yepyeni coğrafyalara kanat çırpmak
sadece kuşlara verilmiş bir ayrıcalık.
Onlar kadar özgür olmayı kim istemez?
Hele ki bütün sınırlardan, kısıtlardan
ari olarak… Toprak üzerinde yürümekle
sınırlandırılmış Adem çocukları asırlarca kuşlara verilmiş uçabilme yetisini
gıptayla izledi. Erişilmesi imkansız

coğrafyalara dair düşler kuran şairler,
insan ruhunu tutuşturan o bilinmeyene
dair olan yolculuğunu türlü şekillerde
dile getirdiler.
Uzun yolcuklara çıktı insan. Stepler,
çöller, vadiler, çöller aştı. Bir taraftan
içindeki bilinmeyene, yeni olana karşı
bitmek tükenmez bir iştah duyarken, öte
taraftan da kendisini sınırlayan bentler
inşa etti. Toprağa, eşyaya, geçmişe, kendi benliğine zincirledi kendisini.

Sırrı çözmeye adanmış bir serüven
Onun hikayesi keşfetmeye dair bir
yolculuk. Bilinmeyene dokunma, keşfedilmemişe uzanıp onun sırrını çözmeye
adanmış bir serüven…
Yollar uzayıp gittikçe insanın içindeki
susuzluk daha arttı, heybesindeki sorular çoğaldıkça çoğaldı. Yönler bulanıklaştı, ayak izleri kayboldu, geriye sadece
ağır bir yük kaldı taşınması gereken…
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Bundan tam sekiz asır önce yaşayan Nişaburlu sufi
şair Feridüddin Attar, yazdığı “Mantık’ut-Tayr” yani
Kuşların Dili adlı kitabında insanın dünya üzerindeki
yolculuğunu kuşlar üzerinden anlattı.
“Nerden bilirdin

seçeler. Bu zorlu yolculuğun öncüsü Hüdhüd’tür.

Uzadıkça tozlu yollar, akrep dolu sarnıçlara yaklaştığını

Cihanın Sultanını arama yolculuğuna çıkmak için bütün
kuşlar hemfikir olur. Ancak tam kanat çırpmaya başlayacakları anda kafaları karışır ve birbir özürlerini beyan etmeye
başlarlar.

Yıldızlara yakın kentlerin uçurum kenarlarında kurulduğunu
Gümüş, altın, yakut, zümrüt ormanlarından geçip
Vahşi hazların yükselttiği ehramlarda ışıksız kalacağını
Hayatın herkese

Kuşların mazeretleri
Bülbül sözü alır ilkin, uzun uzun gül ile olan aşkını anlatır.

Gölgenin bile gövdene ihanet edeceğini

“Simurg’a ulaşmak ben bülbülün takatinin haydi haydi
ötesinde! Benim gibi bir bülbüle bir gülün aşkı yeter de artar
bile! Yüz taç yaprağıyla bana kucak açıp dururken gülüm,
ben kendimi ondan nasıl mahrum ederim?”

Nerden bilirdin” (E. Çatal, Vaiz)

Hüdhüd’ün bu mazerete yanıtı oldukça kesin ve serttir:

Bundan tam sekiz asır önce yaşayan Nişaburlu sufi şair
Feridüddin Attar, yazdığı “Mantık’ut-Tayr” yani Kuşların Dili
adlı kitabında insanın dünya üzerindeki yolculuğunu kuşlar
üzerinden anlattı (“Kuşların İlahisi”, Tercüme: Cemal Aydın,
Sufi Kitap, 2019). Attar, yıllara meydan okuyan bu klasik başyapıtında insanı, insanın çıkmazlarını ve onu yakıp viraneye
dönüştüren ve aşılmaz vadilerin yolcusu kılan aşkı kendine
özgü üslubuyla tarihe kayıt düştü. Sufi şair anlatısı boyunca
bazen bu vadileri aşmaya aday yolcuya kol kanat gererek onu
cesaretlendirirken bazen de olabildiğince hoyrat bir şekilde
onu hırpaladı.

“Ey şekle ve surete bağlanıp kalan! Baştan çıkaran bir güzelin
aşkının esiri olmayı bırak! Gülün gül yüzünün aşkı, senin
kalbine nice dikenler sapladı! Seni mahvetti, bitirdi ve seni
iflah olmaz tutsağı yaptı!

Bacağı kırık bir taht, bakırdan bir taç verdiğini

Hikaye, kuşların bir araya toplanmasıyla başlar. Bülbül, papağan, sülün, doğan, tavus, üveyik ve daha niceleri… Yolculukta
onlara rehberlik edecek bir lidere ihtiyaç vardır. Bunu kura ile

Hadi bırak şu gülü! Çünkü her ilkbaharda seninle alay ediyor
o, sana gülümsüyor değil, vah sana, vahlar sana!”
Şikâyetler uzayıp gider; papağan, tavus, kaz, keklik, doğan,
balıkçıl…
Hepsinin kendince haklı mazereti vardır, birinin kanatları
zayıftır, ötekinin içinde yüzdüğü berrak suya olan aşkıdır onu
yolculuktan alıkoyan.
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Hüdhüd dinler hepsini büyük bir
sabırla ve bir bir öne sürdükleri mazeretleri çürütmeye çalışır.

bütünüyle o arayışa vererek canlarını
hiçe saydılar! Yükleri ağır, yol ise çok
uzundu!”

Kuşların lideri her soruya, ileri sürülen her mazerete menkıbelerle yanıtlar
verir.

“Onlar yolu görüyorlardı, fakat yolun
sonu görünmüyordu. Dert vardı var
olmasına, ama ortada derman yoktu.”

Sonunda kuşlar bir kez daha yolculuğa çıkmaya ikna olur.

Akıllara takılan sorular

“Yüz binlerce kuş yola dizildi. Güneşi bulut gibi gizleyip bütün cihanı
baştanbaşa gölgeleriyle doldurdular.
Bu yolda, vadinin başı görününce
çığlıkları aya kadar yankılandı! Yolun
dehşeti bütün benliklerini sardı,
yakıcı bir atış yüreklerini kavurdu! Bir
birleriyle yarışırcasına tüy tüye, kanat
kanada, ayak ayağa, baş başa, var güçleriyle uçtular! Hepsi de kendilerini-

Kuşların soruları bitmez bir türlü. Yirmi iki kuş, tek tek Hüdhüd’e şüphelerini, yaratılışlarından gelen zayıflıklarını, bağımlılıklarını anlatır, akıllarına
takılan soruları sorarlar. Yirmi ikinci
kuşun sorduğu son soru şudur: “Bu
yol kaç fersah?”
Hüdhüd başlar tane tane anlatmaya:
“Talep vadisi, bu yolun başlangıcıdır.
Ondan sonra aşk vadisi gelir ki uçsuz

bucaksızdır. Üçüncü vadi, marifet
vadisidir. Dördüncü vadi, istiğna
vadisidir. Beşinci vadi, saf tevhid
vadisidir. Altıncı vadi, o müthiş hayret
vadisidir. Yedinci vadi ise fakr ve fena
vadisidir. Bundan sonra artık bu yolda
yürünecek bir mesafe yoktur! Cezbeye
kapılırsın, senin için yol diye bir şey
kalmaz. O andan itibarenbir su damlası bile olsan, derya kesilirsin.”
Kuşlar talep vadisinden başlayarak
yollarına devam ederler. Lakin, yol
uzadıkça, kanatlarındaki derman
tükenmekle kalmaz, yola devam edebilen kuş sayısı da azalmaya başlar.

“Bazılarının çölde hararetten dudakları kurudu ve susuzluktan öldü. Bazıları taneye olan hırslarından dolayı
çılgınlar gibi birbirlerini öldürdü.
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Attar, yıllara meydan okuyan
bu klasik başyapıtında insanı,
insanın çıkmazlarını ve onu
yakıp viraneye dönüştüren ve
aşılmaz vadilerin yolcusu kılan
aşkı kendine özgü üslubuyla
tarihe kayıt düştü.

Kimileri son derece yorgun ve bitkin düşüp geride kaldığı için
vazgeçti. Kimileri ise yoldaki harikulade şeylere kapılıp oralarda
kalakaldı. Bazısı da kendini eğlence, zevku sefaya kaptırıp asıl
gayesinin peşinde koşmayı bıraktı ve nefsine mağlup oldu.”
Yedi vadiyi aşıp Simurg’un eşiğine varabilen sadece otuz kuş kalmıştır geriye. Artık bir adım daha atacak halleri yoktur. Başlarını
kaldırıp o ihtişamlı ışıltıya bakarlar ürkek gözlerle. Gözlerini
kamaştıran o koca parıltının içinde gördükleri kendileridir. SiMurg’tur, yani otuz kuştur. Bütün bu zorlu yolculuktan sonra
varılan menzil kendi öz suretleridir. Bundan böyle ne bir yol, ne
de menzil vardır.
Hikayenin sonunda artık susma vaktidir şair için. Attar’ın suskunluğundan geriye kalan, aradan sekiz asır geçmiş olsa bile,
Sezai Karakoç’un mısralarındaki yankıdır bugün de devam eden.

“Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için
Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini
Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini
Ey gönüllerin en yumuşağı en derini
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim”
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17. yüzyılda İstanbul’u gezen Fransız seyyah Sieur Clausier du Loir, Türklerin kedilere
gösterdiği ilgiyi ve merhameti tuhaf bulur, devamında şunu sormadan edemez: “Türkler
bu nankör hayvanlarda ne buluyor?”

1868

Kur’an-ı Kerim’in ahlakının örnek almasını emrettiği
Hz. Peygamber’in her hâli ve fiili Müslümanlar için
bir kıstas olmuştur. Kedilere olan muhabbeti ve şefkati
de bunlardan biridir.

“Ve şimdi yazacaklarıma eğer gülerseniz ve övüp durduklarımla
alay ederseniz sizi mazur görürüm. Türkiye’nin şehirlerinde
kediler için evler inşa edildiğini, bu soylu kedi ailelerine hizmet
etmek, onların yiyeceklerini vermek ve bakımlarını yapmak için
hizmetkârlar ve maaşlı görevliler çalıştırıldığını kim gülmeden
okuyabilir? Ağır yüklerinden dolayı atları teskin etmelerinden
ve de adil emirlerle taşımayacakları yükleri kurallara bağlamalarından dolayı Türkleri kınamıyorum. Fakat her halükarda
halka açık meydanlarda kediler için ciğer ve diğer lezzetli etleri
satan dükkânları görmeyi ve üst düzey adamların öğle yemeği
saatlerinde bu etleri satın alarak kedilere vermelerini gerçekten
gülünç buluyorum.”
Bu satırlar 17. yüzyılda İstanbul’u gezen Fransız seyyah Sieur
Clausier du Loir tarafından yazılmıştır. Türklerin kedilere
gösterdiği ilgiyi ve merhameti tuhaf bulan seyyah, devamında
şunu sormadan edemez: “Türkler bu nankör hayvanlarda ne
buluyor?”
Aileden biri: Kediler
Tarihteki benzer olaylara baktığımızda temizlikle özdeşleşen bu
hayvanların Müslümanların gönlünde taht kurduğu aşikâr. Bu
durum şüphesiz Hz. Peygamber’in Müslümanların dünyasındaki yeri ve manevî anlamıyla ilgili. Kur’an-ı Kerim’in ahlakının
örnek almasını emrettiği Hz. Peygamber’in her hali ve fiili
Müslümanlar için bir kıstas olmuştur. Kedilere olan muhabbeti
ve şefkati de bunlardan biridir.
Hz. Peygamber için kedi evin bir bireyidir, yani ailedendir.
Onun kedisi Müezza’ya olan sevgisi torunlarına gösterdiği
sevgi ve şefkatten pek aşağı kalır değildi. Abdest suyundan
içecek olsa dokunmaz, onu bekler; istediği yere girip çıkmasına
ses etmezdi. Bu konudaki meşhur rivayet bu sevginin boyutlarını etkileyici bir biçimde gözler önüne seriyor. Bir gün Hz.
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Peygamber otururken Müezza yanına gelerek kedilerin o
sevimli ve sokulgan refleksiyle
dizinin yanına kıvrılmış. Allah
Resulü kalkmak isteyince, dizinin dibinde mışıl mışıl uyuyan
bu sevimli varlığa kıyamamış.
Çareyi elbisesinin ucunu yavaşça yırtmakta ya da kesmekte
bulmuş. Allah’ın peygamberi bir
canlıyı bu derece sever de onun
ümmeti sevmez mi?

Bunun üzerine ordusunu bu
şirin hayvanları korkutmayacak
şekilde savaş alanına yönlendirir
ve başlarına bir hal gelmemesi
için kedilere bir nöbetçi tayin
eder. Savaştan döndükten sonra
kedi ve yavrularının kendisine
getirilmesi ister ve anne kediye
Müezza (izzet veren) ismini
koyarak sahiplenir.

Hz. Peygamber’in Müezza ile
tanışması ve onu sahiplenmesi de hayli ilginçtir. Rivayete
göre Uhud Savaşı için ordusuyla Medine’den hareket eden
Efendimiz, yol üzerinde yavrularını emziren bir kedi görür.

İslam tarihinde kedilerle
özdeşleşen bir başka isim Ebu
Hüreyre’dir. En çok hadis nakleden sahabelerden biri olan Ebu
Hüreyre, Müslüman olunca adı
Hz. Peygamber tarafından “Abdurrahman” olarak değiştiril-

Kedilerle özdeşleşen isim

H Ü D A V E R D I Y A M A N

miştir. Bir rivayete göre koyun
otlatırken bulduğu kedi yavrularını –insanlar onunla alay ettiği
için- elbisesinin eteğine saklar
ve onları gizlice evine götürüp
beslermiş. Sonunda bu iflah
olmaz kedi sevgisi yüzünden
Peygamber Efendimize şikâyet
edilmiş. Sokakta bulduğu pis
hayvanları evine aldığı ve onlara
baktığı söylenmiş ardından.
Bunun üzerine Ebu Hüreyre’yi
yanına çağıran Hz. Peygamber, kızmak şöyle dursun ona
“Ebu hır”, yani kedi babası diye
hitap etmiş. Ebu Hüreyre’nin
kendisine bu şekilde hitap
edilmesinden çokça hoşlandığı
aktarılır (Tirmizî, “Menâkıb”,
46; Hâkim, III, 506).
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Ünlü Şarkiyatçı Prof. Annemarie Schimmel, bir klasiğe
dönüşen Şark Kedisi isimli kitabında İslam dünyasında
kedi sevgisinin Hz. Peygamber’in hadisleriyle ve anlatılarıyla birleştirilerek manevi bir boyut kazandığını ifade
eder ki son derece haklıdır. Müslümanların kedilere
düşkünlüğü “sevgilinin sevdiğini sevmekle” açıklanabilir ancak. Goethe bunu şu mısralarla dile döker Doğu-Batı Divanı’nda:

“Ebu Hüreyre'nin kedisi de burada
Mırlar, kuyruk sallar efendisine
Zira o mübarek bir hayvandır daima
Peygamber sırtını okşadı bir defa”
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Hayvanlarla yaşama prensipleri
Konuya Hz. Peygamber’in en çok sevdiği hayvan olması
hasebiyle kediyle giriş yaptık. Rahmet dini olarak nitelenen İslam elbette diğer hayvanları bu merhametten
mahrum etmez. Konuyla ilgili ayetlere ve sünnete bakıldığında Müslümanların hayvanlarla ilişkilerinde uyması
gereken kuralları iki prensip etrafında özetlemek mümkün. Hayvanları sevse de sevmese de her Müslümanlar
bunlara uymakla yükümlüdür.
Her canlının yaşama hakkı bakidir: Sadece insan değil
evrenin kendisi ve içindeki her şey varlığını Allah’a
borçludur. Kuşlar da vahşi hayvanlar da O’nun kuludur. Tabiat ve içindeki pek çok canlı insana nimet olarak sunulmuştur, ancak İslam ihtiyaç ya da zaruret yok-

FOTOĞRAF AA / ARIF
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ken bitkilere de hayvanlara da zarar
vermeyi yasaklar. Rahmet peygamberi
olarak gönderildiğini sürekli hatırlatan
Hz. Peygamber, tüm canlılara karşı
merhametli olmayı emreder.
Bireysel farklılıkları dikkate alan İslam
elbette herkesi hayvanları sevmeye
zorlamaz, bu herkes için mümkün
değildir. Ancak Allah’ın yarattığı her
canlıya hürmeti ve merhameti zorunlu
kılar. Zevk için öldürülmelerini, oyun
ve eğlence aracı yapılmalarını yasaklar.
Nitekim Cahiliye döneminden kalan
bazı adetler yasaklanmıştır. Hayvanları

canlı hedef tahtası yapmak veya canlı
canlı uzuvlarını keserek eğlenmek
gibi…
Evcil hayvanlara karşı Müslümanlara
yüklenen sorumluluklar: İnsanoğlunun
yeryüzündeki uzun soluklu macerasında gücünden, sütünden, etinden,
hızından -vs. saymakla bitmez- faydalandığı pek çok hayvan mevcut. İslam
insanlara bu hayvanlara karşı bazı sorumluluklar yükler ve onların Allah’ın
dilsiz kulları olduğu bilinciyle hareket
etmelerini ister. Müslümanların nelere
dikkat etmeleri gereken hususlar hadis-

lerde sarih bir şekilde anlatılmaktadır.
Yükleri konusunda insaflı olunmalıdır.
Ahırlarının temiz tutulmalıdır. Aç ve
susuz bırakılmaları katiyen yasaktır.
Küçük yavrularından ayırılmaları doğru değildir. At, eşek ve deve gibi binek
hayvanlarının üstünde oturup sohbet
etmek onlara haksızlıktır.
Hz. Peygamber keçi hediye ettiği bir
hanıma-hayvanın memelerine batma
ihtimaline karşı- onu sağmadan önce
mutlaka ellerdeki tırnakların kesilmesi
gerektiğini hatırlatır. Sahibi olduğu
için hiç kimsenin bir hayvanı dövmeye,
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Hz. Peygamber’in Müezza ile tanışması ve onu sahiplenmesi de hayli ilginçtir. Rivayete göre
Uhud Savaşı için ordusuyla Medine’den hareket eden Efendimiz, yol üzerinde yavrularını
emziren bir kedi görür.
zevk için öldürmeye ya da hapsederek cezalandırmaya hakkı yoktur.
Peygamber Efendimiz “Haksız olarak bir serçeyi öldürenden Cenâb-ı
Hak kıyamet gününde hesap
soracaktır” hadisiyle (Darimî 2/11)
bunu açıkça dile getirir.
Bir gün arkadaşlarına Hz. Peygamber insanların hayvanlara merhamet
ve şefkat göstermelerinin fazileti
ile ilgili şu kıssayı anlatır: “Bir

adam bir yolda yürüyüp giderken
susuzluğu arttı. Orada bir kuyu
buldu ve hemen o kuyuya inip
suyundan içti. Sonra çıktı. Adam
orada bir köpekle karşılaştı ki,
hayvan susuzluktan dilini çıkarıp
soluyor, yaş toprağı yalıyordu. Bu
yolcu (kendi kendine): Yemin olsun
bana ulaşan susuzluğun benzeri
şiddetli bir susuzluk bu hayvana
da ulaşmış, dedi (hayvana acıdı).
Sonra kuyuya indi de ayakkabısının

içine su doldurdu. Sonra kuyudan
çıkarmak için ayakkabısını ağzıyla
tuttu, onu dışarı çıkarıp köpeği
suladı. Bundan dolayı Allah o kula
mükâfat verdi ve onun günahlarını
mağfiret eyledi.” Etrafındakiler, “Ya
Resülellah! Hayvanları sulamakta
bize ecir var mıdır?” diye sordular.
Bunun üzerine şöyle buyurdular:
“(Evet, kendisinde hayat olan) her
yaş ciğeri sulamakta ecir vardır.”
(Buhari, Şurb 9).
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Saraybosna’dan
Bir Hayvanlar
Çiftliği Hikâyesi
AMINA ŠILJAK-JESENKOVIĆ

H I K ÂY E S I
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Türkolog Prof. Dr. Amina Šiljak-Jesenković
Bosna savaşı sırasında bir hayvanat
bahçesinde yaşananları, o günlerdeki
hatıralarıyla birleştirerek 1868 için
kaleme aldı.

Her ülkenin büyük şehirlerinde birer eğlence parkı olmalıydı.
O eğlence parkları şehrin çocuklarına, kuşak kuşak çocukluk
yıllarını andırıyor. Siz Saraybosna’nın nufüsüna bakmayın.
Küçük şehir diye hor görmeyin yani. Her ne kadar küçük
olursa olsun, bir devletin, bir cumhuriyetin başkenti. Bosna
Hersek Sosyalist Yugoslavya’nın bir federal cumhuriyetiydi, merkezi, başkenti işte benim doğup büyüdüğüm şehir
Saraybosna. Yugoslavya’da -kâğıt üstünde olsa da- cumhuriyetler arası, şehirler arası, yetişkinler arası, çocuklar arası
eşitlik-kardeşlik ilkesi yaşatılıyordu. Onu inkar eden veya
farklı gören (gördüklerini kendi içinde saklamasa) içeriye
düşerdi. Efendim, biz o zaman Tito’nun ‘piyonerleri’ yani, Piyoner Birliği üyeleriydik. Yedi yaşında iken piyoner yeminini
yaptırıyorlardı (bir kerelik, bir sekiz yıl kadar, yani Sosyalist
Gençler Birliği üyeliğine kadar geçerli olmak üzere). Yemin

malum, çalışkan, saygılı, vatansever olacağıma yemin ediyorduk. Sizin de bir yeminiz vardı, her gün okuyordunuz, 2013’e
kadar. İşte ona benzer bir şey. Ha, neden bütün bunları
yazıyorum: Bu bahis konusu eğlence parkının namı ‘Piyoner
Vadisiydi’. Küçük de olsa bir hayvanat bahçesi. Aslanıyla,
kaplanıyla, filiyle, maymunuyla, çakalıyla, yabani keçilerle,
her şeyin üstüne tüküren lamalarla... Onların arasında da bir
nevi eşitlik kardeşliğinin varlığına inanıyorduk. Piyonerlerin
kafalarında Piyoner Vadisi’ndeki hayvanlar eşitlik kardeşlik
ilkesine göre yaşıyorlar. Bekçi amcalar onlara ihtiyaçlarına
göre mama veriyorlar. Piyoner Vadisi’nde “Herkesten imkânlarına göre, herkese ihtiyaçlarına göre” ilkesine inanıyorduk.
Onlar biraz daha ileri seviyede iken, biz insanlar ‘Herkesten
imkânlarına göre, herkese hakketiğine göre’ ilkesi çerçevesinde yaşadığımıza inanıyorduk. Yani, ufak tefek ‘Babası
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falan yoldaş’ olan piyonerlere daha yüksek
not verildiğini görmediğimiz değildi, ama bu
satırları yazarı da bir yoldaş müdürün kızı
olduğu için, pek zoruna gitmiyordu. Bende
öyle bir şey sözkonusu değildi, tam bir örnek
öğrenciydim, çalışkandım, sınıfta matematik
ve kompozisiyon birincisiydim. Belki elyazım
çok kötüydü, bu doğru, müzik dersinde de
kulağım sıfır, sesim eksi üç olmasına rağmen
beşim vardı, en azından sessiz ve dikkatlı bir
öğrenci olduğum için. Beden eğitiminde de
hiç başarılı olmadığıma rağmen beşim vardı,
ama bu da imkânlar meselesi. Yani, küçüklüğümde bir ameliyat geçirdim, diğer çocuklar
top oynarken, koşarken, spor yaparken benim
görevim derste uslu uslu oturmak, sporların
tanımını bilmekti, dersten geçmem için bu
yetiyordu. Resim dersinde ise aynı. Bir keresinde çizdiğim resmi sınıfın önünde göstermişimdir, gösterirken de utançtan ağlayıverdim,
sınıfta herkes gülmekten patlıyordu, öğretmenim ise bana beş verdi. İşte, resim yapamadığımı da itiraf ettim. Yetenek yok bende.
Herkesten imkanlarına göre ya...
Bu arada kafamdaki Piyoner yemininin etkisi
silinmeye başlamış, Sosyalist Gençler Birliğine üye olmamıza vakit gelmişti, o sıralarda
Piyoner Vadisi’ne de gitmez olduk. Lise yılları
dedik ya, ardında üniversite yılları… Biz de
postmodernizmi bütün boyutuyla algılamaya
başladık, seksenlerdeydik ve biz, Orwel’in
1984’le bitişik bir Hayvanlar Çifliği’nde yaşadığımızı daha net görmeye, anlamaya başladık. Liseden mezun ol, üniversiteyi bitir, aşk
meşk, iş derken doksanların başında kendimi
yolun başında bir evli kadın, bir akademisyen olarak buldum. Ben de şaşırmadığıma
şaşırdım, uyanıverdim ve kendimi doksanlarda, yeni bir vaziyette buldum işte. Tek partili
sistem çökmüş, Hayvanlar Çiftliği’ndeki ‘eşit
olanlar arasında daha eşit olanlar’ dengelerin
ne kadar bozulduğunu daha net göstermiş,
ilk demokratik seçimler, cumhuriyetlerde
ulusal partilerin başa gelmesi... Yeni kuşak
çocuklar eğlence parkına, hayvanat bahçesine
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Hayvanat bahçesindeki hayvanların açlıktan ölmelerine
kıyamadığı için öldürülen bekçinin naaşına şehadetinden
kaç gün sonra ve kimin tarafından ulaşıldığını artık
hatırlamıyorum. Bunu CNN muhabiri Christiane Amanpoor
bir haberinde anlatmış.
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hayranlıkla gidiyor. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse,
kiminin anne babasının gözü Zagrep’deki Maksimir hayvanat bahçesinde, kiminin anne babasının gözü Belgrad
hayvanat bahçesindeydi. Bizim kuşak kültür hayatının
takipçileri olarak o zamanlarda sergiler için Zagrep’e, kitap
fuarı için Belgrad’a, konserler ve tiyatro gösterileri için de
her ikisine gidiyorduk. Hazır gelmişken, vakti değerlendirmek için hayvanat bahçeleri ziyaretlerimiz oluyordu. Yanlış
hatırlamıyorsam, Zagrep’tekinde en çok yılanların kafesleri
başında durdum, Belgrad’da ise yırtıcı hayvanları merakla
seyrediyordum. Saraybosna’da, o yaşta en komiğime giden
maymunlardı, ne yapayım. Çıplaklıklarından kendim de
utanıyordum, ama komik mi komik, bir de biraz gerizekâlı
gibime geliyordu.
Ben yeni kurulan ev-iş-tebrik ziyaretleri-yeni akrabalar, eski
dostlar arasında bocalanırken bir sabah barut kokusuyla
uyandım. Saraybosna kuşatma altında. Zaten tepelerle
dağlarla çevrili, her tepesinde şehri nişan altında tutanlar
var. Defalarca yazdım, tekrara girmeyeyim. Piyoner vadisi
‘bizim’ ve ‘onların’ siperleri arasında, sahipsiz topraklarda
kaldı. Sahipsiz derken, sahibi vardı elbet, ancak onların
silah gücü ile almadıkları, siperlerle çevirmedikleri, bizim
de silah yokluğu, eşitlik, kardeşlik rüyasının kâbusa dönüş-
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müş şaşkınlığı nedeniyle alamadığımız topraklar. Bekçiler bir ara gidip hayvanlara mama veriyorlarmış. Sonra
çetnik cephesine yakın diye, bu gidişler seyrekleşti. Çetnik
siperlerindeki askerler -o yoldan geçen herkesin kendilerine
saldıracağını, siperlerine gireceğini zannederek- kimseyi
o yoldan geçirmezlerdi. Bekçilerin biri artık gitmez oldu.
Diğeri hayvanların aç sussuz kalmalarına dayanmayıp
onları beslemeye gitmiş ve bir çetnik mermisine hedef
olmuş. O arada, Sırp televizyonunda savaş propagandası
namına ‘Saraybosna’daki hayvanat bahçesinde aslanları
Sırp çocuklarıyla besliyorlar’ diye bir haber çıktı. Kuşatma
altındaki Saraybosna çocukları arasında ayrım yapılmıyordu. Hepsi aynı şekilde aç, sussuz, tepelerdeki namluların hedefindeydi. Şehir içinde kalanlar, ki bu bir tercih
meselesiydi, korkularında, tehlikelerinde, açlıklarında, her
an dört taraftan yağabilecek mermiler, şarapneller kurbanı
olma olasılığında eşittiler. Kardeştiler. Sokak köpekleri,
sokak kedileriyle birlikte. Kader ortakları. Hayvanat bahçesindeki hayvanların açlıktan ölmelerine kıyamadığı için
öldürülen bekçinin naaşına şehadetinden kaç gün sonra
ve kimin tarafından ulaşıldığını artık hatırlamıyorum.
Bunu CNN muhabiri Christiane Amanpoor bir haberinde
anlatmış. Şükür, o zaman bunu izleyebilmemiz için elektrik
yoktu. Acıdan, hüzünden kurtarıyor bazen bu elektriklerin
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olmayışı. Daha sonra kurumuş, kabuğunu bağlamış bir
yara olarak ortaya çıkıyor. Hayatınızın kesilmiş bir parçası üstüne kabuk bağlamış yara. Bir uzvun eksikliğine
rağmen, acısını hissettiren yara.

Savaş bitince hayvanat bahçesinin olduğu
yerler mayınlarla döşeliydi. Temizlemişler,
yeni bir hayvanat bahçesi kuruldu.
Görmeye gitmedim, gidemedim.

Savaş bitince hayvanat bahçesinin olduğu yerler mayınlarla döşeliydi. Temizlemişler, yeni bir hayvanat bahçesi
kuruldu. Görmeye gitmedim, gidemedim. Bir ara aslan
çiftin haberleri çıkıyordu. Hani erkek varmış, dişisini
getirmişler. Dişinin alışma süreci... Yavruları olacak mı?
Hayvanat bahçesinden magazin haberleri… Her tarafa
tüküren lamanın da varlığını duydum. Kafeslerde olsa
bari, aralarında bir eşitlik, kardeşlik var mı diye soruyorum kendi kendime. Onlara verilen ihtiyaçlarına göre
mi veriliyor, hakketiklerine göre mi veriliyor, yoksa yeni
bekçilerin ve patronlarının emrine göre mi... Açlıktan,
özgürsüzlükten, kuşatma altında olmaktan kimse ölmesin bari. Bekçiler de, hayvanlar da. Kendi hayat mücadelelerine devam etsinler. Yavrular aç olmasın. Ne hayvan,
ne insan yavruları. Hayvanlar Çiftliği dışında, 1984’ten
çok daha sonralarında yeni bir bahçeyi, bir parkı arzuluyorum. O’nu tespih eden yeryüzünde ve gökyüzünde
canlı ve cansıza itibar dolu olacak bir bahçeyi. Herkesin,
her şeyin mutlu olacağı bir bahçeyi.
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Hayvanseverlerin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için ürettikleri
çok dikkat çekici projeler var. Vakıflardan STK’lara, liselerden üniversitelere pek
çok kurum ilginç çalışmalar yapıyor.

Topluma geri dönüşümün önemini ve çevre
bilincini anlatmak, geri dönüştürülebilir
ambalaj atıklarını milli ekonomiye kazandırmak
ve sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak
amacıyla bir firmanın geliştirdiği "mamamatik"
olarak adlandırılan otomat, kışın yiyecek
bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da
umudu oldu.

Önümüzdeki günlerde soğuk hava ve kış
koşullarının etkisini artıracağına, dolayısıyla
hayvanseverlerin de sokak hayvanlarının
ihtiyaçlarına yetişmekte zorlanacağına işaret
eden Akay, "Sokak hayvanlarının düzenli
besleneceği mamamatiklerimizi Türkiye'nin
birçok şehrinde meydanlara ve belirgin
merkezlere yerleştirdik." dedi.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet
Akay, Kovid-19 salgınının ilk dönemlerinde
uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları
yüzünden, dışarıdaki hayvanların yiyecek
bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Bu sistemle çevreyi de koruduklarını belirten
Akay, "Hayata geçirdiğimiz projeyle ülkemizin
önemli sorunlarından olan atık ithalatını
azaltmayı da hedefliyoruz. Bir pet şişenin
doğada yok olması yüzlerce yıl alıyor. Ayrıca
çevrede büyük kirlilik sorunlarına yol açıyor.
Biz doğaya atılması yerine otomata atılarak
hem geri dönüşüme kazandırıyoruz. Böylelikle
doğadan alınan tekrar doğaya kazandırılmış
oluyor. Hedefimiz bu otomatları ülkemizin
her yerine kurarak hem geri dönüşüme katkı
sağlamak hem de hayvanlarımızın beslenmesini
sağlamış olmak. Belediye ve derneklerimizin
de bizlere sınırsız sevgisi ve desteği bulunuyor.
Projenin hayata geçmesi birçok hayvanseverleri
de çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Akay, sahipsiz sokak hayvanlarının yeterli su ve
yiyecek bulamadığı için hastalandığını, özellikle
bazı yavruların hayatını kaybettiğini belirterek,
bu hayvanların beslenme ihtiyacını gidermek
amacıyla bir otomat geliştirdiklerini anlattı.

F O T O Ğ R A F A A / İ L Y A S G Ü N

Bu otomatla geri dönüşebilir ambalaj atıklarını
milli ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini
dile getiren Akay, şöyle devam etti:
"Bu işi yaparken de sokaktaki can dostlarımızın
beslenmesine ve su ihtiyaçlarına katkı
sağlamayı düşündük. Burada temel amacımız,
özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza çevre
bilincini ve hayvan sevgisini aşılamaktı. Bu
cihazla bunu başardığımıza inanıyoruz.
Özellikle yaz ayları ülkemizin iç kesimlerinde
daha kurak geçti. Birçok sokak hayvanı su ve
yiyecek bulmakta zorlandı. Otomatlarımıza
atılan plastik, cam ve metal kutular can
dostlarımıza su ve mama olarak dönüyor. Bir
nevi atıklarımız da değerlenerek, milli servet
olarak katma değere katkıda bulunmuş oluyor.
Böylelikle hayvanlarımız aç kalmayacak
umarım. Mamamatikleri, İstanbul'da 55, diğer
illerde de şimdilik 20 tane yerleştirdik. Böylece
sokak hayvanları daha kolay besleniyor."
Akay, sokak hayvanlarının bir süre sonra
otomatı tanıdıklarını ve acıktıklarında ya da
susadıklarında yanına giderek ihtiyaçlarını
karşıladıklarını söyledi.

Mehmet Akay, bu projeyi kamuya sunduktan
sonra birçok firmanın iş birliği teklif ettiğini
anlattı. Sokak hayvanlarının unutulmaması
gerektiğini belirten Akay, "Unutmayalım
yaşadığımız topraklarda her canlıyla eşit
şartlara sahibiz, onlar da bizim kadar ev
sahibi ve söz sahibi tabiatta. Her canlı bizlere
sunulmuş birer emanettir." dedi.
Düldülle gezip hayvan besliyor
İstanbul'da yaşayan ve gezme tutkusunu satın
aldığı eski model minibüsü modifiye ederek
yerine getiren 27 yaşındaki Sıla Yakamoz, il il
gezerek sokak hayvanlarını besliyor.
Çocukluğundan beri gezme hayali olan
Yakamoz, bunu gerçeğe dönüştürmek için bir
firmada proje yöneticiliği görevinden ayrılarak
1,5 yıl önce satın aldığı ve "Düldül" adını verdiği
1997 model eski minibüsü kendi imkanlarıyla
dizayn ederek karavana dönüştürdü.
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Dünyayı gezme hayalini önce ülkesini, yanında
"Siri" adını verdiği köpeğiyle gezerek yerine
getirmeye çalışan Yakamoz, gittiği yerlerde
yöresel ürünleri toplayıp satarak ve günlük işlerde
çalışarak gelir elde ediyor.
Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflı ve
görüntülü yol hikayeleri sayesinde binlerce kişiye
ulaşan Yakamoz'un en büyük mutluluğu, sokak
hayvanlarına ulaşarak onları beslemek.
Ülkenin 6 bölgesinin neredeyse bütün illerine
ulaşan Yakamoz, son olarak Karabük'ün
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi
evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'ya geldi.
Sıla Yakamoz, kendi çapında küçük bir gezgin
olduğunu, çocukluğunda izlediği bir film
sahnesinden etkilenerek yaklaşık 1,5 yıl önce
gezmeye başladığını söyledi.

Eski model bir minibüs alarak hiç parasız yola
çıktığını anlatan Yakamoz, kendisine gelişigüzel
rota belirlediğini ifade etti.
Yakamoz, bir kadın olarak tek başına yollarda
olmanın zor gelmediğini belirterek, ülke insanının
çok cana yakın olduğunu, gittiği köylerde
insanların kendisini bağrına bastığını anlattı.
Konaklamak için salgından önce köyleri seçtiğini,
köylerde yaşlı nüfusun fazla olması nedeniyle
kendisinin de taşıyıcı olma ihtimaline karşı
artık kentlerde güvenli noktalarda konaklamayı
tercih ettiğini dile getiren Yakamoz, sosyal
medya aracılığıyla sokak hayvanları için bir
mama firmasıyla "askıda mama" kampanyası
başlattıklarını kaydetti.
Yakamoz, gittiği her şehirde sokak hayvanlarını
beslemeye çalıştığını kaydederek, sözlerini şöyle
sürdürdü:
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"Bir mama firmasıyla kampanya başlattık. Düzenli mama bağışı
alarak gittiğim her şehirde besleme yapmaya çalışıyorum.
Bu çok yeni bir proje. Kendi köpeğimin mamasından zaten
besliyordum. Elimde imkanlar büyüdükçe daha çok köpeğe
ulaştım ve besleme yapmaya başladım. Bu beni çok mutlu
ediyor."
Tivitle hayvanlar besleniyor
Türkiye Vodafone Vakfı, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları
Günü’nde, tüm hayvanseverleri “Yarını Kodlayanlar” projesi
katılımcılarının geliştirdiği ve kodla çalışan mama makinelerini
kullanarak sokak hayvanlarını uzaktan beslemeye davet e
Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplumsal değişim ve
gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye
Vodafone Vakfı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler
kapsamında günlerini evde geçiren herkese sokak hayvanlarına
yardımcı olma çağrısı yaptı.
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle bir video
yayınlayan Vakıf, tüm hayvanseverleri “Yarını Kodlayanlar”
projesi katılımcılarının geliştirdiği ve kodla çalışan mama
makinelerini kullanarak sokak hayvanlarını uzaktan beslemeye
davet ediyor.
Bunun için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması

F O T O Ğ R A F A A / T Ü R K I Y E V O D A F O N E V A K F I

M A M A M AT I K L E R E C A N

DOSTLARA ÖZEL PROJELER

yeterli oluyor. Türkiye Vodafone Vakfı’nın 2 yıl önce hayata
geçirdiği projeyle bugüne kadar yüz binlerce sokak hayvanının
beslenmesi sağlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı
Başkanı Hasan Süel, toplum olarak zor günlerden geçildiğine
dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Toplum olarak birlikte hareket etmemiz, her zamankinden
daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız,
birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir
dönemdeyiz. Salgından korunmak ve yayılımını önlemek
açısından evde kalmak büyük önem taşıyor. Herkesin evlerine
çekildiği bugünlerde sokak hayvanlarını da unutmuyoruz. Tüm
hayvanseverleri ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında hayata
geçirdiğimiz ve kodla çalışan mama makinelerimizi kullanarak
sokak hayvanlarına evlerinden destek olmaya davet ediyoruz.
Bunun için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atmak yeterli.
Koronavirüs salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az
hasarla atlatacağımıza inanıyoruz.”
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliği ile
yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesine Kayseri’den katılan
Serhat Seval ve Sudenaz Kınık isimli öğrenciler, gönüllü
eğitmenleri Melih Tan mentörlüğünde aldıkları kodlama
eğitimiyle sokak hayvanları için kodla çalışan bir mama
makinesi fikri geliştirdi.
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Artvin'in Borçka ilçesinde, 4 üniversite öğrencisinin atıl durumdaki araç lastiklerinden yaptığı evler,
soğuk kış günlerinde sokak kedilerine sıcak yuva oldu.
Türkiye Vodafone Vakfı tarafından hayata geçirilen bu fikirle,
bugün herkes sokaktaki hayvanlara yardım edebiliyor. Bugün
7'si İstanbul’da olmak üzere İzmir, Ankara, Adana, Erzurum ve
Rize'de toplam 13 mama makinesi bulunuyor.
Kodla çalışan mama makinesi ile sokak hayvanlarına mama
verebilmek için Twitter’dan #BuMamaBenden etiketiyle tweet
atılması yeterli oluyor.
Makine, mama kabı boşsa mama verecek şekilde kodlandı.
Atılan tweet ile boş olan makine üzerinden dolum yapılıyor.
Tüm lokasyonlarda mama makinesi dolu ise tweet sıraya
alınıyor. Kap boşalınca, sıradaki tweet’le makine aktive oluyor
ve kap mamayla doluyor.
Atık malzemelerden mama kabı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ilkokul öğrencileri, sosyal
sorumluluk projesi kapsamında, sokak hayvanları için atık
malzemelerden yaptıkları mama ve su kaplarını ilçenin farklı
noktalarına yerleştirdi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3 ilkokul tarafından ortaklaşan
hazırlanan "Doğaya ve Canlılara Sahip Çık" projesi çerçevesinde
minik öğrenciler, atık malzemeleri rengarenk süsleyerek sokak
hayvanlarına mama ve su kabı yaptı.
Yaptıkları kapları ilçenin farklı noktalarına yerleştiren
öğrencilere, öğretmenleri de mama alarak destek verdi.

Gölyaka Yunus Emre İlkokulu Müdürü Hidayet Topçu,
gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin İl Milli Eğitim
Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğünü söyledi.
Topçu, "Okul olarak daha önceden de sokak hayvanlarına
yönelik çalışmalarımız oldu. Okul bahçesinde sokak
köpeklerimizin bakımını üstlendik. Çocuklarımızla birlikte
farkındalık oluşturduk. Bu çalışmayla hem atık malzemeleri
kullanılır hale getirdik hem de sokak hayvanlarına duyarlılığı
artırdık." diye konuştu.
Projeden sorumlu sınıf öğretmeni Hatice Serap Akgül de
projenin 3 kardeş okul ile yürütüldüğünü belirterek, çalışmayla
çocukların çevre duyarlılığının arttığını kaydetti.
Akgül, çocukların projede yer almaktan mutluluk duyduğunu
dile getirerek, "Çocukların mutlulukları görülmeye değer.
Bıraktıkları kaptan beslenen canlıları gördüklerinde ne kadar
güzel bir hareket yaptıklarının farkına vardılar. Çocuklarımız
bu sayede hem doğaya hem de canlılara karşı duyarlılıklarını
artırdı." ifadelerini kullandı.
Araç lastiklerinden sıcak yuva
Artvin'in Borçka ilçesinde, 4 üniversite öğrencisinin atıl
durumdaki araç lastiklerinden yaptığı evler, soğuk kış
günlerinde sokak kedilerine sıcak yuva oldu.
Artvin Çoruh Üniversitesi Acarlar Meslek Yüksek Okulu Sosyal
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Hizmet bölümünde okuyan Sedanur
Karameşe, Züleyha Ök, Betül Kaplan ve
Beyzanur Hallaç, sokak kedileri için Kedi
Evi Projesi geliştirdi.
Belediyeden izin alan öğrenciler, atık
lastiklerinden yaptıkları kedi evlerini,
ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi.
Her gün kedi evlerini dolaşan öğrenciler,
harçlıklarıyla aldıkları mamalarla
kedilerinin karnını doyuruyor.
Öğrencilerden Beyzanur Hallaç,
gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda
hocalarının kendilerinden farkındalık
yaratacak sosyal bir proje geliştirmelerini
istemesi üzerine Kedi Evi Projesi'ni hayata
geçirdiklerini söyledi.
Sokak hayvanlarının kışın soğukta yaşadığı
sorunları gördüklerini belirten Hallaç,
"İlçemizde sokakta yaşayan kediler bir hayli
fazla. Biz de onları düşünerek böyle bir
proje yaptık. Sadece ödev olarak yapalım
bitsin, diye düşünmedik. Halkın desteğini
alarak sürekli olmasını istedik. Hayvanlar
için atılan küçük adımların insanlık için
büyük adım olacağını düşünüyorum." dedi.
Sedanur Karameşe de harçlıklarından
ayırdıkları parayla mama alıp kedi evlerine
koyduklarını ifade ederek, kedilerin
yaptıkları evlere sığınıp bıraktıkları
mamaları yemesinin kendilerini mutlu
ettiğini dile getirdi.
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan
ise üniversiteli öğrencilerin bu tarz sosyal
projelerine belediye olarak her daim
destek olacaklarına dikkati çekerek, şunları
kaydetti:
"Öğrencilerimiz bizden destek istedi, biz
de severek destek olduk. Çünkü bizim de
düşündüğümüz bir çalışmaydı. Bunun
üniversite öğrencilerinden gelmesi, bizim
için oldukça sevindiriciydi. Kedi evlerini
Borçka'nın muhtelif yerlerine koyduk. Bu
kış aylarında sokaktaki kediler için yaşam
alanı oluşturduk."
Patimatikler
Beyoğlu'nda yaşayan 12 yaşındaki Büşra
Aykut'un sokak hayvanlarının aç kalmaması
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için hayal ettiği mama projesi, Beyoğlu
Belediyesi'nce hayata geçirildi. Beyoğlu
Belediyesi'nden yapılan açıklamaya
göre, 31 Mart yerel seçimleri sırasında
sokak hayvanlarının sürekli doyurulması
konusunda kafa yoran Büşra Aykut,
kaldırımlardaki taşların oyularak içlerine
mama ve su konulması ya da cihazlar
geliştirilerek buradan aç hayvanlara yiyecek
sağlanması konusundaki hayalini, AK Parti
Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali
Yıldız'a aktardı. Yıldız da seçilmesi halinde
sokak hayvanları için gerekenin yapılacağı
sözünü verdi.
Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Yıldız,
göreve başlar başlamaz küçük Büşra'nın
talebi doğrultusunda "Melek Büşra Sokak
Hayvanları Mama Projesi'nin" hayata
geçilmesi için girişimde bulundu.
Proje kapsamında özel bir firma ile iş
birliği yapılarak sokak hayvanlarını
besleyen teknolojik geri dönüşüm otomatı
"Patimatik" geliştirildi.

DOSTLARA ÖZEL PROJELER

Sokak hayvanlarının
sürekli doyurulması
konusunda kafa yoran
12 yaşındaki Büşra
Aykut'un, kaldırımlardaki
taşların oyularak içlerine
mama ve su konulması ya
da cihazlar geliştirilerek
buradan aç hayvanlara
yiyecek sağlanması
konusundaki hayali gerçek
oldu.

F O T O Ğ R A F A A / B E Y O Ğ L U

BELEDIYESI

"Sıfır Atık" projesi kapsamında geri
dönüşümü destekleyerek sokak
hayvanlarını beslenmesini kolaylaştıracak
"Patimatik"lerden ilk etapta beş adet
üretilerek, Kızılay, Çıksalın, Kalaycıbahçe,
Cihangir ve Galata meydanlarına kuruldu.
Elektronik bir sistemle çalışan
"Patimatik"lerde kedi ve köpeklerin
beslenmesi için iki mama, iki de su bölümü
bulunuyor. Cihazlar pet şişe, cam şişe
ve metal kutularla çalışıyor. Vatandaşlar
ellerindeki şişenin içindeki suyu cihazın
su haznesi bölümüne boşalttığında
cihaz tarafından otomatik olarak kedi
maması alanına bir öğünlük kedi maması
dökülüyor. Pet şişeyi de geri dönüşüm
haznesine attığında köpek maması alanına
bir öğünlük köpek maması dökülüyor.
Çevre ve hayvan dostu olan proje,
Yıldız ve Büşra Aykut'un katıldığı bir
toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Fikrin
sahibi küçük Büşra'nın evinin bulunduğu
Fetihtepe Mahallesi'nde düzenlenen
toplantıda konuşan Yıldız, küçük kızın
kocaman yüreğiyle sokak hayvanlarının aç
kalmaması için kendilerine akıl verdiğini
aktardı.
F O T O Ğ R A F A A / Ö M E R Ü R E R
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Hilâl-i Ahmer’in her yönüyle güçlenmesinde ve uluslararası itibara sahip
bir kuruluş olmasında takdire şayan çalışmalar yapan Besim Ömer
Paşa’nın yaptığı en büyük hizmetlerden biri de hastabakıcılık mesleğinin
temellerini atmasıdır.

Bir buçuk asra yaklaşan şanlı geçmişiyle, nerede felâket olmuşsa oralara koşan, âfetzedelerin
yaralarını saran Kızılay’ın bu şerefli tarihinin
oluşmasında birçok insanın fedakârlıkları bulunmaktadır. Bunlar arasında ilk sıradagelenlerden biri de Dr. Besim Ömer Paşa’dır.
Türk tıbbının kahramanlarından biri olan
Besim Ömer [Akalın] Paşa (1862-1940), aynı
zamanda iyi bir Hilâl-i Ahmerci idi. Bilindiği
üzere, Besim Ömer Paşa’nın teklifi ve önayak
olmasıyla 20 Mart 1912 tarihinde Osmanlı
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti bünyesinde “Osmanlı
Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi” kurulur.
Kurulan bu teşkilatla beraber kadınlarımızın
daha yoğun ve etkili bir şekilde Hilâl-i Ahmer
faaliyetlerine katılırlar.
Hilâl-i Ahmer’in her yönüyle güçlenmesinde ve
uluslararası itibara sahip bir kuruluş olmasında
takdire şayan çalışmalar yapan Besim Ömer
Paşa’nın yaptığı en büyük hizmetlerden biri de
hastabakıcılık mesleğinin temellerini atmasıdır.
Trablusgarp (1911) ve Balkan (1912) Savaşlarında hastabakıcıların yetersizliği sebebiyle
ordu çok büyük kayıplar verir. 1911’de Kızılhaç
Washington Kongresi’ne katılan Dr. Besim
Ömer Paşa, hastabakıcılığın ayrı bir meslek
olduğunu görür. Bu konuda Kızılay (Hilâl-i
Ahmer) Cemiyeti’ni etkileyerek hemşirelik mesleğine ihtiyaç olduğunu belirtir. Hilal-i Ahmer,
bu konu üzerine eğilir ve ilk olarak Kadırga
Hastanesi’nde altı ay süreli gönüllü hastabakıcılık kursu için ödenek ayırır. Özellikle Besim
Ömer, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin ikinci Başkanı olarak, Balkan savaşları esnasında kadınlara

hastabakıcılık dersleri verir. Onun bu şahsi
çabaları sonucunda, bu kurslara İstanbul’un
en kültürlü çevrelerinin ilgisi sağlanır. Böylece
kadınlarımız Balkan Savaşında hastanelerde
çalışmaya başlar. Bu sebeple, 1912 yılı, ülkemizde hemşirelik mesleğinin başlangıcı kabul
edilir. Ayrıca sadece kurs vermekle kalmayan
Besim Ömer, eğitimde doğan ihtiyaç üzerine
hastabakıcılığa dair ilk kitapları kaleme alır.
Kızılay arşivinde bulunan ve hastabakıcılığın
geçmişine ışık tutan bu fotoğrafın üzerinde,
“Beyoğlu Hilâl-i Ahmer Hastahanesi’nde Hastabakıcılar” ibaresi okunuyor. 1912 tarihinde
Beyoğlu Hilâl-i Ahmer Hastanesi bahçesinde,
üstü saçaklı bir sundurmada çekilen fotoğraf,
bizi asırlar öncesine götürüyor. Bembeyaz elbiselere bürünmüş hastabakıcıların ortasında,
tam bir asaletle, güzel ve şık bir takım elbisesiyle Dr. Besim Ömer Paşa görülüyor.
Herkesin fotoğrafta kendisini rahatlıkla gösterebilmesi için üç kademeli bir set üzerinde
yerini alan Hilâl-i Ahmer’in kanatsız melekleri
olan hastabakıcılar, şefkatli bakışlarını asırlar
sonrasında bile bizlere hissettiriyorlar. Toplam
otuz dört hastabakıcının bulunduğu bu tarihi
fotoğraf, gelecekteki hemşireliğin tarihine de
ışık tutuyor.
Tıp sahasında birçok unsurun öncüsü olan
Hilâl-i Ahmer hastabakıcılığın kurulmasında
ve kurumsallaşmasında büyük rol oynamış
ve bu konuda da adını tarihe altın harflerle
yazdırmıştır.
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Edebiyat ve hayvan denince akla hayale gelebilecek hemen her kombinasyon metinlerde karşılığını
buldu yahut bulması an meselesi. Saymakla ve örnek vermekle bitecek gibi görünmeyen bir
literatürle karşı karşıyayız.

Binlerce yıldır hayvanlar da yer alıyor hikâyelerimizde.
İnsanlık olarak mitoloji, destanlar, masallar, şiirler, fabllar ve
elbette romanlar yazdık hayvanların birer karakter olduğu.
Hayvanlar; kimi kez baştan sona yer aldı metinlerde, kimi kez
insanların arasında yer aldılar. İnsanlara galebe çaldılar yahut
yenildiler. Bazen insanlar hiç gözükmedi o hikâyelerde, bazen
bir insanın kendini hayvana dönüşmesine şahit olduk bazen
de tam tersi oldu ve bir hayvan insan olarak buldu kendini.
Yarı at yarı insanlar, yarı balık yarı insanlar arz-ı endam etti.
Büyük bir balığın karnında buldu kendini insan. Edebiyat ve
hayvan denince akla hayale gelebilecek hemen her kombinasyon metinlerde karşılığını buldu yahut bulması an meselesi.
Saymakla ve örnek vermekle bitecek gibi görünmeyen bir
literatürle karşı karşıyayız. Edebiyat projektörlerimizi onların
üzerine çevirirken ne anlatmayı murat ettik biz? Son yıllarda
bu soruyu da tartışma gündemimize aldık. Ancak o tartışmayı
yazının sonuna ertelemek daha doğru sanki. Önce hayvanların
edebiyattaki yerinin bir fotoğrafını çekmekte fayda var. Zira
tartışmalar edebiyat tarihinin o uzun yüzyılları ile kıyaslanırsa
bu tartışma henüz çok taze bir konu.

tilki üzerinden insanın bir özelliği hikâye edilmektedir. Tilki,
insanı anlatmak için kullanılan bir kukladır. Adeta mağazalardaki vitrin mankenlerinin kıyafeti teşhir etmek üzere giydirilmesi gibi bir hayvan, insana ait bir özelliğin teşhir edilmesi
adına hikâye metni içinde kullanılmaktadır.

Tilkiler, kargalar ve kurtlar

“Martı sana söylüyorum, insan sen anla”

Masallarda tilkilerin kurnazlığı, kargaların ahmaklığı, kurtların hainliği anlatılır. Bunların hiç biri hayvan değildir. Evet,
anlatılan karakter tilkinin, karganındır. Ancak anlatılan hikâye
insana dair özelliklerdir. Tilkiler kurnaz değildir ama masalda

Hayvanlara, insanlık giydirmeyi tercih etmeyen kitaplar da
var. Hem de insanı anlatmaya devam ettiği halde. Mesela
Anna Sewell’in “Siyah İnci”si tam olarak böyle bir roman
değil. Evet, “Siyah İnci”de de insanlar anlatılıyor ama anla-

Modern edebiyat için de benzer bir durum söz konusu. Eric
Arthur Blair’i bilmeyiz ama George Orwell’a aşinayız elbette. Hayvan Çiftliği, siyasi bir alegori ve sert bir hiciv olarak
edebiyata dâhil oldu. Sovyet devriminin gerçekleşmesinden
sonra kurulan statükonun hicvedildiği romanı isim isim gerçek
kişilerle mantıklı bir şekilde eşleyen okumalar yapıldı. Stalin, Lenin metinde boy gösteriyor. Yine de metin Sovyetler
Birliği’nin bir dönemine indirgenemeyecek boyutlara sahip.
“Bütün hayvanlar eşittir, bazıları daha eşittir” paradoksu gibi
her dönemde karşılık bulabilecek parlak buluşlara yer verir
“Hayvan Çiftliği”. Neticede bu roman için de “insanları” anlatmak için hayvanların birer kukla karakter olarak kullanıldığı,
birer bahane olduğu “insanmerkezli” metin demek mümkündür.
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tıcı bir at ve insanlar onun bakışından
anlatılırken ata Orwell’ın yüklediği
anlamda insan yüklemesi yapılmıyor,
kahramanımız kuklalaştırılmıyor. Jack
London’ın “Vahşetin Çağrısı” romanında
insanlar tarafından “evcilleştirilmiş” bir
kurt köpeğinin uzun maceralardan sonra
kendi doğasını, kimliğini fark etmesi ve
ona dönmesi anlatılıyor mesela. “Vahşetin Çağrısı”nı “kukla olmaktan” kurtulma romanı diye tarif etmemiz mümkün.
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Tabi o da insanı anlatmayan bir roman
değil. Ancak insanı insanlar üzerinden
hayvanı da hayvanlar üzerinden anlatmayı tercih eden bir roman “Vahşetin
Çağrısı”. Kendi doğasını keşfeden bir
başka kahraman ise Martı Jonathan
Livingston. Richard Bach, martıya martılığını sürünün yani ona engel olarak
ezberlettiği şeyleri aşmayı öğrenmesinin sürecini hikayeleştirirken okuru
olan insanlara “ezberlerini bozmayı”
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öğretiyor. Bir başka deyişle “martı sana
söylüyorum, insan sen anla” diyor. Samed Behrengi’nin “Küçük Kara Balık”
adlı masalını da benzer bir okumaya tabi
tutabiliriz. Balığın, martının yahut kurt
köpeğinin kendi doğalarını keşfetmek
için ona dayatılan sınırları aşmasını anlatan bu üç kitabın ortak paydası dikkat
çekicidir. Bir kuklalaştırmadan bahsedilmese de bu kitaplar için, hayvanların
insana verilecek mesajın aktarılmasında
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bir “araç” olarak kullanıldığı eleştirisi de getirilebilir.
Bazı tartışmaların çok taze olduğunu ve henüz belli
olgunluğa ulaşmadığını belirtmekle yetineyim şimdilik.
Hazır “Küçük Kara Balık” demişken bir başka su canlısına bakabiliriz. HermanMelville’nin “MobyDick”ine elbette. Büyük beyaz balina, bir hayvan olarak yer alsa da
kötülüğün yenilmez sembolüne dönüşür. Kaptan Ahab,
bir bacağını da kaybettiği bu mücadelede canını verecek
kadar gözü kara bir tiptir. Peki, “MobyDick”in bundan
haberi var mıdır? Bu sorunun cevabı romanda verilmez.
Tam olarak “insan” değildir büyük beyaz balina. Ancak
“hayvan” olduğu da söylenemez. Bir ara form, ara model diyebiliriz belki. Esasen iki tarafı keskin bir bıçaktır
“MobyDick”.
Ekoeleştiri akımı
John Berger 1977’de kaleme aldığı yazı ile bir soru attı
ortaya. “Hayvanlara Niçin Bakarız?” başlıklı bu yazı
pek çok soruyu ve kavramı gündeme getirdi ve bir
literatürün oluşması için ilk adımı attı. Ekoeleştiri ismi
verilen bu akım, posthümanist bir bakış açısının ilk
adımlarından biri idi. “İnsanmerkezci” (antropomorfizm) bakışın yerini hayatmerkezli/biyomerkezlibir
bakış açısını savunan bu görüş, bir temsil sorunu olarak
tanımlıyor olan biteni. Bu görüş, edebi söylemin insan
kimliğini dile getirmek için hayvanı bir kuklaya dönüştürmeyi eleştiriyor ve metni türlerarası köprü kurabileceğini vurguluyor.
Hazin bir tarafı var bu eleştirinin. Zira edebiyatta
“insanmerkezciliğin” gündeme gelmesi hayvanların insanların yanında “evcil” varlıklara dönüşmesi, doğanın
büyük ölçüde tahrip edilmesi sonrasında gündeme gelmesi hazin bir durum. Zira Walter Benjamin’in “Büyük
şehir insanını büyüleyen son bakışta aşktır” aforizmasını
hatırladım ister istemez.
“İnsanmerkezliliğin” tartışılması gereken çok boyutu
var elbette. Yine de bir soruyu da sormadan bu yazıyı
bitirmek istemiyorum. “İnsanmerkezlilikten” “hayat
merkezli” bir bakışı düşünmeye geçmek için “son bakışa” kadar beklememiz mi gerekiyormuş acaba?

Tilki, insanı anlatmak için kullanılan bir kukladır.
Adeta mağazalardaki vitrin mankenlerinin kıyafeti
teşhir etmek üzere giydirilmesi gibi bir hayvan, insana
ait bir özelliğin teşhir edilmesi adına hikâye metni içinde
kullanılmaktadır.
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Sınır Tanımayan
Kanatlar
ALPER TÜYDEŞ

On yıldır yaban hayatı fotoğrafları çeken kuş gözlemcisi Alper Tüydeş,
kuşların mevsimlerle birlikte değişen hayatlarını 1868 için yazdı.
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AKPELIKANLAR

Türkiye, kışı Afrika’da
geçiren kuşların baharda
kuzeye çıkmalarında
kullandıkları bir köprü
gibi ve bu yönüyle çok
önemli. Marmara bölgesi
üzerinden kuzeye olan
bu yolculuklarında
Karadeniz Bölgesi deniz
öncesi son kara parçası
olduğundan hayati
öneme sahip.

Kuşlar… Sınır tanımayan, gökyüzünün gerçek sahipleri kuşlar. Rengarenkler,
çeşit çeşitler. Her kıtada, iklimde, coğrafyada ayrı ayrı özellikleri ile dağılmışlar.
Çevremizdeki varlıkları mevsimden mevsime değişiyor. Ötüşleri de öyle…
Bir de bu küçük bedenlerin kocaman yolculukları var ki sormayın gitsin.
Ben Alper Tüydeş. On yıldır yaban hayatı fotoğrafları çekiyorum. Ve kuşlar özel
ilgi alanımdalar. Mevsimlerle birlikte değişen hayatları, renkler, hareketleri ve
de ötüşleri harika canlılar. Bu yazıda kuşların göçlerle dolu dünyasından bahsetmek istiyorum sizlere.
Bazen keşke sınırlar olmasaydı deriz içimizden. Canımız istediğinde çıkıp başka
ülkeleri görmek, yeni yerler keşfetmek, tatmak dinlemek isteriz. İşte bu özendiğimiz hayatı yaşayan canlılar kuşlar aslında. Özellikle göçmen kuşlar yılda 20
bin kilometreden fazla yolculuk yapabiliyor ve onlarca farklı ülkeyi göç ederken
ziyaret edebiliyorlar. Göçmen kuş dediğimizde aklımıza ilk etapta leylekler,
kırlangıçlar gelse de her yıl ülkemizin coğrafyasını yüzlerce türde, yüz binlerce
kuş göç ederken kullanıyor.
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S Ü R M E L I Ç A L I K U Ş U

PUFLA

TEPELI

L E Y L E K YAV R U L A R I

PELIKAN

Türkiye, kışı Afrika’da geçiren kuşların
baharda kuzeye çıkmalarında kullandıkları bir köprü gibi ve bu yönüyle çok
önemli. Marmara bölgesi üzerinden
kuzeye olan bu yolculuklarında Karadeniz Bölgesi deniz öncesi son kara parçası olduğundan hayati öneme sahip.
Göç dönemlerinde bazı kuşlar Türkiye’de üremese de ülkemizi göç yolculuklarında kullanıyorlar. Örneğin
Yılan Kartalı, Çamur Çullukları, Balık
Kartalları bahar döneminde en yoğun
görülen türlerden olmalarına rağmen
yazın kalmayıp kuzeyde üreme alanlarında ürüyorlar. Türkiye göç dönemlerinde beslenip dinlenmek için mola
verdikleri verimli alanlar onlar için.

Bunun yanında leylek, turna, bıldırcın,
ibibik, gökkuzgun, arkuşu, bülbül gibi
bazı türlerde üremek için ülkemize ve
daha da kuzeydeki ülkelere gelip yayılan türlerdendir.
Göç hareketi her türde ayrı bir döneme denk geldiğinden dolayı aslında
hiç durmadan yıl boyu devam ediyor.
Şubatla birlikte leylekler ve çıkrıkçın
ördekleri göçe başlar. Mart ayı itibariyle pelikanlar buna katılır. Nisanda
ishakkuşları gelmeye başlar. Mayısta
ibibikler görülür. Haziranda kartallar.
Temmuzda kıyı kuşlarının nadirleri
ve bazı doğan türleri görülür. Ağustos
ayında yavru leylekler dönüşe geçer
bile. Eylül ayında pelikanlar ve leylek-
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ler geri dönmeye başlar. Ekimde bazı
ördekler, kasımda turnalar. Aralıkta ise
kuzeyden ülkemize soğuk hava dalgasından kaçmak için gelenler olur. Ve
böylece dünya bir bütün olarak kuşların barınma, üreme ve beslenmeleri için
tek bir parça olarak bölgelerini kuşlara
paylaştırır.
Aslında kışın da göç eden türler var. Bu
kuşlar bahardaki gibi toplu göç etmedikleri için ve direkt göllerde barındıklarından pek bilinmiyorlar. Ama mesela
Ötücü Kuğular, pek çok kaz türü hatta
büyük orman kartalı ve flamingo gibi
türler batı veya kuzeydeki yaşam alanlarında soğuklar nedeniyle veya belirli
nedenlerle yaşanan besin sıkıntısı nede-
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niyle ülkemize sığınırlar. Öyle ki bu bazen birkaç günlük bir
kaçamak bazen ise 2-3 ay süren bir konaklama olabilir.
Kuşların bu göç yolculukları sandığımızdan daha zorlu
geçiyor aslında. Şehirleşme ile giderek yok olan beslenme ve
barınma alanları en önemli etkenlerden. Bunun yanında yanlış tarım faaliyetleri, kirlilik, avcılık hatta savaşlar ne yazık ki
bu göçmen kuşlar üzerinde yıkıcı etkilere neden oluyor.
Örneğin taşkın alanlar ve büyük bataklıklar kuşların göçte
en çok rağbet gösterdiği alanlardandır. Ancak tarım veya
şehirlerdeki sinek yapar endişesi ile kurutulan bu alanlarla
aslında binlerce kuşun konaklama alanı yok edilmiş oluyor.
Zehirli tarım ilaçları bu kuşlara doğrudan olduğu gibi dolaylı yönden de büyük darbe vuruyor. Avcılıkta bu göçmen
kuşlar üzerinde yıkıcı etkilere sahip. İklim değişikliği ile
zamansız yağmur ve fırtınalar da kuşların göç yolculuğunda
olumsuz etkenler arasında maalesef.

Bu konuyu ben okullarda öğrencilere sık sık anlatıyorum ve
benzinlik örneğini veriyorum. Bir aile uzun bir yola çıktığında, bu yolculuğu esnasında nasıl ki beslenme, yaşamsal
ihtiyaçlarını giderme hatta mola verip uyuma gibi ihtiyaçlarını karşılıyorsa kuşlar içinde ormanlık alanlar, sulak alanlar,
bataklıklar aynı öneme sahip.
Peki bunca kuş neden göç etme gereksinimi duyuyor?
Mesela Afrika kıtası her ne kadar kışı güvenle geçirmelerine
neden olsa da baharla birlikte kuzeyde yeniden uyanan doğa,
yağışlarla birlikte toprakta türlü bitkilerin yeniden açmasına
neden oluyor. Bu bitkiler etraflarına çeşitli böcekleri topluyor. Bu böceklerde sürüngenleri, küçük kuş ve memeleri,
onlar da diğer kuş ve memeli türlerini derken kuzeyde bahar
ayıyla birlikte bereketli bir yaz süreci başlıyor. Göçmen
kuşlarda yavrularını besleyebilecekleri daha verimli alanlara
ihtiyaç duyduklarından bu alanlara göç etmeleri onlar için
kaçınılmaz bir hal alıyor.

Kuşlar ve doğanın muhteşem döngüsüne katkı sağlamak için yapabileceğiniz
bir şeyler de var aslında: Öncelikle çocuklarınıza bu dünyayı bu canlılarla
birlikte paylaşmamız gerektiğini lütfen anlatın.

E L M A B A Ş P A T K A
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Az önce kışın da göçün devam ettiğinden bahsetmiştim. Ancak leylek gibi
bazı göçmen türler kışın göç etmeyip
ülkemizde kalabiliyorlar. Bunların
sayıları az olsa da değişen hava şartları
ve kışların artık daha sıcak geçmesi bu
sayının giderek artmasına da neden
oluyor.
Ülkemizde yaşayan kuşlardan bazıları
yaşam alanlarını yaz kış kullanırken
bazıları uzun mesafe göçlerle geliyor.
Bazıları ise kısmi göç dediğimiz kısa
mesafelerde göç ediyorlar. Örneğin
yazın dağların yüksek kesimlerinde
üreyen taşkuşu veya dağ incirkuşları
kışın hava şartları nedeniyle deniz ve

K ÜÇÜ K O R M A N

KA RTA L I

göl kıyılarına hatta şehir içlerine kadar
iniyorlar.
Doğada oluşturduğumuz onca tahribata rağmen hala bu muazzam göç yolculuğu yüz binlerce kuş tarafından yerine
getiriliyor. Özellikle mart, nisan ve
mayıs ayları bahar göçünün en hareketli olduğu dönemlerdir. Bu zaman dilimi
içerisinde bir gözünüzün gökyüzünde
olmasında fayda var. Binlerce bireyden
oluşan bir pelikan sürüsüne denk gelebilirsiniz veya ormanlık alanlarda göç
ederken beslenen ötücü kuşların bahar
sevincine karşı söyledikleri şarkıları
duyabilirsiniz.

TEPELI GUGUKLAR
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Bu kuşlar ve doğanın muhteşem döngüsüne katkı sağlamak için yapabileceğiniz bir şeyler de var aslında: Öncelikle
çocuklarınıza bu dünyayı bu canlılarla
birlikte paylaşmamız gerektiğini lütfen
anlatın. Çöplerin doğada da olmaması
gerektiğini bahsedin. Doğal alanları
mangal alanı olarak görmekten kaçınmalı ve özellikle de göç dönemlerinde
doğada daha sessiz ve özenli bulunmaya dikkat etmeliyiz. Binlerce kilometre
yoldan gelen misafirlerimizin ihtiyacı
olan besin ve dinlencelerini yarı da
kesmek yolculuklarının geri kalanı için
önemli bir sorun olabilir. Bu bilinçle hareket edersek kazanan hepimiz
olacağız.
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KÖ P E K L E R D E
GÖÇER MI?
Çoğu genç erkeklerden oluşan göçmenlerin içerisinde sadece birkaç kadın,
çocuk ve ihtiyar bulunuyordu. Bir de Reks...
YA Z I V E F O T O Ğ R A F L A R : E R H A N İ D İ Z

“Cesetler bir aydan fazladır ara bölgede yatıyor. Kimse oraya yaklaşmıyor;
Birleşmiş Milletler’in beyaz kamyonları
da onları almaya gitmiyor. Gömülmeyi
bekleyenlerin ruhları şehirde kargalarla
uçuşuyor.”

Kampa hapsedilen bir adam, metrelerce
uzaktan sayılabilen kemikleriyle dikenli tellere yaklaşıyor ve çaresiz gözlerle
kameraya bakıyordu. Sonra bir bakkal
dükkanında, üzerinde “Bosna’ya ekmek”
yazan bir kumbara görmüştüm.

Boşnak yazar Mehmedinoviç, pencereden Saraybosna sokaklarına baktığında
bu manzarayı görüyordu. Şimdi 25 yıl
sonra aynı sokaklarda, noel için süslenen
vitrinlerin arasında yürüyorum.

Bosna bunlarla kazınmıştı zihnime. Şimdi caddede birlikte yürüdüğüm insanlar,
o günlerde ölümden kurtulan şanslı kişilerdi. Belki de şanssız olanların katilleri...

Bosna’nın adını ilk kez televizyondan
duymuştum. Çocuktum, haberler Çetniklerin katlettiği Boşnakları gösteriyordu:

Birazdan Bihaç şehrine doğru yola
çıkacaktım. Zira Bosna Hersek’in kuzeyinde bulunan bu şehir son günlerde
ülke gündemini sıkça meşgul ediyordu.

Avrupa’ya gitmek isteyen üç bin kadar
göçmen şehirde sıkışıp kalmış, kış gelince uluslararası kuruluşlar bir çalışma
başlatmıştı. Kızılay da bu göçmenler için
çadır ve battaniye göndermişti. Görevim, şehirdeki Kızılay çalışmalarını kayıt
altına almaktı.
Bavulumu ardımdan sürüyerek terminale
vardım. Otobüs henüz ortalıkta yoktu.
Gümüşten bir soğuk vardı. Ellerimi
ceplerimden çıkaramıyordum. Yirmi yılı
bir dağ başında geçirmiş, iki metre karın
içinde yaşamış olsam da bu kadar soğuk
fazla geliyordu. Ayaklarımı hissetmek
için sürekli hareket ediyordum.
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Reks’in oraya nasıl geldiğini,
kime ait olduğunu hiç kimse
bilmiyordu. Fakat herkesin
ortak dostuydu. O da aylardır
göçmenlerle birlikte kalıyor,
onlarla yemek sırasına giriyor,
onlarla uyuyordu.
***
Bihaç’a vardığımda gün karanlığa kavuşmuştu. Şehir Amerikan filmlerindeki
küçük, tatlı kasabaları andırıyordu: Tek
katlı evler, kapıdaki çam ağacı, otomobil... Şehir yeni yıla hazırlanıyordu.
Caddeler ve vitrinler fazlaca davetkârdı.
Otobüsten inip otele geçtim. Bir nehrin
ikiye ayrıldığı noktaya kurulan otel, bir
adadayız hissi veriyordu.
Sabah uyandığımda her şey daha da güzel görünmeye başladı: Nehri bir çarşaf
gibi örten sis, sislerin arasından yükselen
iki sarıçam, sudaki ördekler... Bir tabloya
bakar gibiydim.
Kampta Hayat
Kahvaltıdan sonra kampa doğru yola
çıktım. Daha önce Arakan, Suriye,
Filistin kamplarını gördüğümden beni
neyin karşılayacağını bildiğimi sanıyordum ama yanılmıştım. Dev bir hangarın
içerisine kurulan çadırlarda her milletten 3 bin kişi yaşıyordu. Farklı renkler,
farklı dinler, farklı diller… Bu defa ortak
olan tek bir şey vardı: Avrupa’ya gitme
uğraşı. Çoğu genç erkeklerden oluşan
göçmenlerin içerisinde sadece birkaç
kadın, çocuk ve ihtiyar bulunuyordu. Bir
de Reks...
Reks’in oraya nasıl geldiğini, kime ait
olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Fakat
herkesin ortak dostuydu. O da aylardır
göçmenlerle birlikte kalıyor, onlarla yemek sırasına giriyor, onlarla uyuyordu.

Her gece yastığa başını Avrupa’ya gitme
hayaliyle koyan göçmenler, sabah soluğu
sınırda alıyor, akşama doğru Hırvat
polisinden dayak yiyip geri dönüyordu.
Mütemadiyen devam eden bu gidişlere
katılmayan yalnızca Reks’ti. Reks, kıvırcık tüyleri, minik bacaklarıyla ortalıkta
koşturup duruyordu. Kamptaki yüzler
her gün değişiyor, Reks olduğu yerde
bekliyordu.
Göçmenlerin tek tesellisi kapıların bir
defada açılması ve herkesin Avrupa’ya
geçmesiydi. Bu umutla bekleyen bir
Afgan göçmene, “Siz giderseniz Reks’e
ne olacak?” diye sordum. Gülerek cevap
verdi, “O buranın daimi göçmeni.”
Gün boyunca battaniye dağıttıktan
sonra gece otele döndüm. Ertesi sabah
uyandığımda her yer bembeyazdı. Gece
boyunca kar yağmıştı. Kampa giden yol
bugün farklı görünüyordu. Kar altında
kalan meşe ağaçları, yeni yıl için süslenen vitrinler, bir Hollywood sahnesini
andırıyordu. Kampa vardığımızda yola
dökülen onlarca göçmen, omuzlarındaki
battaniyelerle karlı tepeleri izliyorlardı.
Onlar da sabaha bembeyaz uyanmış fakat bundan hiç hoşlanmamışlardı. Belki
içlerinden birçoğu galiz küfürler etmiş,
inandığı Tanrı’ya “neden” diye sormuştu.
Çünkü kar, onların hayallerini bir süre
daha ertelemesi demekti. Kar; kaçakçılarla yeniden pazarlık yapılması, yoldaki
polis tehlikesine yırtıcı hayvanların da
eklenmesi, bir battaniyenin yanına bir
de tulum bulmak demekti. Kar; soğuk
suyla yıkandıkları, bir lokma ekmek için
saatlerce bekledikleri kampta daha fazla
kalmak demekti.

Kampın olduğu alana gelince Reks ortalıkta koşturmaya devam ediyordu. Bir
Afgan göçmen onu tuttuğu gibi battaniyesinin içine sardı. Üstündeki karları
temizledi ve yere bıraktı. Bir süre oyunlar oynadık fakat kampa bir umutsuzluk
çökmüştü. Reks ve birkaç çocuk dışında
herkes üzgündü.
O gün herkes karın yağışını izledi. Tek
temenni bir an önce durmasıydı fakat
Bosna sınırında kar sonraki günlerde
de yağdı. Kampa gittiğim her sabah
umutsuz gözlerle karşılaşıyor, göçmenlerin “Abi Avrupa kapıları açacak mı?”
sorusuna yanıt vermeye çalışıyordum.
Ağzımdan çıkacak bir umut cümlesi için
her şeylerini verebilirlerdi ama “inşallah”tan başka bir yanıtım yoktu.
Onuncu günün sabahında Saraybosna’ya dönmek üzere yola çıktım. Yol
boyunca uzanan yüzlerce yıllık ağaçlar,
karlı dağlar, Bosna’nın dört bir yanından
akan nehirler, masmavi gök, bembeyaz
bulutlar… Hayatımın en güzel yolculuklarından birinde, zihnimdeki acı hikâyelerle yapıyordum.
Dönüş yolunda aklıma Mehmedinoviç’in yazdığı satırlar geldi. Bir aydır
aynı yerde kalan cesetleri kimsenin gidip
almadığını söyleyen Mehmedinoviç,
“Gömülmeyi bekleyenlerin ruhları şehirde kargalarla uçuşuyor.” diyordu.
Gömülmeyi bekleyenler ne de çok benziyordu umutsuz bekleyenlere…
Not: O kış göçmenler hiçbir yere gidemedi. Reks de.
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TÜRK KIZILAY
HAYVANLARI UNUTMADI
Türk Kızılay olarak can dostlarımız için yaptığımız bazı etkinlikleri
sizler için derledik.

Yurt genelinde kar ve soğuk kar ve soğuk hava nedeniyle
yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Kızılaycılar doğaya yiyecek bıraktı. Bazı şubeler ise sokak hayvanları
için belli noktalara barınaklar yerleştirdi. Erzincan Şubesi
onlardan biriydi. Şehir merkezine 15 kilometre mesafedeki,
karla kaplı bölgeye yiyecek bıraktı. Etkinliğe Erzincan Valisi
Ali Arslantaş, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın
Levent, Şube Başkanı Ferit Bayata katıldı.
Okullara kedi evi
Türk Kızılay Kastamonu Kadın Kolları üyeleri, Hayvan
Hakları Federasyonu (HAYTAP) Kastamonu Temsilciliği ve

Kastamonu Belediyesi’nin katkılarıyla kentteki 5 okulun bahçesine kedi evi yerleştirip sahipsiz hayvanlara bakım yaptı.
Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Yerdelen, “Havaların soğumasıyla soğuk kış günlerinde her hafta düzenli olarak sokak
hayvanlarını besleyeceğiz” dedi.
Bir kamyon yardım
Koronavirüs tehdidi nedeniyle mağdur olanlara ülke genelindeki yardımlarını sürdüren Türk Kızılay, yardıma muhtaç
hayvanları da unutmadı. Koronavirüs’ün olumsuz etkilediği
hayvanlara bir kamyon yardım hazırlayan Türk Kızılay,
malzemeleri Silivri’deki Engelli ve Muhtaç Hayvanları
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Yaşatma ve Koruma Derneği’ne teslim etti. Salgın önlemleri
kapsamında vatandaşların çoğu temel ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden dışarı çıkmıyor. Ancak bu durum
yardıma muhtaç ve engelli hayvanların bulunduğu barınakları da olumsuz etkilemiş durumda. Sosyal medyada hayvan
dostlarımız için temizlik malzemesi, battaniye ve kırpıntılara
ihtiyaç olduğunu belirten Engelli ve Muhtaç Hayvanları
Yaşatma ve Koruma Derneği’nin imdadına ise Türk Kızılay ekipleri yetişti. Kızılay, barınağa bir kamyon yardımda
bulundu.
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düştüler. 5 gruba ayrılarak Şişli’deki 5 ortak noktasında
sokak hayvanları için 60 kilogram mama ve su kapları ile aç
kalan sokak hayvanlarının yardımına koştular. Gönüllülerin bu faaliyetlerine sokak hayvanları da sevgi gösterisinde
bulunarak teşekkür etti.
Barınak sizden yem bizden

Genç gönüllüler görev başında

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, sokak
hayvanlarının barınak ve mama ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla başlatılan ‘Barınak Bizden Yem Sizden’ çağrısına
yoğun talep olduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ın Şişli Şubesi Genç Kızılay Tim-34 gönüllü
grubu üyesi Emin Abdullah Güzeller, Muhammed Alibol,
Betül Çelebi, Melika Serpil, İremnur Taşçıoğlu ve Büşra
Karagöz ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması
nedeniyle sokakta yaşayan hayvanlara yardım için yollara

Başkan Kızılkaya, çalışmanın genişletilmesi amacıyla duyarlı
vatandaşlara çağrıda bulunarak, ”Yapımı işçiliği ve tasarımı
tamamen gönüllü gençlerimize ait olan barınakların kentin
her yerine bırakılması için duyarlı vatandaşlarımızın bu
çalışmayı desteklemelerini bekliyoruz” dedi.
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BUGÜNÜN MODERN DAĞ KASABASI ULUDAĞ
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Aşının devreye girmesiyle birlikte normal hayata dönüşümüz de yakındır. Pandemi
bittiğinde yapılacaklar listenizi belirlemeye devam ediyoruz. Mesela Antik çağların
efsanevi Olimpos’u, bugünün modern dağ kasabası Uludağ da boş durmaz, ipeksi
kollarını açıp, sizi bekler. Ya karlı kayınlar arasında kıvrılan maceralı bir yolla ya da
büyüleyici manzaralı bir teleferik yolculuğuyla ulaşırsınız ona…

Aslında Uludağ’a gitme hazırlıkları yaparken başlar
heyecan. Kayak takımları, gözlük, kar botları derken
yüreğiniz kıpır kıpırdır. Uludağ’ın beyazlara bürünmüş
alımlı bir kraliçeye benzeyen cazibesine karşı koyamaz,
yollara düşersiniz. Antik çağların efsanevi Olimpos’u,
bugünün modern dağ kasabası Uludağ da boş durmaz, ipeksi kollarını açıp, sizi bekler. Ya karlı kayınlar
arasında kıvrılan maceralı bir yolla ya da büyüleyici
manzaralı bir teleferik yolculuğuyla ulaşırsınız ona…

Bursa Yenişehir Havaalanı’na sadece bir saat mesafedeki Uludağ Kış Sporları Merkezi’nin şaşırtıcı bir özelliği
var. Çevrede gördükleriniz ne kadar hareketli ve
renkliyse doğa da o kadar sakin ve huzurludur burada.
Ormanlık yamaçları kaplayan pürüzsüz beyazlık, eşsiz
pastoral tablolar serer önünüze... Kıvrım kıvrım tepeler
yer yer yükselip alçalarak, masmavi gökyüzüne doğru
uzayıp gider. Kartpostal güzelliğine bürünen karlı
yollarında bıraktığınız izler, kısacık bir kahve mola-
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sında bile kaybolur gider. Lapa lapa yağan kar, doğaya
yeni kıvrımlar, yeni manzaralar bahşeder. Bununla
da kalmaz başka eğlencelere davetiye çıkarır. Karın
ardından pistler kayak için yeniden hazırlanır. Yağışın
durduğu ve güneşin neşeli yüzünü gösterdiği zamanlarda, açık hava kafelerinin tadı çıkarılır. Yılın ortalama
altı ayı beyaz örtünün kaybolmadığı dağda, mart ayı
ortalarına kadar kış sporları keyfi devam eder. Uludağ’ı
rakiplerinden ayıran en önemli özellik, dört bir yanının
pistlerle donatılmış olmasıdır belki de. Burada kayağı
profesyonel olarak yapanlara da ilk kez deneyenlere
göre de pistler bulmak hiç zor olmaz. Teleski ve telesiyej
yardımıyla tepelere çıkılıp, slalomla aşağılara iniş yapılan Alp disiplini stilindeki kayak türü yaygındır bölgede. Kayak pistleri uluslararası müsabakalara uygun, lift
tesisleri de dünya standartlarındadır. Otellerin hemen
önünde ve yakın çevresinde bulunan pistler, çocukların
bile rahatlıkla kullanabileceği türdendir. Tabii ki oteller
bölgesinden uzaklaşmadığınız sürece. Uludağ’da iyi bir
kayak takımı kiralamak ya da profesyonel eğitim almak
ise kış sezon boyunca mümkündür.1
Dağda tatil
Denizden yaklaşık iki bin metre yükseklikteki kar
denizinin ortasında, ışıltılı bir dağ kasabasını andıran
Uludağ’ın serüveni, 1930’lu yıllara dek uzanır. İlk yıllarında sadece tek konaklama tesisine sahip olan dağda,
bugün beş yıldızlı otellerden pansiyonlara uzanan geniş
bir seçenek mevcut. Ayrıca işinin uzmanı olan sağlık ve
arama – kurtarma ekipleri de 24 saat görevinin başında.
Genellikle kolay pist seçeneklerine sahip olan dağdaki
pistler, kış sporlarının hemen hepsi için elverişli. Hayli
geniş bir alana yayılan kayak alanını etkileyen rüzgârların hâkim yönü, güney ile güneybatı. Uludağ’da
ocak ve şubat aylarındaki normal kış koşullarında kar
kalınlığı, üç metre civarında seyreder. 20 Aralık ile 20
Mart arasındaki kayak sezonu boyunca görülen toz
kar, kış sporları için ideal zeminin kaynağıdır. Dağın
yıldızlı otelleri ise her türlü konfor beklentisini karşılayacak özelliklerdedir. Şömineli süit odalardan dünya
lezzetlerinin sunulduğu restoranlara kadar hemen her
detay, ayrıcalıklı bir kış tatili için âdeta kurgulanmış
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Uludağ’a kadar gelmişken
Osmanlı İmparatorluğu’nun
ilk başkenti Bursa’ya
bir kaç saat da olsa
ayırmamak olmaz.
“Sultanların ahududu
bahçesi” olarak tanınan
UNESCO dünya kültür
mirası Cumalıkızık’ta,
Osmanlı evlerini görüp,
köy pazarından alışveriş
yaptıktan sonra, Bursa şehir
merkezine uzanabilirsiniz.

gibidir. Otellerin içinde ya da bitişiğindeki butikler, alışveriş tutkunlarını memnun
edecek bir çeşitlilik sunar. Kayakla pek
arası olmayanlar için de seçenek çoktur:
Şömineli restoranlar, romantik yürüyüş
parkurları ya da gece kulüpleri… Akşama
doğru kayaktan dönenler için ise dağın ve
karın kokusunu taşır otellerine. Sıcak bir
duşun ardından biraz şekerleme yapılır, bu eğlenceli dağ hayatının her anını
solumak isteyenler vakit kaybetmeden
kafelerin yolunu tutar. İri odunların alevlendirdiği şöminenin çevresinde sıcacık
bir içecekle başlayan keyif anları, en şık
giysiler eşliğinde açık büfe akşam yemeği
için restoranlara doğru akar. İlerleyen
saatlerde gece kulüplerinde eğlencenin
tadına varılır. Seyahat hayallerinizi tek
mevsimle, yazla sınırlamayıp, “kış tatilinin tadı başkadır’ diyenlerdenseniz,
Uludağ’ın size kendisini sevdirebileceği
bir şeyleri mutlaka bulacaksınız. İsteyene
büyük kentlerin kalabalığından uzaklaşıp
doğanın ve sakinliğin tadını çıkarma fırsatı, isteyene kent konforunu bir de dağda
yaşama şansı… Sizin tercihiniz hangisi?
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Şifalı kaplıcalarıyla dillere destan olan Bursa şehri,
meşhur İskender kebabının da anavatanı.
Bursa’da bir kaç saat
Uludağ’a kadar gelmişken Osmanlı
İmparatorluğu’nun ilk başkenti Bursa’ya bir kaç saat da olsa ayırmamak
olmaz. “Sultanların ahududu bahçesi” olarak tanınan UNESCO dünya
kültür mirası Cumalıkızık’ta, Osmanlı evlerini görüp, köy pazarından
alışveriş yaptıktan sonra, Bursa şehir
merkezine uzanabilirsiniz. Bursa’da
Osmanlı ruhunu muhafaza eden

tarihi eserler arasında Ulu Camii,
Yeşil Türbe, Kapalıçarşı ve Koza Han
görülmeden geçilemeyecek yerlerden.
Şifalı kaplıcalarıyla dillere destan
olan Bursa şehri, meşhur İskender
kebabının da anavatanı. Söylenenlere
bakılırsa bu eşsiz lezzetin sırrı, etinin
ve tereyağının kalitesinde gizli. Bursa
gezinizin finalinde ise tatlı bir mola
mutlaka olmalı. Unutmayın, buradaki
kestane şekeri ile Kemalpaşa tatlısının
lezzeti başka hiçbir yerde yok.
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hikâyelerle dolu. Serçe saray,
kuş köşkü ve güvercinlik gibi
isimlerle bilinen kuş evleri de
bu örneklerden biri.
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