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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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Büyük İmtihan:
Susuzluk
Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı

Yaklaşık 2 milyar insan temiz
su kaynaklarına ulaşmakta
problem yaşıyor. Bunun
başlıca sebeplerinden biri iklim
değişikliği. Türk Kızılay’ın
verdiği destekle Uluslararası
Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri
Federasyonu (IFRC) tarafından
hazırlanan 2020 Dünya Afet
Raporu’na göre tüm dünya
Kovid-19 pandemisiyle
mücadele ederken geçen yıla
kıyasla küresel olarak daha
büyük afetler yaşıyoruz. Küresel
ısınmanın getirdiği problemlere
insan eliyle yapılan hatalar da
eklendiğinde sonuçta şu acı
tabloyla yüzyüze geliyoruz: Bir
Afrikalı temiz suya ulaşmak için
2 ile 6 km yürümek durumunda
kalıyor.
Bir hayır yapmayı
düşündüğünde hemen bir
çeşme inşa eden geleneğin
varisleri olarak Türk Kızılay
153 yıldır insanların acılarını
dindirmek üzere çıktığı yolda
bu ızdıraba da bigâne kalmıyor.
Değerli bağışçılarımızın desteği
ve diplomatik misyonlarımızla
işbirliğimizle teknolojik, uzun
ömürlü, çok fonksiyonlu su
kuyusu projelerini hayata
geçiriyoruz. Mesela geçen sene
Çad, Nijer, Senegal, Somali
ve Uganda’da da pek çok su
kuyusunu hayra akıttık. Bu
yılda da yeni su kuyusu açma
projelerimiz devam edecek.

Bugün Türkiye’de de ciddi
bir susuzluk ve kuraklık
tehlikesiyle karşı karşıyayız.
Elinizdeki sayıyı hazırlamamıza
biraz da bu gündem sebep
oldu. Geçmişten günümüze
inşa ettiğimiz “su medeniyeti”ni
çeşitli açılardan sizlere
göstermek istedik. Ancak
bugün karşı karşıya olduğumuz
tehlikenin büyüklüğünü
göstermek ve çözüm yollarını
işaret etmekten de geri
durmadık.
Afetlerle mücadele eden ve
afet müdahale konusunda
ciddi adımlar atan Türk
Kızılay, ülkemiz özelinde
iklim değişikliğine bağlı başta
susuzluk olmak üzere küresel
krizlere karşı alınabilecek
önlemleri gündeme getirmeye
devam edecek.
Yeter ki sularımız hayra akmaya
devam etsin.
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Ekranda Ne Yapsak?
Aşı uygulamalarının başlaması mevcut havayı biraz dağıtsa da tedbiri asla elden
bırakmıyoruz. Zaten mesafeli bir hayata büyük ölçüde alıştık. Bir süredir dijital ortamdan
takip ettiğimiz ilmi, kültürel ve sanatsal etkinlikleri de benimsedik. Evimizin konforunda
yetişme, kaçırma veya ayakta kalma telaşı olmadan konserlere katılıyor, filmler izliyor ve
sergiler gezebiliyoruz. Şubat’ta ne yapalım diyenlere birkaç önerimiz var.

GÖRÜNENİN ÖTESİNDE
OSMAN HAMDİ BEY
SERGİSİ
Osman Hamdi Bey’in Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Resim Koleksiyonu’nda yer alan Vazoda Çiçekler, Kuran
Okuyan Hoca, Kokona Despina, Naile Hanım Portresi, Arzuhalci ve Cami adlı tabloları üzerinde Sakıp
Sabancı Müzesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ortak çalışmaları
neticesinde elde edilen veri ve analizlerin neticesi Google Arts&Culture’a taşındı. 1 Haziran 2018’de başlayan
projeye Getty Konservasyon Enstitüsü danışmanlık yaptı. Online sergiye 28 Şubat’a kadar ücretsiz erişim
mümkün.

İ S TA N B U L F İ L M
F E S T İ VA L İ ’ N İ N
YENİ SEÇKİSİ
İstanbul Film Festivali’nin yeni seçkisi Şubat’ta dijital ortamda izleyiciyle buluşuyor. İstanbul Kültür
Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festivalin sponsorluğunu Nippon Paint üstlenmiş. İstanbul
Film Festivali’nin Şubat Seçkisi 12 filmden oluşuyor ve gösterimler filmonline.iksv.org adresinden
çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Seçkide Filmekimi Galaları’ndan yapımlar, Hasan Söylemez’in Sahra
Çölü belgeseli Tenere, kült film Şarküteri ve Yunanistan’ın Oscar adayı Elmalar da yer alıyor. Gösterimler
5 Şubat gecesi 21.00’de başlayacak ve 28 Şubat’ta sona erecek. Tüm filmler Türkçe altyazılı gösterilecek,
filmlere yalnızca Türkiye’den erişilecek.

O S M A N L I ' DA
KADINLARIN
EĞİTİMİ: BİR GENÇ
K I Z Y E T İ Ş İ YO R
Bir süredir Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen Bilim
Tarihi Sohbetleri Şubat ayında KKTC Adakent Üniversitesi'nden İktisat Tarihçisi Doç. Dr. Fatma
Şensoy’u ağırlayacak. Nihal Fırat Özdemir koordinatörlüğünde online olarak gerçekleşecek olan
program tüm bilimseverlerin katılımına açık.
Programa kayıt ve bilgi için bt.sohbetleri@gmail.com adresine başvurulabilir.

MARIO LEVI
İ L E H İ K ÂY E V E
R O M A N A T Ö LY E S İ
Yoğun talep üzerine yetişkinlere yönelik düzenlenen çevrimiçi atölye ve seminer programı Atölye Modern
kış döneminde de devam ediyor. Atölye Modern 6 Şubat’ta “Hikâye ve Roman Atölyesi” adlı yeni bir
atölye başlatıyor. Mario Levi yönetiminde yapılacak seminerler sekiz hafta sürecek. Mario Levi’nin
rehberliğinde katılımcılar roman ve hikâye yazımında başvurulan yöntemleri edebi eserler üzerinden
inceleme fırsatı bulacaklar. Programa katılım 15 kişiyle sınırlıdır.
Ayrıntılı bilgi için atolyemodern@istanbulmodern.org adresine başvurulabilir.
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K İ TA P L A R I

N E Ş R İ YÂT - I M Û S I K İ :
OSMANLI MÜZİĞİNİ OKUMAK 1-2
Kayıtlı iki bin eseri bulunan İsmail Dede Efendi’nin günümüze sadece beş yüz eserinin ulaştığını
düşünürsek Osmanlı dönemi Türk musikisinin tam bir envanterini çıkarmaktan ne kadar uzak olduğumuz
anlaşılacaktır. Hafızaya dayalı olması ve meşk usulüyle öğretilmesi müzik tarihimizdeki bu büyük
birikime ulaşmayı zorlaştırıyor. Gönül Paçacı Tunçay ömrünü bu çetin işe adamış özverili isimlerden biri.
Kırk yıl boyunca topladığı elyazması, matbu notlar, güfte mecmuaları, nazariyat kitapları, biyografiler,
dergiler, konser programlarından hareketle hazırladığı iki ciltlik kitapla sanat tarihimize eşsiz bir kaynak
kazandırmış. Bestekâr ve akademisyen olan yazar ayrıca Türk musikisinin pirlerinden Tanburî Cemil Bey,
Udî İsmail Sami Bey ve Udî Mehmed Fahri Bey gibiüstadların hayat hikayelerini de aktarıyor bizlere.
G ö nül Paçac ı Tu nçay / Vak ıfB ank Kült ü r Yayınları / 1 02 0 s ayfa

P İ E R R E B E L O N S E YA H AT N A M E S İ
1546’da Fransa kralı II. Henri, bir heyetle Gabrield’Aramon’u elçi olarak İstanbul’a gönderir. Bu
kafilede tıp eğitimi alan, Avrupa’da bazı soylulara eczacılık yapan, zoolojiye meraklı Pierre Belon
da vardır. Belon birkaç ay İstanbul’da kaldıktan sonra Mısır’a gider ve birkaç yıl süren bu yolculuk
esnasında hem Arap coğrafyasını hem de Anadolu’yu gezer. Bu sırada tuttuğu notları ülkesine
döndükten sonra kitap olarak yayınlar. Belon’uneserinin Anadolu şehirlerine dair gözlemlerini anlattığı
bölümlerden hareketle hazırlanan bu kitapta, Anadolu’nun toprak yapısından bitki örtüsüne ve
kullanılan alet ve edevata kadar ilginç veriler bulmak mümkün. Ayrıca İstanbul ve Anadolu’daki giyim
kuşam, eğlence, örf ve adetler, çocuk eğitimi gibi sosyal hayata dair önemli bir kaynak.
Pie rre B e lon / Kitap Yayı nevi / 2 31 s ayfa

UNUTULMUŞ FİLİSTİNLİLER:
İ S R A İ L’ D E K İ F İ L İ S T İ N L İ L E R İ N TA R İ H İ
Ortadoğu üzerine yaptığı çalışmalarla adını duyuran İsrailli tarihçi ve aktivistIlanPappé bu
kitabında İsrail-Filistin sorununu farklı bir bakış açısıyla ele almış. Mülkiyet, eğitim, sağlık, istihdam
ve yurttaşlık hakları alanlarındaki politikalarından hareketle İsrail’in -sözüm ona vatandaşları
olan- Filistinlilere uyguladığı ayrımcılığı gözler önüne seriyor. Uygulanan iskân politikalarıyla
Kudüs ve Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin elinden evleri ve arazileri zorla alınıyor. Bir açık hava
hapishanesine dönen Gazze’de insanlar en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar. Filistinlilerin
enformasyon çağında nasıl unutturulduklarını ve ötekileştirildiklerini akıcı bir dille aktan kitap, İsrail
ve onun Filistinli vatandaşları arasındaki gerilime dair derinlikli bir analiz sunuyor.
Ilan Pa ppé / Kü re Yayınları / 3 63 sayfa

FOLKLOR VE SİNEMA
Tiyatro, fotoğraf, edebiyat, resim gibi birçok sanat dalının mirasçısı olan sinema, görselliğin ön plana
çıktığı bir çağda, baskın anlatı türü haline geldi. İnsanla ilgili her türlü konuyu perdeye taşıyan filmler
kaçınılmaz olarak onun içinde yaşadığı kültürü de aktarmakta. Bu bağlamda korku sinemasının
neredeyse tamamen folklordan beslendiğini söyleyebiliriz. Yine dönemsel konuları işleyen yapımlarda
giyim kuşam, yeme-içme, eğlence anlayışı, düğün-cenaze merasimleri de doğrudan halk kültürünü
yansıtır. Ahmet Özgür Güvenç bu kitapta görüntü, ses ve metinler üzerinde yaptığı çalışmalardan
hareketle sinemanın folklorun bir kaynağı olabileceğini ileri sürüyor.
A h me t Özg ü r Güve nç / Ö tüken N eşriyat / 438 s ayfa

EKSTRA ÖNLEM, EKSTRA HİJYEN
Birlikte çıkacağımız her yolculukta, rahatınız yerinde ve sağlığınız güvende.

Seyahat standalarımız ve diğer detaylar için turkishairlines.com’u ziyaret edebilirsiniz.
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FILMLERI

SUSUZLUK İÇİN MUHTEMEL SENARYOLAR
Susuzluk ve kuralık tehlikesini bolca konuştuğumuz bir taraftan da pandemi önlemleri
sebebiyle evde olduğumuz bu dönemde ekranlara oldukça bağlı haldeyiz. Elbette sinema
hiçbir konuya duyarsız kalmadığı gibi kuraklık konusunu da bolca işledi. Geçmişte
yaşananları da bu günü de gelecekte olması muhtemel senaryoları da beyaz perdeye
aktardı. Sizin için bu sayı da kuraklık ve susuzluk temasını işleyen filmleri listeledik.

GENÇLER (YOUNG ONES)
Susuzluğun dünyada büyük bir krize dönüştüğü yakın gelecekte geçen film, yeryüzündeki suyun çoğunun tükendiği
ve geriye kalan az miktardaki suyun da devletin kontrolünde sınırlı olarak sağlandığı bu ortamda ailesini ayakta
tutabilmek için genç bir adamın verdiği mücadeleyi konu alıyor.
Yöne t me n: Jake Palt row

1942'YE DÖNÜŞ (BACK TO 1942)
Milyonlarca insanın ölümü ile sonuçlanan büyük Henan göçünü konu alan, Çin yapımı tarihi bir film. Japonya ile
Çin arasında süren savaş sırasında açlıkla mücadele eden 30 milyon insan hayatta kalabilmek için kilometrelerce yolu
aşmak zorundadır. Kıtlık içinde geçen 106 gün sonunda üç milyondan fazla kayıp vermişlerdir.
Yöne t me n: Xiaog ang Fe ng

S O N S AVA Ş Ç I L A R ( T H E L A S T S U R V I V O R S )
Yağmurun düşmesinin sona ermesinden on yıl sonra, Oregon kuru-çorak bir araziye dönüştü. Kendal, böbrek
yetmezliğinden ölmek üzere olan yetim Dean ile ilgilenirken bir yandan da suyu bulmaya ve düşmanla mücadele
etmeye çalışır.
Yöne t me n: T homas S. Ham moc k

L AG AA N ( B I R Z A M A N L A R H I N D I S TA N ' DA )
Hindistan'ın Champaner kenti büyük bir kuraklık içerisine girmiştir. Köylüler bir araya gelerek, toprak sahiplerinden
Lagaan adlı vergilerin bir süre için durdurulmasını isterler, çünkü ellerinde vergi namına verecek hiçbir şeyleri
kalmamıştır. Fakat İngiliz yerel yöneticiler Hintli halkın önüne bir koşul koyalar. Lagaan vergisinin kaldırılması ancak
köylülerin İngilizleri bir kriket müsabakasında yenmesine bağlıdır! Fakat köyde kriket oynamayı bilen hiç kimse
yoktur...
Yöne t me n: Ashut osh Gowarike r
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SUYUN
HALLERI
Dingin, coşkun veya çırpıntılı. Yerine
göre dümdüz bir ip gibi, yerine göre
dolanarak ilerleyen bir doğası var
suyun. Müzik gibi farklı formlarda
gösteriyor kendini. Yine müzik gibi her
formu başka bir duygu haline, başka
bir anın ruhuna tesir ediyor.
Bu ayki listemiz böyle bir liste.
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Sébastien Tellier - L'amouret la violence
https://youtu.be/CV65tWCZALI (05:12)
Jane Birkin - Living in Limbo
https://youtu.be/1-fCaKjdMzI (04:19)
Damon Albarn - Out of Time
https://youtu.be/kILeCIeDeJg (03:49)
Baden Powell - Conversa ComigoMesmo
https://youtu.be/bStM7PfP0jg (07:34)
Cenk Erdoğan - Kara Gider
https://youtu.be/2n-XuwEEWqQ (06:35)
Ed Sheeran - Afterglow
https://youtu.be/_NGQfFCFUn4 (03:18)
Robert Plant - Carry Fire
https://youtu.be/9nNHMu0-jW8 (05:25)
Beatles - Don’t Let Me Down
https://youtu.be/NCtzkaL2t_Y (03:31)
Bratia Stereo - Ayayay
https://youtu.be/VGirvgDjKpI (03:07)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin

MÜZİKLERİ
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TEKNOLOJI

TEKNOLOJİ AKAR,
YOLUNU BULUR
KADİR EMRE AKCİ

“Su akar, yolunu bulur.” derler. Peki bunun teknoloji ile ne ilgisi mi var? Şöyle düşünün, su nasıl
belli bir meyil üzerinde kendisine uygun aralıkları bularak ilerliyorsa, nasıl bir yol bulamadığında
birikip, güç toplayıp önündeki engeli yıkıp aşıyorsa teknoloji de aynı şekilde hareket ediyor.
Teknolojiye dair küçük gelişmeler günlük hayatımızdaki basit ihtiyaçlarımızı temsil eden çatlakları
ve boşlukları doldurarak yoluna devam ediyor. Yıkıcı teknolojiler ise, belli birkaç alandaki gelişimi
bir araya getirerek endüstriyel ve sosyal anlamda birçok devrimin önünü açıyor. Burada da tıpkı
barajlarda olduğu gibi suyu üzerinde tutabilecek bir zemine yani altyapıya, suyun gücünü biriktirip
yıkıcı etkiye dönüştürebilecek bir bariyere ihtiyaç var. Biz dergimizin bu sayısında teknolojinin suya
dokunan tarafını konuşacağız.

Yağmur Suyunu Biriktirmek
Kullanılabilir su kaynaklarının giderek azaldığı,
küresel ısınmanın etkisiyle kuraklık belirtilerinin orta
kuşağı tehdit ettiği bir ortamda yapabileceğimiz en iyi
şeylerden birisi; sahip olduğumuz su kaynaklarından
verimli şekilde istifade etmek. Su kaynağı dediğimiz
zaman aklımıza genelde yer altı ve yer üstü su kaynakları
geliyor. Esasında hepsini besleyen kaynağı görebilmek
için kafamızı yukarı kaldırıp göğe bakmamız gerekiyor.
Maalesef yağmur suyu haneler tarafından doğrudan
kullanılabilen bir kaynak değil. Sadece haneler de değil
tarım alanlarının sulanması vb. gibi belirli ihtiyaçlarının
karşılanmasında da yağmur suyundan istifade etmek
mümkün. Yağmur suyu depolamasının yaygın
olmamasının sebeplerinden bir tanesi de kurulum
aşamasında ortaya çıkan maliyet. Gerekli donanımı
temin edip bu teknolojiyi kullanmanızın birçok farklı
yolu var. Evinize, arazinize ve bulunduğunuz bölgenin
iklim koşullarına en uygun çözüme biraz araştırma
yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz. Doğru yatırım ve
uygulamayla ortaya çıkan maliyetiniz ise yıllar içerisinde
karşınıza tasarruf olarak çıkar.
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Elektrikli Su Pompası
Son zamanlarda evlerimizde daha sık görmeye başladığımız
bu cihaz basit bir mantıkla çalışıyor. Şarj edilebilen güç
ünitesi sayesinde gövde içerisinde bulunan ve bir değirmen
mantığıyla çalışan çarklarını harekete geçiriyor. Bu çarklar
içinde bulundukları odacıktan suya sarkıtılan ince hortumu
vakumlayarak suyun yukarıya doğru gelmesini ve tek çıkış
noktası olan imbikten geçip bardağa boşalmasını sağlıyor.
Esasında ürünün ilk jenerasyonunu uzun yıllardır tanıyoruz.
Bildiğiniz elle basılan su pompasının bir üst versiyonu
olduğunu düşünürsek bu ürüne damacana pompası 2.0
diyebiliriz. İçerisinde ciddi bir teknolojik çözüm olmasa da
hemen her evde bulunduğu için köşemizde yer almaya hak
kazandı.

Su Arıtma Cihazları
Eğer üstteki ürünü kullanmak
istemiyorsanız başvuracağınız
muhtemel ürün bir su arıtma cihazı
olacak. Bir dönem kendi başına bir
“makine” kadar yer kaplayan, bakımı
güç ve performansı değişken olan su
arıtma cihazları artık su tesisatına
entegre edilebilecek kadar küçüldü ve
filtreleri gelişti. Bugün ortalama bir
su arıtma cihazı içimi, tadı, kokusu
ve yumuşaklığı ile size kaliteli ve
sağlıklı suda olması gereken tüm
koşulları sağlamak için dört aşamalı
bir filtreleme işlemi uygular. Temiz
ve sağlıklı su elde etmek için en
güvenilir yöntem olan Ters Ozmoz,
şebeke suyunda bulunması muhtemel
kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik
kirlilik unsurlarını uzaklaştırdıktan
sonra size sağlıklı ve temiz suya
zahmetsizce ulaşmanın keyfini
çıkarmak kalır.
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İYİLİĞİN

MARKALARI

“ P R OJ E L E R D E T E M E L D E Ğ E R I M I Z
TO P LU M A V E T Ü M C A N L I LA RA
SAYG I L I O L M A K T I R ”
Ticari bir yapı olarak, insani dayanışma, sosyal ve toplumsal sorunların
çözümü noktasında yaklaşımınızı belirleyen temel kriterler nelerdir?
Başta iş faaliyet alanımız olmak üzere toplumun çevresel ve sosyal sorunlarına karşın üzerimize düşen sorumluluğu alarak, çalışanlarımızın da sorumluluk bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. MNG Kargo olarak geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk ilkeleri gereğince sürdürülebilir kalkınma amaçlarına
hizmet edecek şekilde çalışanlar, müşteriler, paydaşlar, çevre ve toplum için
çalışmalarımızı en etkin şekilde gerçekleştirmekteyiz.
Çevre, eğitim, toplumsal eşitlik vb konularda geliştirdiğimiz projelerde temel
değerimiz topluma ve tüm canlılara saygılı olmaktır.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Her sektörün öncelikle kendi faaliyet alanında alınması gereken önlemlere
ilişkin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Hizmet sunduğumuz
alan özelinde kargo poşetlerinin bilinçsizce kullanılıp atılması çevre kirliliğine, canlılara ve doğaya zarar verdiği gibi milyonlarca dolarlık ekonomik
kayba neden oluyor. Bu konuda bilinç oluşturarak doğal kaynakların etkili
ve verimli biçimde kullanılmasına dikkat çekmek istiyoruz. Kargo poşetlerimizi ve kolilerimizi doğa dostu, geri dönüştürülebilir malzemelerden
üretiyoruz.
Sürdürülebilir kalkınma hedefiyle plastik kargo poşetlerinin toplanarak geri
dönüşümünün sağlanmasını ve bu konuda bilinç geliştirmeyi amaçladığımız "Poşetler Kutuya, Çocuklar Okula" projesini oluşturduk. 2008 yılında
başlattığımız projemizde 100 binlere varan çevre dostu kurum ve kuruluşun
atık kargo poşetlerini biriktirerek geri dönüşüme kazandırılması sağladık.
Projenin iki yönlü faydasının olması bizim için önemliydi. Hem çevresel
katkı olarak büyük oranda geri dönüşüm gerçekleştirmiş olduk, hem de
dönüşümden elde edilen gelirle Bitlis ve Van’da çocuklarımızın eğitim ve öğretimine destek olmak amacıyla birer ilk ve orta öğretim okulları yaptırdık.
Şubelerimizde ve çalıştığımız kurumlarda yer alan geri dönüşüm kutularımızda poşetleri toplamayı ve geri dönüşüme kazandırmayı sürdürürken
MNG Kargo İlk ve Orta Öğretim Okullarıyla yakından ilgilenmeye devam
ediyoruz. Okullarımızda müzik odaları kurduk. ÖRAV işbirliği ile okullarımızda görevli öğretmenlerimizin kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler
gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıllarda Bitlis Merkez MNG Kargo İlköğretim
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MNG Kargo’nun insani yardım
ve sosyal dayanışma çerçevesindeki
çalışma ve projelerini İcra Kurulu
Başkanı Salim Güneş ile konuştuk.

Okulu’nun en başarılı 15 öğrencisini
İstanbul’da misafir ederek hem eğitici
programlara katılmalarını sağladık hem
de İstanbul’un tarihi ve kültürel yerlerini gezdirdik.
Uzun süreli çevresel bir etki yaratmak
adına yürüttüğümüz bir diğer projemiz
ise ağaçlandırma projesi. Bu anlamda
Ege Orman Vakfı işbirliği ile İzmit –
Taşköprü bölgesinde ilk olarak 5000
fidan dikimi ile MNG Kargo Ormanı
oluşturmaya başladık.
Sokakta yaşayan hayvan dostlarımız
yine duyarlı olduğumuz konulardan
biri. Tüm şubelerimize yönlendirdiğimiz mama kaplarıyla sokakta yaşayan
hayvanlara su ve mama yardımıyla kapılarımızı açıyoruz. Hayvan barınaklarına
düzenli olarak mama bağışında bulunuyor, gönüllü çalışanlarımızla barınak
ziyaretleri gerçekleştiriyoruz.
Şirket koşu takımız her yıl İstanbul
Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu’nda İyilik Koşu gerçekleştirerek çeşitli
STK’lara kaynak yaratmak adına destek
sağlıyor. Geçtiğimiz yıl KAÇUV’un
Umudum Eğitim Projesi yararına koşarak topladığımız bağışla KAÇUV için
koşan kurumsal takımlar arasında ikinci
olduk ve onlarca çocuğa burs desteği
sağladık. KAÇUV ile olan işbirliğimizi
bu yıl kanser tedavisi devam eden çocukların ailelerine “Umutlu Kutular”ın
ulaştırılmasını sağlayarak sürdürüyoruz.

İnsani yardım ve sosyal dayanışma
çerçevesinde Kızılay ile paydaşlığınız
nasıl gelişti?
Kızılay ile uzun yıllara dayanan bir
işbirliğimiz söz konusu. Geçtiğimiz yıl
Kızılay ve MEB’in birlikte yürüttüğü
Kolide Ne Var projesinin kargo destekçisi olarak 600’den fazla okula ve 17 bin
öğrenciye giyim, kırtasiye vb ihtiyaçlarına yönelik mutluluk kolisi ulaştırdık.
Daha önceki yıllarda Yine Kızılay ile
birlikte Minik Eller Üşümesin projesinde yer aldık ve 12 ildeki 12 bin öğrenciye
giysi, ayakkabı ve kırtasiye yardımı
ulaştırdık.
Yakın zamanda yaşadığımız İzmir
ve Elazığ depremlerinde olduğu gibi
geçmiş yıllarda yaşanan benzer afetlerde
de, Kızılay ile koordineli bir şekilde depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda
deprem bölgesine yardım taşıdık.
Kızılay Kültür Sanat A.Ş. tarafından
hazırlanan bu çok değerli 1868 dergisinin de okuyuculara ulaştırılmasını sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.
Özellikle Kovid-19 sürecinde faaliyet
alanınız çerçevesinde hangi artı değerleri oluşturmaya odaklandınız?
Tüm dünyada salgınla mücadele kapsamında insanların virüsün yayılmasını önlemek için mümkün olduğunca
evlerinde kaldıkları dönemde kargo

sektörü çalışanları stratejik bir görev
üstlendi. Tedarik zincirinin devamlılığı
ve insanlara ihtiyaçlarını ulaştırmak
adına 10.000’in üzerindeki çalışanımızla
her gün binlerce adrese kesintisiz hizmet
vermenin sorumluluğunu taşıyoruz.
İş sürekliliğimizi sağlamak ve çalışanlarımızla ile müşterilerimizin sağlığını
korumak adına sürecin en başında
önlem ve aksiyon planımızı hazırladık.
Tüm Türkiye’deki yaklaşık 850 şubemiz
ve 27 aktarma merkezimizde dezenfeksiyon çalışmalarımızı aralıksız yapıyoruz.
Aktarma merkezlerimizde kargolarımız
30 gün koruma sağlayan dezenfeksiyon
işleminden geçiriliyor. Tüm çalışanlarımızı bireysel korunma yöntemlerine
ilişkin bilgilendirmenin yanı sıra maske,
siperlik, eldiven, dezenfektan gibi koruyucu malzemelerini temin ediyoruz, işe
giriş çıkışlarda ateşlerini ölçülüyor, iş
yeri hekimlerimizle takiplerini yapıyoruz. Saha çalışanlarımız gerekli hijyen
tedbirlerini alıp sosyal mesafeyi koruyarak teslimat yaparken şubelerimize gelen
müşterilerimizi de aynı anda en fazla 3
kişi olmak kaydıyla içeriye sırayla alıyor
ve belirtilen uyarı çizgilerinin gerisinde
kalarak işlem yapmalarını rica ediyoruz.
Bu dönemde kargo çalışanlarının da ne
derece önemli bir görevi yerine getirdikleri halkımız tarafından anlaşılmış ve
takdir görmüştür.
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Anadolu’nun Şefkat
Çınarı: Zeliha Nine

FOTOĞRAF AA / ERHAN

ERDOĞAN
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Osmanlı çınarının tomurcuğa durduğu
topraklarda bu ağacın dalları dünyayı sarsın
diye çabalayan ehl-i fütüvvet ataları gibi
fedakârlığını müşahhas hâle getiriyor Zeliha
nine. Şefkatin, merhametin, el emeğinin ve göz
nurunun ne kadar değerli olduğunu hatırlatarak
da onlar gibi kahramanlaşıyor.

Ördüğü çoraplar zorlu şartlarda askerlik yapan Mehmetçiğin ayaklarını,
Zeliha ninenin de yüreğini ısıtıyor.
Zeliha Barlas, nam-ı diğer Zeliha nine tastamam 117 yaşında ulu bir
çınar. Ululuğu sadece yaşından değil, kendisinden çok gölgesindekileri
düşünen bir şefkat çınarı misali yaşamasından ileri geliyor. İlk gençliğinden bugüne, ''peygamber ocağı'' bildiği asker ocağının bir anne, bir
eş şefkatinin sıcaklığı ile tutuştuğunu bilen biri. Bu nedenle pandemi
sürecini de fırsat bilerek zorlu şartlarda görev yapan kınalı kuzularına
çorap örmüş. Hem de bir değil, beş değil, on değil, yüz değil tam yüz on
beş çift.
Hayatıyla ilgili bilgilere vâkıf olan biri evlatlarını ısıtmak için dur durak
bilmeden örmesine şaşırmaz belki ama büyük bir takdir hissi duymaktan da kendini alıkoyamaz. El emeğini, göz nurunu kim inkâr edebilir
ki zaten. Osmanlı çınarının tomurcuğa durduğu topraklarda bu ağacın
dalları dünyayı sarsın diye çabalayan ehl-i fütüvvet ataları gibi fedakârlığını müşahhas hâle getiriyor Zeliha nine. Şefkatin, merhametin, el
emeğinin ve göz nurunun ne kadar değerli olduğunu hatırlatarak da
onlar gibi kahramanlaşıyor.
Yaş almış almasına ama yüreği vatan sevgisiyle hep genç kalmış biri o…
Yine de bulunduğu yerin hep büyüğü olmuş. Nice kışlar görmüş, ülkenin kuruluşuna şahit olmuş güzel gözleri ile hep hüsnü nazarla bakmış
çevresine, hatta güzel gözler uzaklardaki Mehmetlere, Alilere, Muratlara, Ömerlere da nazar etmiş. Yüzlerini hiç görmediği kınalı kuzularına
elinden düşürmediği beş şişin yardımı ve tabii ki marifetli parmaklarının çalışkanlığıyla kimisi çengel, kimisi yıldız yahut boynuz ve çiçek
motifli rengârenk yün çoraplar örmüş hep. Biz rahat yataklarımızda sıcak evlerimizde güvenle uyurken karda ve kışta, nöbette ve talimde hatta çatışmada, zifiri karanlıkta ve alaca şafakta vatanı bekleyip koruyan
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yiğit çocuklarına muhabbetini bu
çoraplarla göndermiş Zeliha nine.
Ancak bu sefer Mehmetçiğe hitaben
bir mektup da yazmış oğlu Cafer'in
yardımıyla. Cafer Barlas ise annesinin isteği üzerine mektubunu askerî
yetkililere göndermiş. Cevapsız da
kalmamış tabii ki Zeliha ninenin
yazdığı mektup, Milli Savunma
Bakanlığı'nın Twitter hesabından
teşekkür edilmiş kendisine. Hatta 1.
Ordu Komutanlığı'nda görevli Albay Erkan Yasan beraberindeki heyet ile Zeliha Barlas'ı evinde ziyaret
ederek, çorapları teslim almış. Albay

Yasan ve beraberindekiler, Zeliha
nineye “Ordu Millet El Ele” yazılı
bir Türk bayrağı hediye ederek koca
çınarın gönlüne dokunmuşlar...
Onun ördüğü o çoraplar 115 askerin
değil, tüm Türk ordusunun yüreğini
ısıtacak. Her bir ilmeğini yılların
eskitemediği motifler, renkler,
anılarla geçirdi şişine, dilinden
duayı da eksik etmedi hiç. Çocukluğundan itibaren üreten bir kadın
oldu. Cafer Barlas, "Sürekli iş yapar,
boş oturmayı sevmez. Yaşı ilerleyince evde çoraplar, kazaklar örerek

Türkiye'nin dört bir yanındaki
arkadaşlarımıza ördüklerini hediye
olarak gönderdi. Pandemi sürecinde de 115 çift çorap yaptı. Bir gün
`Bu çorapları Türkiye'nin en soğuk
bölgesinde görev yapan askerlerimize gönderelim, benim de selamımı
yaz.´ dedi. Annemin duygularını
aktaran birer de mektup koyarak,
çorapları hazırladık. Genelkurmay´dan heyet geldi, onlara çorapları
kendisi emanet etti, selamlarını
gönderdi. Çok mutluydu. Hayatının
belki de en mutlu gününü yaşadı.
Bayrak hediye edilince de bayrağı

PAYA N
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Biz rahat yataklarımızda, sıcak evlerimizde güvenle
uyurken karda ve kışta, nöbette ve talimde hatta
çatışmada, zifiri karanlıkta ve alaca şafakta vatanı
bekleyip koruyan yiğit çocuklarına muhabbetini bu
çoraplarla göndermiş Zeliha nine.
FOTOĞRAF AA / EKREM

PAYA N

öptü. Mehmetçiklere çoraplar ile birlikte duasını da
gönderdi." diyerek anlatıyor annesi Zeliha nineyi.
Kafkas muhaciri idi Zeliha nine; eşi soğuğuyla meşhur
Sarıkamış'ta dile kolay dört yıl askerlik yapmıştı ve
muhakkak anlatmıştı ona kışın yaman soğuğunu...
Askerlikte gecelerin ne kadar uzun, kışların ise ne
kadar zorlu ve sert olduğunu asker eşinin mektuplarından öğrenmişti belki de. O zaman daha özenli örmeye
çalışmıştı çoraplarını bunu âdeta bir görev bilerek.
Mektubundaki en dokunaklı sözleri de bu konuyla ilgiliydi: ''Gönderdiğim bu mütevazi çorapların kusurunu,
eksiğini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerden
oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın.
Ama şunu bilin ki besmele ve dua ile ördüm. Allah,
sizlere halisane vatan hizmeti nasip etsin.'' Sen çok
yaşa Zeliha nine.

FOTOĞRAF AA / ERHAN

ERDOĞAN
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P R O F . D R . M İ K D AT K A D I O Ğ L U

“ Y E RY ÜZ Ü N D E A LA R M Z I L L E R I Ç A L I YO R ”
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kızılay Genel Başkan Danışmanı
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile kuraklığı, oluşturduğu sorunları ve çözüm yollarını konuştuk.

Küresel bir iklim değişikliği ile karşı karşıyayız. Bu
noktaya nasıl geldik?
Küresel iklim değişimi olayının yaklaşık 200 yıl süren bir
hikâyesi var: Jean-Baptise Fourier, Güneş’ten Dünya’ya
ulaşan tüm ısının Uzay’a kaçmadığını ve atmosferde bir
şeyin bu enerjiyi tuttuğunu, yani “atmosferin sera etkisini” 1820’lerde fark etti. Yetmiş yıl sonra Svante Arrhenius
o zamanki kömür yakma oranlarına bakarak 3 bin yıl
boyunca İsveç’in yumuşak bir havaya sahip olacağını
düşündü. 1938’de Guy Callender adlı bir buhar mühendisi
İngiliz Kraliyet Meteoroloji Derneği’nde yaptığı bir konuşmada aşırı kömür kullanılmasından dolayı Dünya’nın
ısındığını meteorolojik verilere dayanarak göstermişti. I.
Dünya Savaşı boyunca bir kütüphanede esir olarak çalışmak zorunda kalan Milutin Milankoviç, 1941’de, geçmişte
yaşanan buzul çağlarına neden olan astronomik nedenleri
belirledi. 1950’lerde Charles Keeling, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunu ölçmek için Hawaii’deki Mauna
Loa Dağı’na tırmandı. Dünya’nın nefes alışverişini gösteren testere dişi şeklindeki bu ölçümler, fosil yakıtlarının
tüketilmesinden dolayı CO2’de sabit bir artış olduğunu
çok çarpıcı şekilde gösterdi.
Buna rağmen 1970’lerde gelecekte bizi küresel ısınma mı
yoksa nükleer bir kış mı beklediği tartışılıp duruyordu.
Ancak 1975’te Syukuro Manabe ve Richard Weatherald
bilgisayar modelleriyle karbondioksitin havada iki kat
artması sonucu Dünya’nın ortalama hava sıcaklığında
3 °C derecelik artış olacağı hesaplanınca tehlike fark
edildi. 1979’da daha geliştirilen modeller sıcaklık yükselmesinin 3,5 ile 3,9 °C arasında olabileceğini öne sürdü.
1990’larda dünya genelinde endişe hâkim olunca küresel
iklim değişimini inkâr eden lobiler devreye girdi. Ama
olay o kadar büyüdü ki bu lobilerin de artık sesi eskisi
kadar çıkmıyor.

Kamuoyuna yansıyanların çoğu fosil yakıt üreticilerinin
yanıltma çabaları ve kiralık bilim insanlarının bitmez
tükenmez inkarlarıydı. Kimileri CO2 oluşumunu daha
çok doğal nedenlere bağlayıp tarımsal üretimin artacağı
müjdesini bile verdi. Küresel ısınmanın buzul çağını sona
erdiren iyi bir şey olduğu konusunda da nutuklar atıldı.
Pek çok itiraz, bilgisayar modellemelerine odaklandı.
Mikro iklim ve yerel arazi özelliklerinin ihmal edildiğini,
dolayısıyla yanlış modelleme yapıldığını söylüyorlardı.
Oysa tüm modeller “yanlış fakat kullanışlı” birer bilimsel
araçtır. Küresel iklim değişiminin işaretleri netleşince,
tartışmanın öznesini değiştirdiler. “Atmosfer ve yerbilimciler küresel ısınmanın nedeni konusunda fikir birliğine
varamıyor.” demeye başladılar. Olayın ekonomik boyutları belli oldukça itirazlar da ekonomik ve siyasi boyuta
sıçradı.
Şu anki ısınmanın yaklaşık olarak yüzde 90’ına insan,
yüzde 10’una doğal etkenler neden oluyor. “21. yüzyıldaki ısınma gerçek mi?” veya “Bu ısınmayı sadece doğa
nedenleriyle açıklayabilir mi?” gibi soruların yanıtı BM
Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli’nce (IPCC) net
bir şekilde verildi; literatüre geçti. Böylece bu yüzyılda
sıcaklıklar 1,1 ila 6,4 °C artacak. Günümüzde şu konularda bilimsel anlamda hiçbir şüphe kalmadı: İnsan iklimi
değiştiriyor, hem de dünyanın geçmiş jeolojik evrelerinde
hiç gözlenmediği kadar (yaklaşık 1000 kat) hızla değiştiriyor. Geçmişte doğa kaynaklı iklim değişimleri canlıların uyum sağlayabileceği veya göç edebileceği kadar
yavaş, adım adım gerçekleşirdi. Günümüzde ise çok hızlı.
“Ani iklim değişimi” demek daha doğru! İnsan, yüksek
teknolojiye dayalı kent hayatının sürdürülmesi uğruna,
canlılara gereken tüm kaynakları; havayı, suyu, toprağı
büyük miktarlarda tüketiyor, atmosferi ısıtıyor. Yeryüzünde alarm zilleri çalıyor: Şiddetli fırtınalar, kuraklık ve
ani seller... Tabii ki anlayana!.. Son yıllarda bunun tersini
ispatlayan herhangi bir bilimsel çalışma yayınlanamadı.
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Günümüzde şu konularda bilimsel anlamda
hiçbir şüphe kalmadı: İnsan iklimi değiştiriyor,
hem de dünyanın geçmiş jeolojik evrelerinde hiç
gözlenmemiş kadar (yaklaşık 1000 kat) hızla
değiştiriyor.

Su sıkıntısının temel nedeninin iklim değişikliği olmadığını söylüyorsunuz. Nedir asıl nedenler?
Kuraklık, yer çekimi gibi bir doğa kanunudur. Nasıl ki suyun
çoğu (sel) ölümcül ise suyun azı da (kuraklık) ölümcüldür.
Deprem gibi kuraklık da çeşitli büyüklüklerde oluşabilen bir
doğal afettir. Her kuraklığı, küresel iklim değişikliğine bağlamak doğru değildir. Aslında sürekli olarak “iklim” ile “hava
şartları” arasında bağlantı kurmak, bu tür meteorolojik afetler
sanki sadece “iklim değişince” oluşurmuş gibi kamuoyunda
yanlış bir kanı uyandırmakta ve gerçek çözümleri de geciktirmektedir. Bugünkü küresel iklim değişimi problemi 1980'li
yıllarda ortaya çıktığına göre, günümüzdeki her kuraklığı bu
probleme bağlarsak 1980 öncesinde oluşan kuraklıkları nasıl
açıklayabiliriz?

Gerçekte ülkemizde yağışların yersel ve zamansal dağılımı
düzensizdir. Şehirlerimizin su kaynakları hızla artan nüfusu
ve sanayinin ihtiyacını karşılayamıyor. Vahşi sulama ile tarımsal üretimde suyun büyük bir kısmını israf ediyoruz. İçme,
kullanma ve sulama suyumuzun kalitesi artan sanayi ve diğer
çevre kirlilikleri neticesinde giderek düşüyor. Bütün bunlara
bir de küresel iklim değişimi eklenince ülkemizde kuraklığın
şiddetini çok daha fazla hissediyoruz ve hissetmeye de devam
edeceğiz.
İklimi yarı kurak olan ülkemizde yaşanan kuraklıktaki
artışın birçok nedeni var. Bunların başında iklim değişimi ile
beraber yağışların olduğu yerler ile suya ihtiyacın bulunduğu
yerlerin birbirinden çok farklı ve uzakta gelişiyor olması gelir.
Ayrıca içme, kullanma ve sulama suyu kalitesi her gün geçtikçe artan sanayi ve diğer çevre kirlilikleri neticesinde düşüyor.
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Ve su havzaları korunamayıp tahrip
ediliyor. Özetle su kıtlığına neden olan
aşağıdaki gibi belli başlı 5 faktör vardır:
1. İklim şartları (Türkiye için yarı kurak
iklim)
2. Kuraklık (Kuru dönemlerin görülme
sıklığı ve şiddeti)
3. Çölleşme ve ormansızlaşma
4. Su stresi (Yüksek nüfus, yoğun sanayi
nedeniyle aşırı su talebi, kaçak yeraltı
kuyularının kullanımı)
5. Çevre tahribatı. Su havzalarının amaç
dışı kullanımı, kirlilik ve küresel iklim
değişimi
Bu nedenler alt alta geldiğinde susuzluğun nedeninin sadece kuraklık olmadığı
gerçeği ortaya çıkar. Bazen bunların
biri, çoğu kez de bunların birkaçı birden
kuraklığa neden olur. Şuanda bunların 5’i
de ülkemizin farklı yerlerinde, farklı faklı
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ölçülerde etkili olmaktadır. Bu nedenle,
kuraklığın tek bir nedeni ve çözümü yoktur. Problemi ve çözümü bir bütün olarak
yapısal ve yapısal olmayan tüm yönleri
ile ele almak zorundayız. Yani, kuraklık
problemi sadece baraj yapmak, boru döşemek gibi “yapısal” önlemler ile çözülemez.
Zaten ülkemizde birçok havzada baraj ve
gölet yapılacak yer de kalmadı.
Kuraklık ve su sıkıntısı ile mücadele
için neler yapılmalıdır?
Suyun yönetimine, kuraklık planlarına,
suyun yeniden kullanımıyla ilgili sistemlerin geliştirilmesi ve sulama tekniklerinin iyileştirilmesine yönelik çabalar
yoğunluk kazanmalı. Akdeniz havzasındaki su kaynaklarıyla ilgili bölgesel
değişiklikleri belirlemek üzere, bölgesel
çalışmalara gereksinim var.
Yarı kurak bir iklim kuşağında yer alan
ülkemizin, kuraklığın şiddetini yakın
bir gelecekte bugünkünden çok daha
fazla hissedebileceği açıktır. Suyun

artan önemi göz önünde bulundurularak ilerideki yıllarda suyun yönetimine,
kuraklık planlarına suyun yeniden kullanımıyla ilgili sistemlerin geliştirilmesi
ve sulama tekniklerinin iyileştirilmesi
çabaları yoğunluk kazanmalıdır. Çünkü
küresel iklim değişimi sonucunda, ülkemizde şuan yağışların alansal dağılımı,
şiddeti ve süresi değişmekte. Bunun
sonucunda, ülkemizde buharlaşma artmakta, yağış düzeni değişmekte, toprak
nemi ve kar örtüsü azalmakta, şiddetli
yağışların sıklığı artmakta, akışlar ve
akifer beslenmesinde azalmalar olmakta,
şehirlerde ani seller ve kıyısal alanlarda
deniz suyu girişi artmakta ve barajlarda daha fazla buharlaşmayla kayıplar
olmaktadır. Ayrıca su kaynaklarımız
meteorolojik şartları göz önüne alarak
yönetilmeli, su havzaları korunarak su
havzalarından bir çakıl taşı dahi verilmemeli, şehirler planlanırken su kaynakları dikkate alınmalı ve ülke sınırı aşan
suların komşu ülkeler ile paylaşımında
iklim faktörü de mutlaka göz önünde
bulundurulmalı.

F O T O Ğ R A F A A / A B D Ü L H A M I T Y A Ş A R
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UZUN

Yeryüzünde alarm zilleri çalıyor: Şiddetli fırtınalar, kuraklık ve ani
seller... Tabii ki anlayana!.. Son yıllarda bunun tersini ispatlayan
herhangi bir bilimsel çalışma yayınlanamadı.
Ayrıca suyun kısıtlı, yağışların bazı bölgeler dışında miktar
ve dağılımının düzensiz olduğu, büyük şehirlerde ve tarımsal
üretimde suyun kısıtlı bulunduğu, içme, kullanma ve sulama
suyu kalitesinin gün geçtikçe artan sanayi ve diğer çevre kirlilikleri neticesinde düştüğü ve küresel ısınma düşünülürse,
ülkemizin kuraklığın şiddetini çok yakın bir zamanda bugünkünden çok daha fazla hissedeceği açıkça görülmektedir.
Bir beyanatınızda “Uygun olan yerlerde su sarnıçlarını geri
getirmeliyiz.” diyorsunuz. Bu önerinizi biraz açar mısınız?
Maalesef millet olarak genellikle zorda kaldığımız zamanlarda çareler aramaya başlıyoruz. Kuraklık gibi doğal afetlere
karşı toplumumuz hiç de rasyonel davranmıyor. Kriz doğduğunda otomatik olarak harekete geçmekte ve tüm zamanımızı
ve paramızı kayıplarımızı hafifletebilmek için harcamaktayız.
Bunun adı “kriz yönetimi”dir. Kriz şartları ortadan kalkınca
da bir sonraki sıkıntılı zaman için örneğin, kuraklık için zaman ayırmak ve yatırımlar yapmak da gereksiz ve mantıksız
görülmektedir. Çünkü tek başına uygulanan kriz yönetimi;
tepkisel, eşgüdümsüz, hedef kitlesi yanlış, etkisiz, zamansız,
güven vermezdir ve afetin felakete dönüşmesine neden olur.
Bunun için ülkemizde kriz yönetiminden risk yönetimine
geçerek; afetlere müdahale ve iyileştirmeden daha çok afetin
oluşmaması, zararlarının azaltılması, hazırlık, tahmin ve

erken uyarı konularına önem verilmeli. Aksi takdirde kriz
yönetimi ile yani su tamamen bittikten sonra yapacak fazla
bir şeyimiz yok.
Hâlbuki tarih boyunca bu topraklarda yaşayanlar susuz kalma tehlikesine karşı yağmur suyunu depolayıp saklamak için
özellikle kapalı sarnıçlara önem vermiş. Bizanslılar bununla
da yetinmemiş ve bazı binaların kendi su ihtiyacını kendisi
karşılaması için yan duvarlarını su geçirmez sıva ile sıvayıp
sarnıç haline getirmiş. Aslında bu Anadolu’da da çok eskiden
beri kullanılan bir yöntemdir. Arkeolojik kazılarda ortaya
çıkan bazı yapılarda, eskiden yağmur suyunu biriktirmek
amacıyla duvarın içine monte edilen künkler kanalıyla yağmur suyunun biriktirildiği anlaşılıyor. İstanbul’da tespit edilebilen 80 kadar irili ufaklı çok sayıda sarnıç var. Su tasarrufu
Osmanlı döneminde de var: 18. yüzyıl sonunda III. Mustafa
su ve odun sarfiyatını önlemek amacıyla hamam yapımını
yasaklayan bir ferman çıkarmış.
Osmanlı, Bizans’tan kalan büyük sarnıçların içinde su
olanlarını kullanmış. Bu sarnıçlardan bazılarının suyu
içiliyormuş. Evliya Çelebi, Zeyrek Kilise sarnıcının suyu için
“Pek lezizdir.” diye yazıyor. Bugünün susuz şehirlerimizin
birçoğunda sarnıçlardan yararlanmak mümkün. Suyu içilmez
ama belediyeler bu sarnıçlardan bazılarını temizleyip, sızın-
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tılarını giderip yeniden kullanılır hâle
getirebilir ve parkları, yolları bunlarla
sulayabilir. Örneğin Ayasofya’nın altı su
doluydu ve zamanında Prof. Dr. Semavi
Eyice tarafından Eminönü Belediyesi’ne
bu suyu cadde yıkama için kullanmaları
önerilmişti.
Görüldüğü gibi su, İstanbul ve Anadolu
için Roma ve Bizans dönemi de dâhil
hep çözüm bekleyen bir problem olmuş.
Roma, Bizans devrinde yapılan su kemerleri, sarnıçlar, İstanbul’a yüzlerce yıl yetti. 21. yüzyılın başına kadar İstanbul hiç
bu kadar susuz kalmamıştı… Bu kadar
çok nüfus daha fazla su ihtiyacı demekti.
Mühendislik harikaları su kemerleri,
bentler yüzyıllardır işe yaramıştı, çünkü
kent bu kadar çok kalabalık değildi.
“Meteorolojik Kuraklık, Tarımsal
Kuraklık, Hidrolojik Kuraklık ve Sosyoekonomik Kuraklık olarak 4 çeşit
kuraklık olduğunu söylüyorsunuz. Şu
an hangisiyle karşı karşıyayız?
Literatürde kuraklığın tek bir tanımı
yoktur. Kuraklığın tanımı her disiplin
için farklıdır. En basit ve genel anlamda kuraklık, arz ve talep ilişkisinde
su sıkıntısıdır. Kuraklığı, “Yağışların,
normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi.” şeklinde
de tanımlayanlar vardır. Kuraklık
olayının sebebini araştırmak isteyenler,
yağış eksikliği ile kuraklık olayının
etkilerini belirlemek isteyenler, nehir
ve barajlardaki su eksikliği ile birlikte
F O T O Ğ R A F A A / İ S A T E R L I
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tarım ürünlerindeki rekolte düşüşleri ile
ilgilenmelidir. Sosyal bilimciler, politikacılar ve ekonomistler kuraklığın açlık,
işsizlik, göç vb. sosyo-ekonomik etkileri
ile ilgilenmelidir.
Meteorolojik ölçümler, diğer bir deyişle
yağışların azlığı kuraklığın ilk işaretidir.
Tarımsal kuraklık, meteorolojik kuraklıktan sonra oluşur. Böylece, tarım kuraklık
tarafından etkilenen ilk ekonomik sektör
olur. Yağışların akışa geçerek nehir ve
göllerin su seviyeleri etkilemesi belli bir
zaman alır. Bu nedenle, hidrolojik gözlemler kuraklığın ilk işaretlerinden sayılamaz.
İçme ve kullanma su sıkıntıları ile birlikte
tarımsal ve hidrolojik kuraklığın sonuçları
zamanla sosyo-ekonomik kuraklık olarak
kendini gösterir. Sonuç olarak şu an meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal kuraklıkla
yer yer karşı karşıyayız.
Her sene bir su bütçesi yapılmasını
teklif ediyorsunuz. Bunun için neler
yapılmalı?
Bunun için öncelikle kuraklık olup
olmadığını anlamak için aşağıdaki parametreler ölçülüp izlenmelidir:
• Yağış
• Dere ve Nehirlerdeki Akış
• Yeraltı Su Seviyesi
• Kuraklık İndeksleri

Sonra yoğunlaşan nüfus ve sanayi, iklim
değişimi, kuraklık, kirlilik ve su havzalarındaki yapılaşma nedeniyle ülkemizde su kalitesi, arz ve talebi değişmekte.
Ülkemizde kuraklık, geçmişte olduğu
gibi gelecekte de büyük problemlere
neden olabilecek. Bunun için yerel yönetimler su bütçelerini hazırlanmalı, kuraklığı meteorolojik, hidrolojik, tarımsal
ve sosyo-ekonomik yönü ile izlemeli ve
gerektiğinde erken uyarı ile su tasarrufu
vb. önlemlerin gecikmeden yürürlüğe
girmesini sağlamalı. Bunun için de her
su yılının başı olan 1 Ekim’de yürürlüğe
girmek üzere bireysel olarak vatandaşların, ulusal ve yerel yönetimlerin, kurum
ve kuruluşların ve diğerlerinin kuraklık
nedeniyle ortaya çıkabilecek olan problem ve etkilerinin zararlarını azaltmak
için, atılması gereken adımları tanımlayan “Kuraklıkla Mücadele Planları” hazırlayıp uygulanmalı. Böylece su kullanımında, zararı azaltma ve hazırlığı öne
çıkartan; kurum ve kuruluşlar içindeki
ve birbirleri arasındaki koordinasyonu
geliştiren; erken uyarı ve bütünleşik
izleme ile zamanında önlem alınması
sağlayan ve tüm paydaşları sürece katan
proaktive bir yapı oluşturulmalıdır.
Ayrıca, içme ve sulama suyu, sınırı aşan
sular, ekolojik göçler, çölleşme, yok olan
yaban hayatı, meralar, tarım alanları ve
tarımsal üretim, azalan hidroelektrik
üretimi gibi büyük problemler ile karşı
karşıya olan ülkemizde de kuraklık, afet
mevzuatına dâhil edilmelidir.

• Reservoir seviyeleri

Şehirlerimizin su kaynakları
hızla artan nüfusu ve
sanayinin ihtiyacını
karşılayamıyor. Vahşi sulama
ile tarımsal üretimde suyun
büyük bir kısmını israf
ediyoruz. İçme, kullanma ve
sulama suyumuzun kalitesi
artan sanayi ve diğer çevre
kirlilikleri neticesinde giderek
düşüyor.
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İklim, Hava Şartları ve
Tarih İnsanlığın Kaderini
Nasıl Değiştirdi?

FOTOĞRAF AA / KEMAL ÖZDEMIR
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İklim değişikliği
günümüzde ve gelecekte
küresel ısınma ile
karşımıza çıkması
muhtemel olsa da
bugünkü bilimsel
çalışmalara göre tarihin
seyri içinde vuku bulmuş
bir döngü olarak,
insanlığın yabancısı
olduğu bir durum
olmadığı söylenebilir.

İNSANLIĞIN

KADERINI

NASIL DEĞIŞTIRDI?
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Bilim insanlarının son yıllarda etkisini hissettiren iklim değişikliği ve küresel ısınma konusundaki ısrarlı uyarıları, bu
tehlikenin ilk belirtileriyle karşılaşınca dünya gündemine gelmek zorunda kaldı. 2020 yılındaki meteorolojik verilere göre
geçtiğimiz yıl 2011 yılıyla en sıcak yıl rekorunu paylaştı. Buna
bağlı olarak küreyi bekleyen pek çok felaket senaryosu da ister
istemez yetkili merciler tarafından sıralanmaya başladı. Bu
değişimin küresel ısınmayı tetiklemesiyle birlikte baş gösteren
olumsuzlukların en çarpıcısı, yağmurların azalmasıyla birlikte
susuzluk ve kuraklık gibi insan hayatını doğrudan etkileyebilecek varsayımları beraberinde getirdi. 2019 yılında yayınlanan
Birleşmiş Milletler raporu, iklim değişikliğinin de körüklediği
su ve toprak kaynaklarının benzeri görülmemiş şekilde sömürüldüğü açıkladı. Rapora göre sel, kuraklık, fırtına gibi aşırı
hava koşulları; küresel gıda tedarik ve arzını olumsuz etkileyecek, iklim değişikliğinin de etkisiyle daha vahim durumlara
sebebiyet verebileceği belirtiliyor. Hâlihazırda dünya nüfusunun yüzde 10’unun yetersiz beslendiği göz önüne alınırsa bu
etkenlerin gıda konusunda bir krizi tetiklemesine olası gözle
bakılıyor.
Önümüzdeki dönemde dünyanın bir su krizi ile karşı karşıya
kalma olasılığı ise iklim değişikliğine bağlı küresel ısınmanın
bir başka boyutu olarak karşımıza çıkabilir. Bir başka raporda bilim insanları, tatlı su kaynaklarındaki azalmanın dünya
nüfusunun yüzde 75’ini etkileyebileceğini öngörmektedir.

Aslına bakacak olursak bir su krizinin ilk belirtilerini şu an
nehir havzalarında yaşanan hidropolitik rekabette görmekteyiz. Çin ile Hindistan arasındaki Brahmaputra; Mısır, Sudan
ve Etiyopya arasındaki Nil Nehri’nin paylaşım sorunlarındaki
gerginlikler, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileriyle
artacak gibi görünüyor. Daha da vahim bir gelişme ise bu
gerginliklerin dünyanın diğer uluslararası nehir havzalarına
sıçrama olasılığıdır.
İklim değişikliği günümüzde ve gelecekte küresel ısınma
ile karşımıza çıkması muhtemel olsa da bugünkü bilimsel
çalışmalara göre tarihin seyri içinde vuku bulmuş bir döngü
olarak, insanlığın yabancısı olduğu bir durum olmadığı söylenebilir. Günümüzdeki tahminler bu değişim ile birlikte siyasi,
iktisadi, sosyal hatta coğrafi şartlardaki değişimlerin mümkün olabileceğini öngörüyor. Bu tezler tarih disiplini içinde
araştırıldığında-aslına bakılacak olursa- buna benzer, belki de
daha şiddetli değişimlerin yaşandığı bilim insanları tarafından
ortaya koyulmuş durumda. Bazı önemli medeniyetlerin, imparatorlukların yükselişi ve çöküşü hatta aniden tarih sahnesinden kaybolmalarının arka planında bu değişimlerin etkisinin
olduğu günümüzde bilimsel çalışmalarda zikrediliyor. Tarihte
yaşanan önemli olayların seyrinde ise hava şartlarının bir tarafa avantaj sağlayıp tarihin akışını etkilediği bilinen gerçekler
arasında.
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Hava ve iklim tarih yazar mı?
İklim değişebilir, hava şartları farklılıklar gösterebilir. Peki bunun
çarpıcı tarihsel değişimlere ve kırılmalara etkisi hakkında ne biliyoruz? Ronald D. Gerste’nin “Hava Nasıl Tarih Yazar” adlı çalışması
bu soruya cevap arayan, tarihsel kırılma noktalarına iklim tarihi
açısından bakan bir kitap Gerste metodolojik olarak insan faktörünü çalışmanın merkezine koyarak kendi deyimiyle iklim değişikliklerinin ne felaket senaryolarının iddia ettiği kadar insan merkezli ne
de insandan bağımsız olduğunun altını çiziyor. Bir bakıma insan bu
değişimlerdeki rolü bakımından özneyi teşkil ediyor. Muhteva bakımından iki farklı bakış açısını inceliyor. İlk bakış açısında, küresel
ve bölgesel iklim değişikliklerinin uygarlıkların yükseliş ve çöküş
dönemlerindeki etkisi irdelenmiş. İkinci olarak ise hava şartlarının
savaşlar gibi önemli tarihsel gelişmelerin seyrini etkilemesine yer
verilmiş. Bunların arasında Maya medeniyetinin tarih sahnesinde
ortadan kaybolması, Roma İmparatorluğu’nun yükseliş ve çöküş
dönemleri, Nil Nehri’nin sıcak ve kuru havadan etkilenerek Mısır
medeniyetinin kaderini şekillendirmesi, Napolyon ve Hitler’in Rusya seferlerine soğuk havaların etkisi gibi pek çok tarihi olgu ve olay
iklim tarihi bakımından ele alınmış.
“Roman Climatic Optimum”
İklim, uygarlıkları tarih sahnesinde yükselmelerini ve çöküşlerini
tek başına tetikleyecek bir unsur değildi ama bir araya gelen parçaların uyumu ile Roma İmparatorluğu’nun yükselmesine zemin hazırladığı söylenebilir. “Roman Climatic Optimum” terimi Romalıların İdeal İklim Dönemi olarak adlandırılan bir dönemdi. Üç kıtaya
ulaşan imparatorluğun sınırları bugün Yakın Doğu olarak bilinen
bölgeden, Atlantik kıyısından Fırat’a, o dönemde İfrikiye olarak
adlandırılan tüm Kuzey Afrika sahil şeridi Roma hakimiyetindeydi.
İklim bilimciler ve klimatolojiden yararlanan tarihçiler, Roma’nın
bu yükselişinde Klasik Optimum Dönemi’nin sıcak ve nemli havasının etkili olduğunu belirtmişlerdir. Roma, önce Akdeniz havzasındaki zayıf halkları hakimiyetine aldı. Zaman içinde büyüyen ve
gelişen Roma şehirlerinin gıda tedariği ise Nil Vadisi’ndeki (Mısır)
Roma genişlemesiyle mümkün oldu. Roma’nın tahıl ambarı hâline
gelen Mısır’daki bolluğun kaynağı ise Nil Nehri taşkınlarının tüm
vadiye bereket saçmasından kaynaklanıyordu. Romalı yöneticiler
Nil Nehri’nin yıllık su taşma oranlarını yazılı belgeler ile kayıt altına
aldılar. Bu belki de su yönetiminin ilk örneğini teşkil ediyordu.
Sıcak ve nemli optimum dönem Akdeniz Bölgesi’ne özgü başta tahıl
olmak üzere, tarım ekonomisine dayanan Roma’nın yükselişine hız
verdi. Gerste, tam da burada araya girerek son 2 bin ila 3 bin yıllık
iklim tarihi incelendiğinde, sıcak dönemler ile ekonomik, kültürel
ve toplumsal hareketliliklerin gelişme ve ilerlemesinin bir göstergesi
olduğunu dile getiriyor. Bir diğer ifadeyle, dönemin iklim koşulları
Roma’nın ilerlemesiyle paralellik göstermiştir.
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KADERINI

NASIL DEĞIŞTIRDI?

29

30

1868

DERGİ / İKLIM,

H AVA Ş A R T L A R I V E TA R I H

İNSANLIĞIN

KADERINI

NASIL DEĞIŞTIRDI?

Önümüzdeki dönemde dünyanın bir su krizi
ile karşı karşıya kalma olasılığı ise iklim
değişikliğine bağlı küresel ısınmanın bir başka
boyutu olarak karşımıza çıkabilir.
Elbette bu iklim koşulları da istikrarlı şekilde devam etmedi. Sıcak ve tarım alanlarını yeşillendiren hava şartları değişime
uğradı. Gerste’nin aktardığına göre MÖ
85 ve 35 yılları arasındaki veriler havaların soğuduğuna işaret ediyordu. Havaların soğuması yağış miktarlarını azaltmış,
tahıl arazilerine büyük zararlar vermişti.
Roma en büyük darbeyi, Nil Nehri’ndeki taşkınlardan aldı. MÖ 30 ila MS 155
arasında Nil Vadisi’ndeki tarım alanlarının sulanamaması tarım ekonomisine

büyük zarar verdi. MS 3 yılında başlayan soğuk ve yağışsız havalar MS 250
yılında zirveyi gördü. Tek başına etken
olmasa da bu, Roma’nın zayıflamasını
ve 395 yılıyla birlikte ikiye bölündüğü
süreci beraberinde getirdi.
Mayalara ne oldu?
Roma örneği, Gerste’nin kitabındaki
metodolojik yaklaşımının insan etkisinden arındırılmış kısmını teşkil etmekte-

dir. Bunun tam tersi olarak iklim değişikliklerindeki insan etkisi, Mayaların
başına gelenler üzerine örneklendirilmiş.
Bu bölümde bir kâşifin Mısır’da devasa
tapınakların çölün ortasında durduklarını ama Mayalara ait yapılardan kalan
harabelerin ormanlarla kaplandığına
dair gözlemlerini aktarıyor. Peki Mayalara ne olmuştu? Yazar, Mayaların kendi
başarılarının kurbanı olduğu tezini ileri
sürüyor. Öyle ki Maya Yüksek Kültürü,
tarım ekonomisinde sınırları zorlayan,
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Hava şartları da en az iklim değişiklikleri
kadar tarihin seyri içindeki kırılma
noktalarında küçük veya büyük derecede önemli
roller oynamıştır. Aniden bastıran bir yağmur,
durmak bilmeyen bir fırtına, son yılların en sert
kışının askerî bir harekâta rastlaması gibi hava
şartlarından bahsedilebilir.
yüksek nüfusa sahip şehirleriyle bölgede önemli bir konumda bulunuyordu. Göçlerle
birlikte nüfusun artması, daha çok tarım arazisi ihtiyacını doğurdu. Tarım alanları oluşturmak için büyük çapta ağaç kesilmesi, devasa ormanların yok olmasına sebebiyet verdi.
Ormanların yol olmasıyla birlikte güneş ışığını yansıtan çırılçıplak araziler sıcaklığın
düşmesini tetikledi. Mayaların yaptıkları orman tahribatı Orta Amerika’da bölgesel iklim
değişikliğinde önemli bir etkiye sahip oldu. Gıda tedariki umuduyla ortadan kaldırılan
yeşil alanlar Mayaların sonunu hazırlayan etkenlerin başında gelmekteydi. İspanyol
sömürgeciler 1520’li yıllarda bölgeye geldiğinde Mayaların yaşadığı bu bölgede sadece 30
bin civarında nüfus vardı. Hâlbuki, bu bölgenin nüfusunun 10 milyon civarında olduğu
yapılan araştırmalarda gözler önüne seriliyordu.
Kar, yağmur, rüzgâr: Havaya yenik düşen ordular
F O T O Ğ R A F A A / Ö M E R Ö R E R

Hava şartları da en az iklim değişiklikleri kadar tarihin seyri içindeki kırılma noktalarında küçük veya büyük derecede önemli roller oynamıştır. Aniden bastıran bir yağmur,
durmak bilmeyen bir fırtına, son yılların en sert kışının askerî bir harekâta rastlaması
gibi hava şartlarından bahsedilebilir. Daha somut şekilde din savaşları döneminde Kuzey
Denizi birkaç hafta durgun kalabilseydi Protestanlığın en önemli kalesi rahatça Katolik
ordusunun eline geçebilirdi. 1941 yılında Hitler’in ordusunun ilerlemesine mâni olan
kış mevsiminin, Rus tarihindeki en soğuk kışlardan olduğu bir gerçektir. Ondan tam
129 yıl önce Napolyon’un hava şartlarını önemsememesi koca bir ordunun yok olmasına
sebebiyet verdi. Aniden bastıran yağmur ve çamurlaşan arazi Osmanlı ordusuna İkinci
Viyana Seferi’ni bozguna döndürdüğü gibi. Örnekler çoğaltılabilir... Netice olarak iklim
ve hava şartlarındaki değişkenlikler ve sabit durumların uygarlıkların, imparatorlukların,
insanlığın kaderine doğrudan veya dolaylı etkilerinin olduğu gerçeği kaçınılmaz şekilde
karşımızda duruyor.
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Dünyanın
Su’dan
Problemleri
S E R N U R YA S S I K AYA

İnsanlığın bugün ulaştığı medeniyet
seviyesinin başlangıç noktası, atalarımızın nehir kıyılarına ya da sulak bölgelere
inşa ettiği yerleşimlerle başladığı biliniyor. Mezopotamya, Nil Nehri Havzası,
İndus bölgesi, Çin’de Sarı Nehir, Orta
Asya’da Maveraünnehir, Balkanlar’da
Tuna Havzası ve Latin Amerika’da
Amazon Nehri gibi bölgeler bugün
medeniyetimizi ayakta tutan belli başlı
su havzalarını oluşturmaktadır.
Bugün, saydığımız bölgelerde artan
nüfus yoğunluğu, yapılaşma ve iklim
değişikliği gibi şartlar hepimizi yakından etkilemektedir. Son dönemde
hızla artan düzensiz göç olgusunun en

önemli tetikleyicilerinden biri yetersiz su
kaynağı, dolayısıyla yetersiz tarım ürünü
nedeniyle ortaya çıkan kıtlık unsurudur.
Günümüzde yapılan hesaplamalara göre
1,4 milyar insanın temiz suya ulaşım imkânı bulunmamaktadır. 2050 yılında su
sıkıntısı çeken insan sayısının 4 milyara
ulaşacağı yapılan bilimsel araştırmalarda
tahmin edilmektedir. Su kaynaklarına
göre ülke sıralamasında yenilenebilir su
miktarıyla 8233 metreküp ile Brezilya’da,
4508 metreküp ile Rusya ve 3069 metreküp ile ABD ilk üç sırada bulunmakta.
Buna karşın Ortadoğu bölgesinde bulunan hemen her ülke su kıtlığı çekmekte.
Bu bölgede bulunan zengin ülkeler,
deniz suyu arıtma teknolojisinden

faydalanarak ihtiyaç duydukları suyu
elde edebilmekte. Hemen buraya bir not
düşelim, Türkiye de su kıtlığından muzdarip ülkeler arasında 42. sırada.
Modern dönemde su kaynaklarının hor
kullanılması birçok çevre felaketine sebep olmaya devam ediyor. Bu felaketler
arasında Aral Gölü öne çıkan en önemli
örnektir. Sovyetler Birliği döneminde
pamuk üretiminde Aral Gölü’nden aşırı
su kullanımı yapılması sonucu gölün kuruması canlı ekonomik ve sosyal hayata
sahip havzayı tam anlamıyla çölleştirmiştir. Aral Gölü, günümüz insanına su
kıtlığının oluşturacağı sonuçların canlı
bir örneğini veriyor.
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Yüzde 70’i su ile kaplı dünyamızda tatlı su
kaynağı yalnızca yüzde 2,5 civarındadır.
Bu tatlı su kaynağının da yüzde 70’i
buzullar gibi insanoğlunun henüz erişim
imkânı olmadığı bölgelerde bulunuyor.

Nükleer savaşı tetikleyebilir

F O T O Ğ R A F A A / Ö Z K A N

BILGIN

FOTOĞRAF AA / ALI

D A Ğ E R

Tarih boyunca su kaynaklarına erişim ve onları
kullanım, sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasi
mücadelenin de bir parçası olmuştur. Birçok fetih
suyolları üzerinden olurken gıda güvenliği bağlamında su havzalarının ve kaynaklarının kontrolü de
devletler için ulusal güvenliğin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak gösteriliyor. Günümüzde İndus
Havzası, Nil Nehri, Amazon Nehri ve Ortadoğu’daki
su kaynakları etrafında yaşanan gerilimler bu durumun somut göstergesidir. Afganistan, Hindistan,
Çin ve Pakistan için son derece önemli olan İndus
Havzası su kaynakları özellikle bugün İslamabad ile
Yeni Delhi arasındaki gerilimin ardında yatan önemli
konuların başında geliyor. İki ülkeyi sık sık sıcak savaşın eşiğine getiren Keşmir bölgesi meselesi de yine
su kaynaklarının kontrolüyle yakından ilişkili. İndus
nehir sisteminin kaynağı olan bu bölgeyi kontrol
edecek devlet suyun kontrolünü de elde edecektir.
Bu avantajın diğer ülkeler üzerinde siyasi ve ekonomik bir baskı aracına dönüşme tehdidi, bölgedeki
gerilimi bir su savaşına dönüştürme potansiyeline sahiptir. Çin ve Hindistan’ın dünyanın en fazla nüfusa
sahip iki ülkesi olduğu ve ekonomilerinin her geçen
gün büyüdüğü göz önüne alındığında su ihtiyacının
da buna paralel anlamda artacağını söylemek bir
kehanet olmaz. Özellikle Çin, Pakistan ve Hindistan’ın aynı zamanda birer nükleer güç olduğu hesaba
katıldığında, İndus Havzası üzerinde patlayacak bir
çatışmanın, nükleer bir savaşa dönüşme ihtimalini
hesaba katmakta fayda var. O nedenle İndus Havzası
önümüzdeki dönemde takip edilmesi gereken gerilimler listesinde en başlarda yer alıyor.
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FOTOĞRAF AA / MAHMOUD HJAJ

Nil’deki gerilim
Su denince Nil Nehri belki hepimiz
için en büyük hikâyeye sahiptir.
Binlerce yıllık Mısır medeniyetini
doğuran Nil Nehri ve havzası bugün,
birkaç ülkenin varlığını doğrudan ilgilendiriyor. Sudan, Etiyopya ve Mısır gibi hem Ortadoğu hem de Afrika
siyasetinde etkili üç ülkenin ayakta
kalmasının ön şartı Nil’in sularından
maksimum derecede faydalanmasına
bağlı. Mısır, bölgesel konumu ve tarihi geçmişiyle kendisini Nil’in gerçek
sahibi yerine koysa da günümüzde
hem Sudan hem de Etiyopya güçle-

nen siyasi varlıklarını ve ekonomileri neticesinde, Nil’den daha fazla
faydalanmanın yollarını arıyor. Son
dönemde Etiyopya’nın Çin desteğiyle
inşa ettiği Hedasi barajı çerçevesinde
Mısır’la yaşadığı problem, su kıtlığına siyasi çözüm bulunmasına yönelik
araştırmalarda bir örnek teşkil ediyor.
Hedasi Barajı’nda geçtiğimiz aylarda
su tutmaya başladığını ilan eden Etiyopya hükümetiyle, Mısır arasında
yaşanan gerilimin hemen ertesinde
Etiyopya’da ve Sudan’da patlayan iç
çatışmalar, su meselesinin hafife alınamayacak kadar önemli olduğunu
gözler önüne sermektedir.

Zincirleme etki
Elbette tatlı su kaynaklarına erişim
ve su havzalarının varlığı sadece o
bölgeleri etkileyen unsurlar olmaktan
çıkmıştır. Bugün Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika’dan dünyanın göreceli
daha fazla refaha sahip bölgelerine
yönelen düzensiz göçü tetikleyen en
önemli unsurlardan biri, insanların
yetersiz su kaynaklarının tetiklediği
sorunlar nedeniyle yerlerinden yurtlarından edilmesi meselesidir. Yetersiz su kaynağı ve tatlı, yetersiz tarım,
az ürün, ekonomik refah kaybı, siyasi
istikrarsızlık ve nihayetinde iç savaşa

1868

D E R G İ / D Ü N YA N I N S U ’ D A N

PROBLEMLERI

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

İnsanlık her geçen gün biraz daha su kıtlığı tehlikesini hissediyor ve bu da
beraberinde su geriliminin tetikleyeceği savaşları gündeme getiriyor.
kadar uzanan zincirler halkasında, insanlar en basit ihtiyaçlarını dahi karşılamayacak duruma düşmekte ve bu da onları
sadece hayatta kalabilme dürtüsüyle düzensiz göçe zorlamaktadır. Özellikle Afrika ülkelerinden kuzeye doğru yönelen
düzensiz göçte su meselesinin önemli bir yere sahip olduğu
söylenebilir. Düzensiz göç, kaynak ülkenin insan kaynağını
daraltırken öte yandan hedef ülkede de sosyal ve siyasi problemlerin doğuşuna ya da artmasına sebep olmakta. Yoğun göç
karşısında sınırlarını kapatan ülkeler arasında siyasi gerilimlerin doğması kadar, ülkeler içinde de siyasi dengelerde
bozulmaya ve sosyal çatışmaya sebep olacak boyutlara ulaşma
potansiyelini bugün Avrupa ülkelerinde yakından gözlemlemekteyiz. Düzensiz göç yolunda yitip giden insanların varlığı
da yine meselenin bir başka dramatik boyutunu oluşturuyor.

Yukarıda örnekleriyle belirttiğimiz “sudan problemler” her
geçen yıl varlığını üzerimizde daha da hissettirecektir. Her yıl
rekor kıran küresel sıcaklık artışları, kurak mevsim oranlarındaki artışın daha fazla hissedilmesi, dağlarda düşen kar seviyesi, eriyen buzullar, dünya ülkelerinin ortak çözüm bulması
gereken acil meselelerin başında “temiz suya erişim” olduğunu gösteriyor. Gelişen teknoloji, temiz suya erişim noktasında
bir çözüm olabilir ama en son koronavirüs salgınına karşı
oluşturulan aşılarda, şirketler ile devletler arasında yaşanan
tartışmaya bakıldığında bu teknolojinin dahi siyasi ve ekonomik çıkarlar için kullanılabileceğine işaret ediyor. O nedenle,
nükleer veya bölgesel bir savaşa dönüşebilecek su meselesini
hafife almamakta fayda var.
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Günümüzde dünya
genelinde yaşanan su
krizini WWF-Türkiye
(Doğal Hayatı Koruma
Vakfı) Genel Müdürü
Aslı Pasinli ile konuştuk.

Küresel bir iklim değişikliği ile karşı karşıyayız. Bu noktaya nasıl geldik?
Bugün yaşadığımız durumu anlatmakta iklim değişikliği yetersiz kalıyor, içinde
bulunduğumuz süreci küresel iklim krizi olarak değerlendirmek gerekiyor. Dünya
Meteoroloji Organizasyonu (WMO) verilerine göre küresel sıcaklık ortalamaları dikkate alındığında geçtiğimiz altı yıl, tarihte en sıcak geçen altı yıllık dönem oldu. 2020
yılı bugüne kadar kaydedilen en sıcak yıl rekorunu elinde tutan 2016 ile aynı sıcaklık
seviyesine ulaştı. Bu noktaya nasıl gelindiğine bakacak olursak, küresel ısınma aslında dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda
görülen artışı ifade ediyor. En temel nedeni de fosil yakıtların kullanımı, atık yakma
veya vahşi depolama, orman alanlarının tahrip edilmesi, endüstriyel tarım gibi faaliyetlerimiz sonucunda atmosferdeki yoğunluk ve miktarı artan gazların yarattığı sera
etkisi. Gezegenimize ulaşan güneş ışınları bu sera etkisi nedeniyle atmosferin dışına
çıkamayarak havayı, denizleri, karaları ısıtmaya başladı. Başlangıçta bunun sadece
kutuplarla ilgili bir sorun olduğu düşünüldü. Bugün ne yazık ki eskiden tahmin ya
da “karamsar senaryo” olarak adlandırılan uyarıların bilimsel gerçeklik olduğunu
görüyoruz. Dünyanın her yerinde ortalama sıcaklıklar yükselmeye, iklim dengesinin
bozulması sonucu aşırı hava olayları dediğimiz seller, hortumlar, kasırgalar yaşanmaya başladı.
Gezegenimiz Sanayi Devrimi’nden bu yana 1,2⁰C ısındı. 200 ülkenin, 2015’te onayladığı Paris Antlaşması ile gezegenimizin atmosferinde sanayileşme sonrasında
yaşanan ısı artışının 1.5⁰C’yi geçmemesi hedefleniyor. Ancak ne yazık ki bu konuda
gerekli kararlılığı sergileyemez ve BM Çevre Programı’nın yayınladığı raporlara göre
sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar % 50 oranında azaltmayı başaramazsak bu
hedefi yakalamak mümkün olamayacak.
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Bugün ne yazık ki eskiden tahmin ya da “karamsar senaryo” olarak adlandırılan uyarıların
bilimsel gerçeklik olduğunu görüyoruz. Dünyanın her yerinde ortalama sıcaklıklar
yükselmeye, iklim dengesinin bozulması sonucu aşırı hava olayları dediğimiz seller,
hortumlar, kasırgalar yaşanmaya başladı.
Peki dünyada yaşanan su sıkıntısının
temel nedeni nedir?
Dünya Ekonomik Forumu Küresel
Riskler 2021 raporuna göre, küresel
ekonomiyi olumsuz etkileyecek ilk beş
risk arasında su krizi var. Bildiğiniz
gibi geçtiğimiz günlerde ülkemizin ve
dünyanın içinde bulunduğu su risklerini paylaşmak amacıyla bir toplantı
düzenledik; “Su Biterse Herkes Susar”
diyerek herkesi su kaynaklarımıza sahip
çıkmak için seferberliğe davet ettik.
Bir yandan iklim değişikliğinin etkilerini ülkemizin de içinde bulunduğu

Akdeniz Havzası’nda ortalama sıcaklıkların artması, yağışların azalması ve kuraklık şeklinde yaşıyoruz. Sonuç olarak
artan nüfusu ve büyüyen kentleri ile su
sıkıntısıyla karşı karşıya olan ülkemiz
ne yazık ki iklim değişikliğinin de etkisi
ile su fakiri olma yolunda ilerliyor.
Öte yandan konuşmacılarımızdan
WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı)
Küresel Tatlısu Programı Başkanı Stuart Orr’un da altını çizdiği üzere bugün
dünya genelinde yaşanan su krizi bölgesel, coğrafi farklar göstermekle birlikte
dünya genelinde aşağı yukarı aynı
nedenlerden kaynaklanıyor. Bu nedenle-

rin başında su kaynaklarının korunamaması ve kötü yönetimi; kentleşme, gıda,
üretim, enerji gibi alanlarda doğanın
göz ardı edilmesi; hidrolojik müdahaleler; tarımda salma sulama gibi verimli
olmayansulama yöntemlerine devam
edilmesi; şehirlerin su dağıtımında
kayıp ve kaçakların önüne geçilmemesi,
atık su deşerjlarının denetimlerinde
kararlılık sergilenmemesi yer alıyor.
Türkiye’nin temel su kaynakları
nelerdir?
Su aslında en değerli doğal kaynak ancak bizler ne yazık ki değerini barajlar-
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daki su miktarları azaldığında, musluğumuza gelecek su riske girdiğinde fark
ediyoruz. Genellikle musluktan gelen
bir kaynak olarak algıladığımız su,
uzun serüveni boyunca önce dağların
zirvesindeki kaynaklardan beslenerek,
ormanlarda düzenli akışa geçiyor, sulak
alanlarda ve yer altı kaynaklarında birikerek evlerimize kadar ulaşıyor.Suyun
kaynağı ekosistemlerdir. Gezegenimizi
paylaştığımız diğer canlılar gibi bizim
yaşam kaynaklarımız da nehirler, yeraltı suları ve sulak alanlardır.
Bunların artırılması için neler
yapılmalı?
Yaşam kaynağımız suya ancak suyun
doğduğu ve bize ulaşana kadar geçtiği yerleri koruyacak doğa ile uyumlu
çözümler geliştirerek sahip çıkabiliriz. Bunu da ancak konuya bütüncül
bakarak başarabiliriz. Unutmayalım ki

susuzluğun bireyler, iş dünyası ve karar
vericiler için ortak bir risk ve çözümü
için de bütün kesimlerin ortak adımlar
atması elzem. Şimdi suyumuz için seferberlik zamanı.
• Doğada suyun doğduğu ve geçtiği
doğal alanları koruyarak;
• Tarımda sulama yöntemlerimizi iyileştirerek, örneğin, acilen damla sulamaya
geçerek;
• Sanayide suyu daha verimli kullanan,
daha az atıksu çıkaran temiz üretim
yatırımlarını teşvik ederek;
• Kentlerimizde, tarımda yağmur suyu
hasadı gibi ekolojik uygulamaları teşvik
ederek;
• Atıksu deşarjlarının denetimlerinde
sıfır tolerans yaklaşımını benimseyerek;
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• Kentlerimizde dağıtım kayıplarını ve
kaçakları önleyerek;
• Sulak alanlarımızın korunmasına ve
tahrip olanların doğal restorasyonlarına kaynak yaratmak
suyumuzu korumayı birlikte başarabiliriz.
Kuraklık ve su sıkıntısı ile mücadele
için biz insanlar olarak neler yapmalıyız?
Bireyler olarak atılabilecek adımlar var
tabii. Öncelikle evlerimizde her damlayı tasarruf etmemiz; öte yandan tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz
gerekiyor. Tasarruf için yapılabileceklerin başında mutfak ve banyolarımızda
alınacak önlemler yer alıyor. Mutfaklarımızda bulaşıkları elde yıkamak yerine
bulaşık makinesini tercih ederek ve
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Banyolarımızda bir
musluktan dakikada
14 litre su aktığını
aklımızda tutarak ellerinizi
yıkarken, dişlerinizi
fırçalarken ve tıraş olurken
musluğu kapalı tutmalıyız.

makinemizi tam dolu olarak çalıştırarak hem su, hem enerji tasarrufu sağlayabiliriz.
Elde su yıkamamız gerektiğinde suyu kapalı tutarak ve su dolu bir leğen kullanarak
su tüketimimizi azaltabiliriz. Aynı şekilde meyve ve sebzelerimizi de akan su altında
değil de su dolu bir kapta yıkamak, bu suyu daha sonra bitkilerimizi sulamak için
kullanmak da bir tasarruf tedbiri.
Banyolarımızda bir musluktan dakikada 14 litre su aktığını aklımızda tutarak ellerinizi yıkarken, dişlerinizi fırçalarken ve tıraş olurken musluğu kapalı tutmalıyız. Öte
yandan damlayan musluklar da günde 4 litre kadar suyun boşa gitmesine neden olur.
Damlayan muslukların mutlaka tamir edilmesi gerekir. Su tasarrufu sağlayan duş
başlıklarını tercih edilmesi, musluklara suya hava karıştırarak, %30’a varan oranda
tasarruf sağlayan perlatör takılması, sifonlarda küçük hazne tercih edilmesi, duş
sürelerinin mümkün olduğunca kısa tutulması da alınabilecek tedbirler arasında yer
alıyor.
Son olarak bahçelerimizde çok su tüketen fıskiyeler yerine yağmurlama ya da damla
sulama gibi daha etkili yöntemlerin tercih edilmesi, sulamanın sabah erken saatlerinde ya da gece sulayarak buharlaşmadan kaynaklanacak su kaybının önüne geçilmesi,
bahçelerimizde bir fıçı ile yağmur depolayarak bu suyu sulamada kullanılmasını
önerebiliriz.
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Şimdiye kadar doğrudan su kullanımına yönelik önerilerimize değindik. Evlerimizde kullanılan suyun, toplam su
tüketimi içindeki payının %16 olduğu ülkemizde kişi başına
günlük su tüketimi 216 litre. Öte yandan bir de sanal su, yani
gıdamız ve kullandığımız eşyaların üretiminde kullanılan su
miktarı var. Bu miktar dikkate alındığında ise kişi başına su
tüketimimiz günde 5.400 litreye çıkıyor. Şöyle ifade edeyim.
1 yıl kullanmaya yetecek tek bir su deposu olsaydı, mevcut
kullanım şeklimizle bu depo 2. haftanın sonunda tükenmiş
olurdu.
Buradan hareketle suyumuzu korumak için tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz, ihtiyacın üstünde her türlü
tüketimden kaçınmamız da büyük önem taşıyor. Örneğin
bozulan eşyalarımızın yerine yenisini almak yerine tamir
ettirerek, ikinci el eşya kullanarak, enerji tasarrufu sağlayan
ürünleri tercih ederek, beslenmemizde ve tüketim alışkanlıklarımızda üretim süreçlerinde su ayak izi yüksek gıda ve
ürünlerden kaçınarak da ciddi miktarda su tasarrufu sağlayabiliriz.
Biraz da Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) üzerine
konuşalım. Vakıf ne zaman kuruldu?
Vakfımızın kuruluşu 1975 yılına dayanıyor. O tarihte
Birecik’teki popülasyonu tarımda yoğun ilaçlama nedeniyle tükenme noktasına gelen Kelaynakların koruma altına
alınması çalışmaları, ülkemizin doğa koruma tarihinde
önemli bir rol oynayan, vakfımızın da temellerini teşkil eden
Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin kurulmasına vesile oldu.
O tarihten bu yana ülkemizin doğal zenginliklerini korumak
yürüttüğümüz faaliyetlerimizi 1996yılından bu yana Doğal
Hayatı Koruma Vakfı olarak sürdürüyoruz. Vakfımız 2001
yılından bu yana 100’den fazla ülkede dünyanın en köklü
ve en büyük doğa koruma kuruluşlarından WWF’in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ağının bir parçası haline gelerek
vakfın Türkiye ofisi oldu.
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Faaliyetleriniz neler?
İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek kurulmasına katkı sağlamak, ülkemizin biyolojik çeşitliliğini korumak, kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik etmek,
doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için tatlı
su, denizler, gıda, yaban hayatı, iklim ve enerji, ormanlar
olmak üzere 6 ana başlıkta faaliyetler yürütüyoruz. Dilerseniz burada sohbetimizin konusu su temasından hareketle
Büyük Menderes Havzası’nda çalışmalarımıza değineyim.
Ege Bölgesi’ne hayat veren Büyük Menderes Nehri’nde kritik
seviyeye ulaşan kirliliğin önüne geçmek için su sorununu
doğa koruma açısından ele alan bir dönüşüm hareketi yürütüyoruz. Bugün incirimizin %61’i, zeytinimizin %28’i ve
pamuğumuzun % 14’ü, Büyük Menderes Nehri’nin suladığı
Aydın ilimizden geliyor. Ancak yıllık 1,7 milyar metreküplük
su potansiyeli ile Büyük Menderes, “su riski taşıyan havza” kategorisinde. Yüzyılın sonuna doğru havza sularının
%50 oranında azalması öngörülüyor. Bunun yanı sıra hızla
kirlenen suyun kalitesi de düşüyor. Havzada doğayı korurken
suyun daha verimli kullanıldığı yöntemlere geçişi sağlamayı
hedefliyoruz. Yağmur suyu hasadından tarımda verimli sulama yöntemlerine, sanayide temiz üretim uygulamalarından,
doğa koruma çalışmalarına kadar işbirliği ortaklarımızla
birlikte attığımız adımlarla Türkiye’nin diğer akarsu havzalarına ilham verecek çalışmalar yürütmekteyiz.
Okurlarımız çalışmalarınıza nasıl destek olabilir?
Biz WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak her
zaman “birlikte mümkün” diyoruz. Bu sebeple okuyucularınızın da desteği bizler ve gezegenimiz için çok değerli.
Vakfımıza gönüllü olarak zamanınızı bağışlayabilir, internet
sitemizdeki destek sayfamızı ziyaret edebilir, düzenli bağışçımız olarak ya da diğer bağış seçeneklerinden birini tercih
ederek ülkemizde gerçekleştirdiğimiz doğa koruma projelerimizin hayata geçmesini sağlayabilirsiniz.
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BILAL EROĞLU
“A N A FAA L I Y E T I M I Z
S U P R O B L E M I N I Ç ÖZ M E K ”
TRT Belgesel’in en çok sevilen ve izlenen yapımlarından olan “Su Savaşları”nın yönetmeni
Bilal Eroğlu ile konuştuk.
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“Su Savaşları” projesi nasıl ortaya çıktı?
Bu sorunun cevabı için biraz gerilere gitmek gerekiyor. TRT
Belgesel kanalı, kurulduğu günden itibaren Türk belgeselciliğine
yepyeni bir kulvar açtı. Böylece, kendi kodlarımızla üretilen seri
yapımların önü de açılmış oldu. Su Savaşları öncesi, yine TRT Belgesel kanalı için, Sanayi Savaşları isimli belgeseli de biz üretmiştik. Sanayi Savaşları’nın çekimlerinin tamamlanması yaklaşırken,
kanal koordinatörü Süleyman Tezgel ilk kıvılcımı ateşledi.
Bizim köklerimizde var olan hayrat bilinciyle yola çıkan Türk sivil
toplum kuruluşları yıllardır dünyanın çeşitli yerlerinde yaptıkları
çalışmalarla milyonlarca insanı, en temel insani hak olan su ile
buluşturdu, buluşturmaya da devam ediyor.
Hem bu konudaki farkındalığın artırılması hem de yeni mucizelerin gerçekleşebilmesi için yola çıkmaya karar verdik. TRT Genel
Müdürü İbrahim Eren başta olmak üzere TRT Belgesel kanalı
koordinatörü Süleyman Tezgel, yapımcılarımız Uğur Veli ve Raif
İnan’ın güçlü desteğiyle “Bismillah!” dedik. Ekran karakterlerimiz
Çağlar Demirkapı ve Hakan Girginer’i de bulur bulmaz, ilk köyümüze doğru yola çıktık.
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Hoş sürprizlerle
karşılaştığımız da oluyor.
Geleceğimizi öğrenen
köylüler her seferinde
coşkulu karşılamalar
hazırlıyor. Bölge insanının
sıcakkanlılığı sayesinde
kendimizi yabancı gibi
hissetmiyoruz.

PROBLEMINI ÇÖZMEK”

Nijer’de, Sahra Çölü’nün ortasındaki Foumbia köyüne adım attığımız andan itibaren
ne kadar zor bir işe kalkıştığımızı ilk elden
deneyimleyerek öğrendik. Ama sonrasında
öyle şeyler oldu ki, elimizde ne kadar harika
bir fikir ve fırsat olduğunu daha iyi anladık.
Bugüne kadar hangi ülkelerde ne gibi
faaliyetlerde bulundunuz?
Projenin başından beri Nijer, Tanzanya,
Zanzibar, Nepal, Hindistan Ovası, Madagaskar, Gambiya, Senegal gibi birçok
bölgeye gittik. Bu bölgelerde yaşayan
binlerce insanla buluştuk. Ana faaliyetimiz
su problemini çözmek. Bunun yanında
gittiğimiz her köyde bir süre misafir oluyor,
onların kültürel ve sosyal yaşamlarının da
bir parçası oluyoruz.

Gittiğiniz yerlerde sizi şaşırtan ya da
etkileyen birkaç hikâyeyi bizimle paylaşır
mısınız?
İlk köyümüz Foumbia’da suyun çıktığı gün,
dünya su günüydü. Oradaki insanların suya
kavuştuktan sonra yaşadığı değişimi daha
ilk andan itibaren gözlemlemek, hepimizi
derinden etkiledi. Hoş sürprizlerle karşılaştığımız da oluyor. Geleceğimizi öğrenen
köylüler her seferinde coşkulu karşılamalar
hazırlıyor. Bölge insanının sıcakkanlılığı
sayesinde kendimizi yabancı gibi hissetmiyoruz.
Gambiya’da gittiğimiz köylerden birinde,
tam giriş yaptığımız sıralarda bir kız çocuğu
dünyaya gelmiş. Gelenek olduğu üzere çok
güzel bir isim verme ritüeli yaptılar, ismi de
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bizim koymamızı istediler. Artık o köyde Tuba isminde bir kız
çocuğu yaşıyor.
“Su Savaşları”na başlarken bu kadar ilgi çekeceğini düşünüyor muydunuz?
Projeye çalışmaya başladığımız ilk andan itibaren dünyadaki
su sorununu yakından inceledik. Problemin büyüklüğünü
kavradıkça işimizin ne kadar zor olduğu gerçeğiyle tekrar yüzleşmek durumunda kaldık. Ama ilk bölümden itibaren aldığımız hayır dualarını gördükçe başarabileceğimize olan inancımız da arttı. Bizim milletimizin su farkındalığı epey yüksek.
Geçmişimizden gelen su kültürü mirasını düşününce projenin
ilgi çekmesi de sürpriz olmadı. Bu vesileyle her bölümümüzü
soluksuz izleyen, dualarıyla ve iyi dilekleriyle desteklerini
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dünyanın her tarafında yanımızda hissettiren seyircimize de
teşekkürü borç biliyoruz. Onlar izlemeye devam ettikçe, biz
de üretmeye devam etmek istiyoruz.
“Su Savaşları”nın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.
Acaba ne zaman yayınlanmaya başlanacak?
Tüm dünyayı etkileyen pandemi kaçınılmaz olarak bizleri de
etkiledi. Şartların biraz olsun normale dönmesiyle birlikte
inşallah yeni bölümlerimiz için yollara düşeceğiz. Biz, çok küçük bir ekip değiliz. Böyle bir ekibin devasa ekipmanla seyahat etmesi bile ciddi bir lojistik problem. Ama yeni bölümler
için yollara düşmek konusunda biz de oldukça heyecanlıyız.
Yeni bölümlerimizde birtakım değişiklikler de olacak, sürprizi
bozmayalım. Bizi izlemeye devam edin!
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B I R S U YO LC U LU Ğ U
Çad’ın başkenti Encemine’nin 100 kilometre kuzeyinde, çöle yakın bir köydeyiz. Köyün
büyüklerinden Havva, her sabah yaptığı su yolculuğunu anlatıyor. Ona göre kadınların kaderi
su taşımaktan ibaret.
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
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Gözlerimin önünde
onlarca insan hayvan
dışkısıyla kaplı bir suyu
bidonlara dolduruyor,
çocuklar ellerindeki
taslarla bu sudan içiyordu.
Aklım, gözlerim bunu
reddediyordu.

“Yaşımı bilmiyorum. Babam biliyordu, o
da öldü. Evlenmeden önce kardeşlerim
için suya giderdim. Evlenince eşimin
ailesi için gitmeye başladım. Sonra
çocuklarım oldu, onlar için su taşıdım.
Artık torunlarım var ve ben suya gitmeye
devam ediyorum. Bidonlar çok ağır, her
geçen gün gücümü kaybediyorum. Suyun
kaynağı yağmura göre değişiyor, bazen
saatlerce yürümek zorunda kalıyorum.”
Çad’ın başkenti Encemine’nin 100 kilometre kuzeyinde, çöle yakın bir köydeyiz.
Köyün büyüklerinden Havva, her sabah
yaptığı su yolculuğunu anlatıyor. Ona
göre kadınların kaderi su taşımaktan
ibaret. Her kadın, ömrü boyunca elinde
bir bidonla yaşar.
Havva’nın anlattıklarını dinledikten sonra
onunla su yolculuğuna çıkmaya karar
veriyoruz. Köyün çocukları ve diğer kadınlarıyla birlikte dört kilometre ötedeki
su kaynağına doğru yola çıkıyoruz.
Rehberimiz Ahmet, yol boyunca su hakkında konuşuyor:
“Su olmadığı için topraktan kerpiç bile
yapamıyoruz. Bu yüzden evlerimiz kamıştan. Buralarda elektrik, yol, su… hiçbir
şey yok. Bu köyün erkekleri her sabah
tarlaya gider, kadınlar gün boyu su taşır.

Genelde su istemeyen ürünler yetiştirilir,
eğer yağmur yağmazsa onlar da kuruyup
gider. Bir ailenin her üyesi sabahtan akşama kadar çalışarak ancak karnını doyurabileceği yiyeceği elde eder. Tek yemek de
suyun una bulanmasından yapılan ‘eş’ir.
Burada tek amaç hayatta kalabilmektir.”
Ahmet, konuşmasını keserek eliyle su
birikintisini gösterdi: “İşte suyu buradan
alıyorlar.”
Yola çıktığımızda bir kuyudan su alacağımızı zannediyordum ama bu, derinliği on
santimetreyi geçmeyen küçük bir birikintiydi. Suyun etrafında gördüğüm yeşillik
ise kafama takılmıştı. Birikintiye yaklaştım. Evet, hayvan pisliğiydi. Suyun üstü
tamamen hayvan dışkısıyla kaplanmıştı.
İnanmakta güçlük çektim. Sanki bir film
sahnesindeymişiz de kamerayı kapatınca herkes normal hayatına dönecekmiş
gibi... O esnada bir çocuk sudan abdest
alıp namaza durdu, bir diğeri elindeki
bidonu doldurduktan sonra tasın içinde
kalan suyu kafasına dikti. Gözlerimin
önünde yaşanmasına rağmen bu manzaraya inanmak istemiyordum. Rehberimiz
şaşkınlığımı görünce devam etti:
“Yağmur yağdığında toprağın üzerinde
su birikir. Sonra hızla kurumaya başlar.

İnsanlar ellerinde bidonlarla çevrede
buldukları her birikintiden su taşımaya
çalışırlar. Su bazen köyün yakınında bazen on kilometre uzağında olur. Rastgele
bütün araziyi çitleyemeyeceklerine göre
hayvanların suyu kirletmesine de engel
olamıyorlar. Etrafta su bittiğindeyse
herkes evlerini bırakıp hayvanlarıyla göç
etmeye başlıyor.”
Gözlerimin önünde onlarca insan hayvan
dışkısıyla kaplı bir suyu bidonlara dolduruyor, çocuklar ellerindeki taslarla bu
sudan içiyordu. Aklım, gözlerim bunu
reddediyordu.
Ahmet, şaşkınlığımı üzerimden atamadığımı görünce beni rahatlatmak istercesine, “Merak etme, bu civardaki tüm köyler
böyle yaşıyor” dedi. Rehberin amacı,
bunun genel bir durum olduğunu ve bir
sorun yaşanmadığını anlatmaktı oysa ben
daha çok umutsuzluğa kapılmıştım. Çeşmeden suyun akmadığı bir dünya hayal
edemeyen bana en uzak ihtimal kuyulardan su taşınmasıydı. Oysa şu an kuyuların
bile bulunmadığı bir coğrafyadaydım.
Herkes bidonlarını doldurduktan sonra
köye doğru yeni bir yolculuğa başladık.
Attığım her adımda kafamın içinde bir
çocuk elindeki tası kirli suyun içerisine
daldırıyordu.
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AYNUR ONUR

“PANDEMI BIR KEZ DAHA GÖSTERDI KI
DOĞA IHANETI AFFETMIYOR.”
HALİL SOLAK

F O T O Ğ R A F A A / M U R A T Ç O B A N
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Amerika’da öğretim üyesiyken dedesinin vefatı
üzerine memleketi Burdur'a gelerek
hayali olan susuz tarım projesini hayata geçiren
Dr. Aynur Onur ile konuştuk.

Indiana Üniversitesi’nde öğretim üyesiyken
Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Kayalı
köyünde tarım yapmaya nasıl başladınız?
Akademiden susuz tarım çiftçiliğine geçişim
bir gecede verdiğim bir karar sonucu olmadı.
2011’de dedemi kaybetmem ve ardından
yaşadığım bazı olaylar beni önce Türkiye’ye,
sonra Karamanlı’ya getirdi ve son olarak da beni
toprağa gönülden bağladı. Bunların ilki 2011
yılında dedem Süleyman Akçın’ı kaybetmem
oldu. Dedem çevresi tarafından çok sayılıp
sevilen, örnek bir insandı. Çok çalışkan bir
çiftçiydi ve doğaya, toprağa, suya, yaşayan
her türlü canlıya müthiş saygısı vardı. Eli çok
bereketliydi. Kuru dalı toprağa dikse yeşertirdi.
Tarlalarından kaldırdığı mahsuller, diktiği
ağaçların meyveleri ve alın teriyle kazandığı para
ne kadar çok eve girerse o kadar bereketlenirdi.
En önemlisi, üç kız ve bir erkek torununun ve
daha onlarca çocuğun eğitimine çok büyük
maddi-manevi katkıları olmuştur.
Dedem, ben doktora yeterlilik sınavlarıma
hazırlanırken vefat ettiği için ailem bunu benden
saklamış. Dolayısıyla ben dedemin cenazesine
katılamadım. Hâlen içimde yaradır. Bir daha tek
bir sevdiğimin dahi bensiz toprağa verilmesini
istemediğim, dedemden kalan tarlaların
satılmasına gönlüm razı olmadığı içindedemin
hayattayken el uzattığı insanlara ekmek
kapısı olacak bir iş kurabilmek için Türkiye’ye
döndüm. Şu an dedemin kerpiç evinde, 76
yaşındaki anneannem ile birlikte yaşıyorum.
Türkiye’ye dönmeye karar vermemde özellikle
2015 yılında Karamanlı’ya bağlı Kayalı köyüne
yaptığımız gezinin büyük rolü oldu. Dedemden
miras kalan tarlaların tespiti için Kayalı’ya
yaptığımız ziyarette annemin doğduğu evin

yıkıldığını, köyün nüfusununyüzün altına
düştüğünü, köy okulunun kapandığını, köyde
genç ve çocuk kalmadığını görmek beni
derinden sarsmıştı. 2014-2015 ve 2015-2016
yıllarında Indiana Üniversitesi’nde “Yılın
Eğitimcisi” ve “Geleceğin Eğitimcisi” ödüllerini
almıştım. Özellikle ikinci ödül töreninin
üstünden birkaç hafta bile geçmeden Kayalı’ya
gitmemiz ve köy okulunun kapandığını
görmek yüzüme bir tokat gibi çarptı. Kayalı’ya
yaptığımız ziyaret sırasında kardeşim Gökhan
da benimle aynı şekilde hissetmiş. O da benim
gibi ODTÜ mezunu. Bir makine mühendisi.
O dönemde bir Japon-Amerikan şirketinde
ARGE müdürüydü. İlk hangimiz dile getirdik
hatırlamıyorum ama… Meğer ikimiz de aynı
şeyi düşünmüşüz: Dedemin mirasına, toprağına
sahip çıkmalı, onun elini uzattığı ailelere ekmek
kapısı olmalı, onun okuttuğu çocukları iş sahibi
yapmalıydık. Beni Türkiye’ye getiren de bu oldu.
“Susuz tarım” ülkemizde çok yaygın değil ve
aşina değiliz bu işe. Kısaca bahseder misiniz
bize?
“Susuz tarım” yağmur sularına ve topraktaki
neme dayanılarak yapılan tarım faaliyetidir.
Susuz tarım yeni bir olgu değil. Aksine, tarihteki
en eski tarım yöntemi. Susuz tarıma “kuru
tarım” diyenler de var. Fakat ben bu tarım
yönteminin kuraklık, su kıtlığı ve su israfı ile
mücadelede oynayacağı role vurgu yapmak için
“kuru tarım” yerine “susuz tarım” kavramını
kullanmayı tercih ediyorum. Bu kullanım
çok daha büyük ilgi uyandırdı ve farkındalık
yarattı. Bu da beni fazlasıyla memnun etti.
Tarım, yaklaşık 10 bin yıl önce “Bereketli
Hilal” adını verdiğimiz Mezopotamya’da ve
Anadolu’dabaşladı. Dolayısıyla susuz tarım
bizim coğrafyamıza yabancı bir tarım yöntemi
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Benim Burdur’un Karamanlı ilçesi ve çevresindeki
köylerde yürüttüğüm susuz tarım projem aslında tersine
bir beyin göçü ve şehirden kırsala göç hikâyesi.
değil. Fakat bizim susuz tarım ile ürettiğimiz
ürünler Karamanlı için yepyeni ürünler.
Karamanlı ekonomisi tarım ağırlıklı bir
ekonomi. Ben çocukken çiftçilerimiz geleneksel
olarak az su isteyen ürünlere örneğin nohuta
öncelik veriyorlardı. Fakat nohut ve benzeri
ürünlerin ekonomik getirisinin düşük olması
çiftçilerimizi daha yüksek kazanç getiren fakat
çok su tüketen mısır ve pancar gibi ürünleri
yetiştirmeye itti. Bu durum Göller Yöresi’nde
bulunan Karamanlı’nın yer üstü ve yer altı
sularının hızla azalmasına neden oldu. Gıda
ve hayvan yemi üretiminde sulu tarımdan
vazgeçilemez. Fakat çiftçilerimiz gıda ve hayvan
yemi üretimi amacı dışında, yalnızca kâr amaçlı

yapılan sulu tarıma geçiş yapılabilir ve acilen
yapılmalıdır. Benim Karamanlı’da yürüttüğüm
susuz tarım projem tam da bunu amaçlıyor.
Karamanlı’da öncülük ederek, kâr amaçlı sulu
tarım yapan çiftçilerimizi sulama yapmadan
üretilen ve kazancı çok daha yüksek olan tıbbi
ve aromatik bitkiler ürünler ile tanıştırdık. Bu
ürünler: lavanta, altın otu (veya ölmez otu),
adaçayı, kekik, biberiye ve tıbbi papatya.
Ürünlerimizi hiçbir zirai ilaç kullanmadan
yetiştiriyoruz. Gübre olarak da yalnızca
solucan gübresi kullanıyoruz. Bu da kısıtlı su
kaynaklarımızı korumaya yardımcı olmakla
kalmıyor, aynı zamanda hem toprağın hem de
suyun daha fazla zehirlenmesinin önüne geçiyor.
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Projemiz basında tanıtıldıktan sonra yurt dışından anavatana dönmeyi düşünen
veya metropollerden kırsala göç etmeyi hayal eden, çocuklarına daha doğal ve temiz
bir gelecek kurmak isteyen, toprağa basmayı ve dokunmayı özleyen binlerce insandan
tebrik ve destek mesajları aldım.

Göller Yöresi’ni ekonomik getirisi
yüksek olan tıbbi ve aromatik bitkiler
yetiştiriciliğinin bir üssü yapmayı
hedefliyoruz. Bu, çiftçimizi refah bir
hayata kavuştururken ülke ekonomisine
önemli döviz girdisi sağlayacak.
Tarım projenize başladığınız günden
bugüne neler yaptınız?
Öncelikle, dedemden miras kalan
tarlaların (135 dönüm) hangisini
ne amaçla kullanacağımıza karar
vermek için toprak analizini de içeren
kapsamlı bir ön araştırma yaptık.
Bunun sonucunda ilk aşamada
5 tarlaya (toplamda 65 dönüm)
fidelerimizi diktik. Bazı tarlalarda tütün
makinesinden dönüştürülen dikim
makinemizi kullandık, bazı tarlalarda
ise elle dikim yaptık. Fide dikiminden

sonra tıbbi-aromatik bitkiler işleme
fabrikamızın inşaatına başladık ve
hasattan önce inşaatı tamamladık.
Hasat,susuz tarım projemiz bünyesinde
çalışan kadın tarım işçilerimiz tarafından
elle yapıldı.Topladığımız çiçeklerin ve
yaprakların yağlarını portatif distilasyon
makinesi ile çıkararak, kozmetik ve ilaç
sanayilerinde güvenle kullanılabilecek
katma değeri yüksek ürünler elde ettik.
Bunlarla birlikte, projemizin en büyük
başarılarından biri yaşları 18 ila 76
arasında değişen 21 kadına tarlada ve
fabrika inşaatında istihdam sağlamak
oldu. Kadınlar dünyada genel olarak
ucuz iş gücü olarak görülüyorlar. Fakat
biz kadın çalışanlarımıza bölgemizde
benzer işleri yapan erkekler ile eşit veya
erkeklerinkinden daha yüksek gelir
kazandırdık. Bu kadınların 9’u sürekli,
12’si rotasyan ile proje bünyesinde görev

alıyor. Son olarak, susuz tarım projemiz
bünyesinde çalışan genç kızlarımıza
yalnızca tarım alanında değil yabancı dil
ve diğer alanlarda eğitim veriyorum.
İşin içinde biri olarak iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerini ve
başta kuraklık olmak üzere diğer
sorunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nasıl bir gelecek bekliyor bizi?
Birleşmiş Milletler verilerine göre
2 milyar insan aşırı su kıtlığı olan
bölgelerde yaşıyor; su kaynakları
insan nüfusunun artışından iki kat
hızla tükeniyor. Küresel ısınma ve
sürdürülebilir olmayan kalkınma
yer üstü ve yer altı sularının hızla
tükenmesine neden oluyor. Su kıtlığı
ve çölleşme nedeniyle yakın gelecekte
küresel su savaşları ve açlık ile yüz yüze
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geleceğiz. Dünyamız üstünde yaşayan
her insan bu tehdidi hemen şimdi idrak
etmeli ve önlem almak için harekete
geçmeli.
Bugün ülkemiz kuraklık ve çölleşme ile
karşı karşıya. Türkiye’deki su kaynakları
üzerinde uzmanlaşan Dr. Erol Kesici’nin
bulgularına göre Türkiye’de son 60 yılda
Marmara Denizi’nin yüz ölçümünden
daha büyük, neredeyse 3 Van Gölü
büyüklüğünde 70’e yakın doğal göl
kurudu. Ülkemizdeki kuraklığın ve
çölleşmenin en gözle görülür etkilerini
Göller Yöresi’nde yaşıyoruz. Göller
Bölgesi'nde son 30 yıl içinde 10'dan fazla
göl kurudu. Burdur’da 60 yıl önce 20’ye
yakın doğal göl varken bugün bu sayı 5’e
düştü. Örneğin, Yarışlı Gölü haritadan
tamamen silinmek üzere. Karamanlı’daki
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Karataş Gölü’nün ve barajın suları
yaz döneminde neredeyse tamamen
çekiliyor.
Türkiye’deki kuraklaşmanın en önde
geleni mevcut su kıtlığında tarımsal
faaliyetler için yapılan vahşi sulama ve
su israfı. Yine Dr. Kesici’nin yayımladığı
verilere göre, tarımsal faaliyetler için
harcanan 35 milyar metreküp suyun ise
22.5 milyar metreküpü israf ediliyor.
İçme-kullanma suyu olarak kullanılan
6 milyar metreküp suyun ise 1.8’i israf
ediliyor.
Olumlu bir tablo çizmediğimin
farkındayım. Fakat kuraklık ve
çölleşmeye ilişkin bu gerçeği en acı
hâliyle dile getirmek, konu hakkında
farkındalık yaratmak ve mevcut

su kaynaklarımızı korumak, israfı
önlemek için hiç vakit kaybetmeden
harekete geçmek zorundayız. Bu
anlamda, yarattığımız susuz tarım
modelinin sürdürülebilir kalkınmanın
tohumu, kuraklık ile mücadelenin en
önemli cephelerinden biri olduğuna
inanıyorum.
Yeni hedefleriniz arasında neler var?
Susuz tarım yapmak isteyen çok sayıda
çiftçi, ürettiği ürünü işleyemeyeceği
ve/veya satamayacağı endişesi ile
girişimde bulunmaktan kaçınıyor. Bu
nedenle ilk hedefim daha büyük ve
birden fazla distilasyon makinesi almak.
Bununla birlikte, en kısa zamanda
şirketleşmeyi hedefliyoruz. Yağlarımızı
cam şişeler içinde toptan ve perakende
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Pandemi kafamıza vura vura sürdürülebilir tarımın, temiz gıda
üretiminin, havanın, toprağın ve suyun zehirli kimyasallardan
arındırılmasının önemini anlatıyor.
olarak kozmetik ve ilaç sanayilerine pazarlayacağız. Bunun
ile ilişkili olarak önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde, Türkiye’de
merkezi Karamanlı olacak bir susuz tarım kooperatifi kurmak
ve özellikle birlikte üretim ve ihracat yapmak istiyoruz. Bu
kooperatifte kadın ve genç çiftçilerimize hem üyelik hem de
yönetimde öncelik vermek ve bu sayede Türkiye’deki çiftçi
imajını yenilemek istiyoruz. Susuz tarım projem oturduktan
sonra kendi bölgemdeki bir üniversitede sürdürülebilir
kalkınma konusunda ve doktorada uzmanlaştığım diğer
alanlarda eğitimler vermek istiyorum.
Bu söyleşiyi okuyup da bu işlere girmek isteyen ama cesaret
edemeyen okurlarımıza ne tavsiye edersiniz?
Benim Burdur’un Karamanlı ilçesi ve çevresindeki köylerde
yürüttüğüm susuz tarım projem aslında bir tersine beyin
göçü ve şehirden kırsala göç hikâyesi. Projemiz basında
tanıtıldıktan sonra yurt dışından anavatana dönmeyi
düşünen veya metropollerden kırsala göç etmeyi hayal
eden, çocuklarına daha doğal ve temiz bir gelecek kurmak
isteyen, toprağa basmayı ve dokunmayı özleyen binlerce
insandan tebrik ve destek mesajları aldım. Bana kalırsa bana
bu mesajları gönderenler tıpkı benim gibi şu acı gerçeği
en iyi şekilde idrak etmişler: Kovid 19 pandemisi doğaya
verdiğimiz dönüşü olmayan tahribat karşısında dünyamızın

bize verdiği bir uyarı. Sürdürülür olmayan kalkınma modeli
doğayı dönüşü olmayacak bir şekilde tahrip etmekle kalmadı,
dayattığı tüketim kültürü insan ile doğa arasındaki kutsal bağı
bozdu. Bu bağı onarmalı, doğadan koptukça hem bedenen
hem de ruhen kendimize ve sevdiklerimize zarar verdiğimizi
artık anlamalıyız. Fakat bu zihinsel dönüşümü yaşarken
olumsuzluklar ve karamsarlık içinde kaybolmadan krizi fırsata
çevirmenin yollarını aramalıyız. Önümüzdeki yeni seçenekleri
görebilmek ve değerlendirebilmek çok önemli.
Pandemi kafamıza vura vura sürdürülebilir tarımın, temiz gıda
üretiminin, havanın, toprağın ve suyun zehirli kimyasallardan
arındırılmasının önemini anlatıyor. Daha çok sayıda insanın
bu alanlarda girişimci olmasını ve sürdürülebilir projeler
yaratmasını gönülden isterim ve bu anlamda elimden gelen
desteği seve seve veririm. Fakat kimseye “Şu yoldan gidin”
ya da “Şu alanda yatırım yapın” gibi bir öneride bulunmak
istemem, haddim de değil. Çünkü bizim yürüdüğümüz yol
hem maliyetli hem de riskli bir yoldu, hâlen de öyle. Bununla
birlikte, benzer bir yola girmek isteyenlerin bunu yalnızca
kâr amaçlı değil, kendi topraklarını ve kendi insanlarını
zenginleştirmek, doğadan af dilemek ve şifa istemek için
yapmalarını dilerim. Çünkü bu pandemi bir kez daha gösterdi
ki doğa ihaneti affetmiyor.
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A F R I K A’ D A K I S U S O R U N U N A

N I J E R YA’ D A N B A K M A K
G Ö K H A N K AVA K

İstatistiklere göre Sahra Altı Afrika'daki insanların yaklaşık yüzde 16'sının evinde ya da bahçesinde temiz
su şebekesi bulunuyor. Nijerya'da ise 63 milyondan fazla kişi, su tesisatı olmayan evlerde yaşıyor.

FOTOĞRAF AA / ADEYINKA YUSUF
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Nijeryalı kadınlar, başka su kaynakları
olmadığı için içme suyu ve günlük su
ihtiyacını dere ile göletlerden karşılamaya
çalışıyor.

Afrika kıtasının belli bölgelerinde yaşanan kuraklık ve su sorunu,
Türkiye ve dünya kamuoyunda sıklıkla gündeme geliyor. İklimsel
değişim, bölge halklarının yaşam biçimlerinin değişmesi, göç, nüfus artışı ve çatışmalar gibi birçok nedenle su sorunu gün geçtikçe
daha da artıyor. Afrika’nın özellikle Senegal ile Cibuti hattında
doğu-batı yönlü uzanan Sahel bölgesi son 50 yıldır kuraklığı en
çok hisseden bölgelerden birini oluşturuyor. Nitekim bu bölgede
kuraklıkla mücadele etmek amacıyla “Büyük Yeşil Duvar” projesi
2007 yılında başlatıldı. Bazı nedenlerle aksayan ve günümüzde
tekrar gündeme gelen proje ile Afrika’nın çöl ile yeşil bölgeleri
arasında kalan yaklaşık 8 bin km uzunluğundaki Sahel hattının
ağaçlandırılması hedefleniyor. Bazı Afrika ülkeleri, Afrika Birliği
ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurum ve kuruluşların destek verdiği projenin nasıl ilerleyeceğini zaman gösterecek.

FOTOĞRAF AA / ADEYINKA YUSUF

Afrika kıtasının fiziki haritasına bakıldığında genel olarak Sahel
hattının güneyinin tropikal ve ekvatoral iklimin etkisiyle yeşil,
kuzeyinin ise çöl ikliminin etkisiyle sarıolduğu görülecektir. 30
milyon kilometrekare alana, 1,3 milyar insana, 50'den fazla ülkeye
sahip koca bir toprak parçasının geneliyle ilgili kuraklık ya da su
sorunundan bahsetmek doğru bir çıkarım olmayabilir. Nitekim
bazı Orta ve Güney Afrika ülkelerine bakıldığında bu ülkelerdeki
iklim ve insani nedenlerle su sorunun çok öne çıkmadığı gözlemlenebilir.
Afrika’daki su sorununun yaşandığı bölgeler daha çok çöl iklimi ve
tropikal iklimin hâkim olduğu yerler ile çatışma, göç ve nüfusun
yoğun olduğu bölgelerde görülüyor. Bu bölgelerden biri de 200
milyonu aşan nüfusuyla Gine Körfezi’ndeki Batı Afrika ülkesi
Nijerya'dır. Yine güneyden kuzeye çıkıldıkça iklime bağlı olarak
yağış oranı azalıyor ve ülkede genel olarak altı ay yağışlı, altı ay
kurak bir mevsim yaşanıyor. Su kriziyle ilgili çokça gündem olan
Nijerya bu açıdan incelenmesi gereken güzel bir saha olarak karşımızda duruyor.

F O T O Ğ R A F A A / Ş A M I L A L I A Ğ A O Ğ L U 2
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Su sorunuyla mücadele etmek
amacıyla Nijerya'da faaliyet gösteren Türkiye merkezli dernekler,
başkent Abuja başta olmak üzere
Kaduna, Kano, Nijer, Borno ve
Nasarava eyaletlerinde 400'den
fazla su kuyusu açtı ve bu anlamda güzel çalışmalar yapılıyor.
Hükümet ve eyalet yönetimlerinin de su ihtiyacının karşılanması
amacıyla çeşitli adımları oluyor
ancak bu adımların kalıcı ve
sürdürülebilir olmadığı yorumları
yapılıyor.
Su sorununun nedenleri
Nijerya'da su sorunu daha çok
ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde yaşanıyor. Yılın altı ayı

yağışlı olan ülkede su sorununun
iklimsel, insani ve yönetimsel
olarak farklı nedenleri bulunuyor. Ülkedeki su sorununun ana
nedenlerinden birisini yağmur
suyunun saklanmasında yaşanan
sıkıntılar oluşturuyor. Nitekim
ülkenin hemen hemen birçok eyaletinde merkezi su sistemi bulunmamakla birlikte her hane kendi
su ihtiyacını bahçesinde açtığı
su kuyuları ile çözmeye çalışıyor.
Bu anlamda ülkede dikkat çeken
bir “bireysellik” göze çarpıyor.
Aslında bu durumun ana nedenini devlet mekanizmasının yağmur
ya da yeraltı sularını altyapı sistemiyle halka dağıtılmaması oluşturuyor. Nijerya'da ziyaret ettiğiniz
evlerin birçoğu kendi su sistemini

H Ü D A V E R D I Y A M A N

kullanıyor. Ancak maliyeti iki bin
doları aşan su kuyularını, günlük
gelirleri bir doların altında olan
milyonlarca Nijeryalının açması
mümkün görünmüyor. Bir de
şehir merkezlerinden kırsala
gittiğinizde su sorunu daha da
artıyor. Nitekim kırsal bölgelerde
tarım ve hayvancılıkla geçinen
ve geliri daha az olan insanların
su kuyusu açmakta ve temiz su
bulmakta ciddi zorluklar çektikleri görülüyor.
Su sorununun diğer bir nedenini
nüfusun hızlı artışı oluşturuyor.
Bugün 200 milyonu aşan nüfusuyla Nijerya, Afrika'nın en kalabalık ülkesi konumunda. Ülkenin
çoğunluğu ise kırsal kesimde

1868

D E R G İ / A F R I K A’ D A K I S U S O R U N U N A N I J E R YA’ D A N

BAKMAK

yaşıyor. Temizlik, yemek yapımı ve içme suyu temini de
nüfusun artan hızına paralel olarak zorlaşıyor.

halkın ölümcül sıtma hastalığını yayan sivrisineklerden
korunmak istemesinin önemli bir payı bulunuyor.

Nijerya'da göçebe hayattan yerleşik hayata geçiş de su sorununu arttıran hususlar arasında geliyor. Geçmişte mevsimsel değişime bağlı göç eden insanların önemli bir kısmı
bugün yerleşik hayata geçerek köyler kurdu ve geçmişte
temiz suyun olduğu bölgelere göç ederken günümüzde bu
hareket kabiliyetinden mahrum kaldı.

Nijerya'nın kuzeyindeki savan ve çöl ikliminin olduğu
yerlerde ise mevsimsel nedenlerle yağış azlığına bağlı olarak su sorunu yaşanıyor. Bu bölgelerde de kuyu açılarak
yeraltı suları kullanılabilirken bölgenin çoğunluğuda bu
imkânlardan mahrum kalıyor.

Yerleşim yerlerinin özellikle suyun olduğu yerlerden uzakta kurulması da suyun temini ve şebeke kurulmasındaki
önemli engellerden birini oluşturuyor. Yerleşim yerlerininnehir ve göl gibi su alanlarından uzakta kurulmasında,

F O T O Ğ R A F A A / Ş A M I L A L I A Ğ A O Ğ L U

İstatistiklere göre Sahra Altı Afrika'daki insanların yaklaşık yüzde 16'sının evinde ya da bahçesinde temiz su şebekesi bulunuyor. Nijerya'da ise 63 milyondan fazla kişi, su
tesisatı olmayan evlerde yaşıyor. Temiz su bulunamaması
nedeniyle de birçok kişi hastalıktan hayatını kaybediyor.
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Nijerya'da temiz suya
ulaşmak 6 aylık kurak
mevsimde o kadar zorlaşıyor
ki halk, göletlerden
topladıkları yosun tutmuş
çamurlu suları Türkiye'de
"şap taşı" olarak bilinen taşla
temizleyerek kullanabiliyor.

Çamurlu suları temizleyip içiyorlar
Köylülerin elektrik dışında en çok yaşadığı
sorunlardan biri detemiz suya erişim. Yağmur mevsiminde neredeyse her hafta yağan
yağmur sayesinde su ihtiyacı karşılanırken
kurak mevsimde göletlerdeki yosun tutmuş çamurlu sular kullanılıyor. Nijeryalı
kadınlar, başka su kaynakları olmadığı için
içme suyu ve günlük su ihtiyacını dere ile
göletlerden karşılamaya çalışıyor.
Nijerya'da temiz suya ulaşmak 6 aylık
kurak mevsimde o kadar zorlaşıyor ki halk,
göletlerden topladıkları yosun tutmuş

çamurlu suları Türkiye'de "şap taşı" olarak
bilinen taşla temizleyerek kullanabiliyor.
Dedelerinden öğrendiği bu metotla Nijeryalı ev hanımları, önce göletlerde biriken
çamurlu ve yosunlu suları topluyor ve
kafalarındaki kovalarla evlerine getiriyor.
Suyu kaynatarak mikrobunu kıran kadınlar daha sonra suyu çamurdan arındırmak
için şap taşı olarak da bilinen alum taşınısuyun içine bırakıyor. Temizlenen suları
soğutmak için topraktan yapılmış kovalarda saklayan Nijeryalılar, bu suları hem temizlik hem de içme suyu olarak kullanıyor.
Ancak bunca emek de yeterli olmuyor ve
maalesef çoğu zaman göletlerden çıkarılan
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Köylerde halk su ihtiyacını çevredeki göletlerden karşılarken kasaba ve şehirlerde ise evlerinde su
kuyusu olmayan insanlar yerel dilde "mai ruwa" olarak bilinen seyyar su satıcıları sayesinde temiz
su elde edebiliyor.
sular tifo, ishal ve kaşıntı gibi sağlık
sorunlarına neden oluyor.
Köylerde halk su ihtiyacını çevredeki
göletlerden karşılarken kasaba ve
şehirlerde ise evlerinde su kuyusu olmayan insanlar yerel dilde "mai ruwa"
olarak bilinen seyyar su satıcıları sayesinde temiz su elde edebiliyor. Her
mahallenin, sarı bidonlarla evlere su
götüren seyyar sucusu bulunuyor.

Musluklu bir evde oturmak
Nijerya'da evlerde su tesisatının
bulunması lüks olarak kabul ediliyor
ve hatta birinin zengin olup olmadığı
evindeki çeşmeden anlaşılıyor. Öyle ki
bazı insanların hayali lüks bir araba
ya da güzel bir eve sahip olmakken
bir Nijeryalının en büyük hayali evinde kendisine ait bir musluğunun olması olabiliyor. Nijerya örneğinde de
görüleceği üzere Afrika'nın herhangi

bir yerindeki su sorunu, sürdürülebilir
ve kalıcı bir şekilde çözülmek isteniyorsa bu soruna sadece su kaynaklı
problem olarak bakmak yeterli olmayabilir. Su sorununun çözülmesinde
suya ulaşmak önemli olduğu gibi
altyapı, güvenlik, yaşam biçimi ve iklimsel değişim gibi sorunların da göz
önüne alınması gereklidir. Konuya
bütüncül ancak genelden yerele inilerek bakılması çözüm odaklı adımları
da beraberinde getirecektir.
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Bir Damla Su İçin
Kilometrelerce
Yol Yürümek
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Bir Afrikalı temiz suya ulaşmak için 2 ile 6 km yürümek
durumunda kalabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı rapora göre dünyada yaklaşık 2
milyar insan temiz su kaynaklarına
ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Milyonlarca insan,iklim değişikliği (kuraklık, yağış azlığı vb.) ve insan eliyle
yapılan hataların yanı sıra ekonomi
ve siyasi istikrarsızlık, altyapı ve
üstyapı eksiklikleri, coğrafi konum
ve şekiller, yatırım eksiklikleri,
hükümet ve idari yönetim çıkarcılığı, etnik ve kabile arası çatışmalar
gibi nedenlerden dolayı temiz su
kaynaklarına erişimde problemlerle
karşılaşıyor.
Bu gibi durumların neticesinde bir
Afrikalı temiz suya ulaşmak için
2 ile 6 km yürümek durumunda
kalabiliyor.

Uzun ömürlü projeler
Temiz su kaynağına ulaşılamadığı
durumlarda kirli suyun tüketilmesinden dolayı ishal, kolera,
dizanteri, hepatit, tifo, arsenikoz,
malnutrisyon, scabies, cyanobacteria, şistosomiasis ve çocuk felci gibi
hastalıklar ortaya çıkıyor.
İnsan ızdırabını dindirme vizyonuyla Türk Kızılay; yaşanılan problemlere karşı teknolojik, uzun ömürlü,
çok fonksiyonlu su kuyusu projelerinikıymetli bağışçılarımızın eliyle bir
bir hayata geçiriyor.
Türk Kızılay, projeye verdiği önemi
göstererek farkındalık oluşturmak
ve kalitesini ispat ederek bu alanda

adından söz ettiren ve maksimum
faydayla sürdürülebilir su kuyusu
projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.
Öncelik Afrika’da
Afrika’da mekanik sistemle (yaygın
adıyla bilinen emme-basma tulumba) el ya da ayak gücüyle çalışan
kuyular yerine sondaj makineleri
ile açılan elektrik enerjisi (güneş
paneli, jeneratör, şebekeden elektrikli) ile çalışan ve maksimum verim
sağlayan su kuyuları açılıyor.
Türk Kızılay’ın önceliği Afrika
kıtası. Coğrafi konum ve mevsimler değişkenlikler Afrika kıtasında
birçok ülkede temiz suya erişimde
ciddi bir sorun.
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2020 yılında Çad (10 güneş panelli),
Nijer (5 güneş panelli), Senegal (1
güneş panelli), Somali (1 jenaratörlü),
Uganda (10 güneş panelli) su kuyusu
yapıldı.
2021 yılında da Senegal (10 güneş panelli), Sudan (5 güneş panelli), Somali
(2 güneş panelli) ve Pakistan’da (5
güneş panelli) yapılması planlanıyor.
Adım adım su kuyusu açmak
Temiz suya ihtiyaç duyan ülkelerden
orada bulunan Türk Kızılay delegasyonlarına iletilen taleplerin yanı sıra,
yurtdışı misyonlarımızla işbirliğinde
bulunulan kurum ve kuruluşlardan ge-
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len talepleri aşağıdaki adımlar gözetilerek değerlendirip uygulamaya alınıyor.
Bölgenin ve yararlanıcıların ihtiyaç
analizinin yapılması, su kuyusu açılması için önerilen bölge için yer-etüt
analizinin yapılması, analiz sonrası
(sondaj derinliği ve kuyu kapasitesinin
ne olacağı) proje oluşturulması, uygun
bulunan projenin bağışçılarımızın
bilgisine sunulması, toplanan bağış
sonrası sondaj iş ve işlemlerine başlanması, sondaj sonrası çıkan suyun insan
sağlığına zararlı olup olmadığını anlamak için test-analiz yaptırılması, kuyu
pompa, depo ve çevre düzenlemesi
bitirilerek açılışa hazır hâle getirilmesi,
isteyen bağışçılarımızın katılımı ile res-
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mi açılışının yapılarak bölge insanının
kullanımına sunulması, açılan kuyuya
dair tüm rapor ve görsellerin bağışçımıza sunulması, kuyuları açtıktan
sonra 5 yıl ve üzeri olmak kaydıyla
takip edilmesi Türk Kızılay’ın sorumluluğundadır. Kuyularda su tüketim
miktarı sayaç koyularak yıl bazında
kaç metreküp su tüketildiğitakip edilebilmektedir.
Türk Kızılay, ihtiyaç sahibi bölgelerde
temiz suya ulaşım imkânının sunulmasıyla ilgili çalışmalarına hız kesmeden
devam edecek. Çünkü su, olmazsa
olmaz.

İnsan ızdırabını dindirme vizyonuyla Türk Kızılay, yaşanılan problemlere
karşı teknolojik, uzun ömürlü, çok fonksiyonlu su kuyusu projelerini
kıymetli bağışçılarımızın eliyle bir bir hayata geçiriyor.
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Karanlık Bir
Denizin Kısa
Tarihi
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Asırlardır üç kıtayı, üç düşman kardeşi göğsünde emziren yüreği
geniş bir annedir o. Asya, Afrika ve Avrupa’yı kıyılarında
buluşturan, görkemli zaferlerin, büyük çöküşlerin, suskun bir
tanığıdır Akdeniz.
Akdeniz, bolluk ve bereketin acılarla
yoğrulduğu bir umut deryası. Havzasında bu kadar farklı renkten kültürden insanı barındıran, binlerce yıllık
birlikteliğin ve de acıların çetelesini
tutmuş başka bir coğrafya var mıdır?
Asırlardır üç kıtayı, üç düşman kardeşi
göğsünde emziren yüreği geniş bir
annedir o. Asya, Afrika ve Avrupa’yı
kıyılarında buluşturan, görkemli zaferlerin, büyük çöküşlerin, suskun bir
tanığıdır Akdeniz.
Fernand Braudel’in satırlarında, gün
batımında ağlarını denize seren balıkçıların neşeli kahkahalarını duyarız
ilkin, sonra onlarca uygarlıktan geriye
kalan harabelerin arasında hüzünlü
gezintilere çıkarız. Biblos, İskenderiye, Olimpos, Katanya, Cerbe, Sevilla
bir bir sahnedeki yerini alır. Her biri
yüzyıllar sürmüş bu uzun hikâyelerde
değişmeyen tek aktör Akdeniz’dir.
Miladi 710 yılında, Afrika’dan Avrupa’ya geçen Emevi komutanı Tarık bin
Ziyad yedi yüz yıl sürecek bir serüvenin ilk tohumlarını attı. Berberi ve
Arap savaşçılardan oluşan Emevi ordusu üç yıl gibi kısa bir sürede neredeyse
tüm İspanya’da hakimiyet sağladı.
Acılar, katliamlar, sürgünler…
Endülüslü ünlü bilgin İbn Haldun’un
tarihe geçen o veciz medeniyet teorisi
bu coğrafyada kayıtlarageçti: “Medeniyetlerin de tıpkı insanlar gibi ömrü vardır; doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler.
İnsanların fiillerinden oluşan bu oluş
ve bozuluş âleminde hiçbir şey kalıcı
değildir; vadesini tamamlayan, işlevini
yitiren her şey yok olmaya mahkûmdur. Ancak her son yeni bir başlangıcı
da beraberinde getirir. Gücünü yitirip
tarih sahnesinden silinen bir medeniyetin yerini bir başkası alır.”

İbn Haldun’un ölümünün üzerinden
yüz yıl bile geçmeden, görkemli Endülüs saraylarında İspanya bayrakları
dalgalanmaktaydı. Böylece Tarık bin
Ziyad’ın İspanya’ya ilk ayak basmasından 711 yıl sonra 1492’de Endülüs
yeniden tümüyle İspanya Krallığı’nın
hakimiyetine girdi. Çöküşle gelen
acılar, katliamlar, sürgünler Akdeniz’in
dalgaları arasında yeni umutlara doğru
güvensiz deniz yolu göçleriyle devam
etti. Canlarını kurtarabilen binlerce
Müslüman ve Yahudi, kendilerine
yeni bir yurt aramak için, Akdeniz’in
merhametine sığındı: Kuzey Afrika ve
Anadolu sıcak bir yuva oldu, binlerce
yurtsuza.
Akdeniz çocuklarının kaderi
Aslında bu oldukça eski bir hikâyenin
kendini tekrarlayan yankısıydı. Eski
dünyada dört binyıl boyunca büyük
hesapların çoğu Akdeniz havzasında
görülmüştü. Hikâye kendini durmaksızın yinelemekteydi; Akdeniz çocuklarının kaderi, atalarının düşman bellediği
gemilerden sahile akan savaşçıların
naralarıyla güne uyanmaktı.
İber Yarımadası’nda son Endülüs
bakiyesi düştüğü tarihlerde, İspanya
ve Portekiz sahillerinde, uzak dünyaya dair kurulan düşlerin etrafında
hararetli tartışmalar sürüp gitmekte,
limanlarda karanlık denizin dalgalarına dayanacak gemiler inşa edilmekteydi. Bin yıllardır, bütün hikâyeler
Akdeniz’in batı yönündeki çıkış kapısı
olan Cebelitarık’ta son bulmuş, buradan sonrası “Karanlık Deniz” olarak
adlandırılmıştı.
1492’de İspanya’dan üç gemi ile Hindistan’nın bereketli topraklarına batı
istikametinden ulaşmak için yola çıkan
Kristof Kolomb haftalarca Atlas Okyanusu’nun sonsuz maviliğinde yol aldı.
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Eski dünyada dört bin yıl boyunca büyük hesapların çoğu Akdeniz
havzasında görülmüştü. Hikâye kendini durmaksızın yinelemekteydi;
Akdeniz çocuklarının kaderi, atalarının düşman bellediği gemilerden
sahile akan savaşçıların naralarıyla güne uyanmaktı.

Tarihi yolculuğun canlı tanıklığı
Kendilerini bilinmezliğin gizemli kollarına atan bir avuç maceraperest denizci, günlerce uçsuz bucaksız sularda belirsiz bir
nokta olarak meçhule doğru gitmeye devam ettiler. Bazı günler
gökyüzünde gördükleri deniz kuşları bir kara parçasına yakın
olduklarına dair umudu yeşertti yüreklerinde, bazı günler de
dinmek bilmeyen sağanakların altında bir daha tekrar karaya
ayak basamadan okyanusun derinlerinden yok olup gideceklerine dair korku esir aldı bütün ekibi.
Kristof Klomb’un batıdan dolanarak Hindistan’a ulaşmak üzere
gerçekleştirdiği dört seferde tutmuş olduğu seyir günlüklerinin
hepsi orijinal hâliyle bugüne ulaşmamış olsa bile, Bartolomede
las Casas adlı bir din adamı tarafından özetlenmiş ilk seferin
seyir günlükleri karanlık denizde üç gemi doksan denizcinin bu
tarihi yolculuğunun canlı tanıklığını bugüne taşır. Yetmiş gün
süren deniz seferinin ardından ilk karayı gördüklerinde, nasıl
bir heyecan yaşadıkları tahmin etmek güç değil.
Eski dünyalıların karanlık denizin perdesini aralayarak öteki yakaya ulaşma tutkusu başarıyla sonuçlanırken bu tutku sonraki
yıllarda yeni dünyalılar için felakete dönüşecekti.
Bir utanç nişanı
Rus yönetmen Andrey Tarkovski günlüklerinde, “Sanatçı, sıradan insanlardan içindeki sürekli yaratma arzusuyla ayrışır.” tespitinde bulunur. Tarkovski’nin meslektaşı Mel Gibson’ın Amerika’nın yerleşik sakinleri Mayaları konu alan filmi Apokalipto bu

tespitin çarpıcı bir örneğidir âdeta. Her ne kadar tarihçiler tarafından kültürel ve tarihsel hatalar içerdiği gerekçesiyle sert bir
şekilde eleştirilmiş olsa bile, filmin sonunda düşman kabilenin
savaşçılarından kaçan karı koca bir çiftin, ağaçların arasından
önce denizin maviliğini görürler, sonra da sahilde demir atmış,
o ana değin hayatlarında hiç görmedikleri türden üç büyük
gemiyi fark edince, kadın kocasına dönüp “Hangi yöne doğru
koşmalıyım, denize doğru mu ormana mı?” sorusuna adamın
verdiği yanıt manidardır: “Ormana doğru koş.” Bu yanıt eski
dünyalı denizcilerin yeni dünyaya ayak bastıktan sonra yapıp
ettiklerine dair manidar bir gönderme olarak, bir utanç nişanı
gibi bugün hâlâ beyaz adamın boyunda asılı durmaktadır.
Altın ve baharat
Kuzey ve Güney Amerika’ya beyaz adam ilk ayak bastığında
yerli nüfusun 60 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Acımasız katliamlar neticesinde sonraki 50 yıl içinde, yerli
kabilelerin nüfusunun 3-4 milyona kadar düştüğü söylenir.
Kastilya Krallğı’nın, Kolomb’u bu seferi gerekçeleştirmesinde desteklemesinin gayesi oldukça netti: Batıdan dolanarak
Hindistan’ın zenginliklerine ulaşmayı mümkün kılacak bir yol
bulmak ve yerküre üzerinde krallığının sınırlarını genişletmek.
Onun için de maceracı denizcilerkaraya ayak bastıkları andan
itibaren gözleri sürekli iki şeyi aradı: Altın ve baharat. Kolomb
11 yıl boyunca yaptığı bu 4 keşif seyahatinin hiçbirisinde arzu
ettiği miktarda ne altın ne de baharat buldu. Dahası ayak
bastığı toprakların Hindistan değil de yeni bir kıta olduğunu
öğrenemeden öldü.
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İspanyol ve Portekizli denizciler ilk denemelerinde batıdan dolanarak Hindistan’a ulaşamamış olsalar bile, Afrika sahilleri boyunca en güneye inip,
Ümit Burnu’nu geçerek Hindistan’a ulaştıklarında takvimler miladi 1498’i
göstermekteydi. 10 yıl gibi kısa bir zaman içinde Avrupalı beyaz adam o
tarihe kadar aşılmaz gibi gözüken karanlık denizlerin sonsuz ufuklarına
yelken açmayı göze aldı ve yeni coğrafyalar keşfetmeyi başardı.
Stefan Zweig Portekizli denizci Macellan’ın hayatını anlattığı kitabında,
bütün keşiflerin ve icatların temel sebebinin insanın merak duygusundan
veya bilimsel ideallerinden çok, maddi gerekçeler olduğunu söyler. Nitekim Macellan, İspanya Krallığı’nın çıkarlarını koruyacağına dair yemin
ederek, Kolomb’un ilk keşif yolculuğundan 27 yıl sonra Amerika Kıtası’nın
arasından Hindistan’a uzanan bir geçidin varolduğu savını ispatlamak üzere 5 gemiyle tarihin en uzun seferine çıktı. Macellan kendisi bir Portekizli
olduğuiçin önce Portekiz Kralı’nın kapısını aşındırmış, oradan olumlu
sonuç alamayınca İspanya’nın genç kralını bu seyahati finanse etmesi için
ikna etmişti.
Çetin dalgalar arasında
Çetin deniz şartları, uzayıp giden günler, yiyecek ve suyun tükenme noktasına gelmesi, filosunda bulunan tayfa ve diğer kaptanların çoğunluğunun
İspanyol olmasının yarattığı gerilim hat safhaya çıkmış ve bu gerilim bir
isyanla sonuçlanmıştı. Macellan içindeki pes etmeyen inatçılığı ve zor
zamanlarda sezgisel karar verme yeteneğiyle Güney Amerika’dan bugün
kendi adını taşıyan çok zorlubir boğazdan geçerek Pasifik Okyanusu’na
ulaştı. Tekrardan uçsuz bucaksız bir mavi boşlukta haftalar süren yolculuk
sonrasında Filipinler’de karaya çıktı.
Kaderin şaşırtıcı cilvesidir ki bir dünya zorlukla başa çıkıp iki okyanus
geçen bu gözü kara denizci, gücünü yerli kabilelere göstermenin kurbanı
olacak, küçük bir adada bir yerli kabile ile giriştiği çatışmada feci şekilde can verecekti. Keşif filosunun 10 Ağustos 1519’da Sevilla’da başlayan,
sürekli batıya giderek, Atlas ve Pasifik Okyanuslarını geçip Hindistan’a,
oradan Afrika’nın doğu sahilinden güneye, Ümit Burnu’ndan dolanarak
yeniden Sevilla’ya varması 37 ay sürdü. Bu defa takvimler 8 Eylül 1522’yi
gösterdiğinde üç yıl önce görkemli bir törenle uğurlanan beş gemiden
sadece biri geri dönebilmişti.
Eski dünya ile yeni dünyayı birbirinden ayıran çetin dalgalarının arasında
bilinmeze doğru yola çıkan Portekiz ve İspanyol denizciler, eski dünyanın sınırlarını genişletmekle kalmayıp, insan hikâyesinin seyrini kökten
değiştirecek büyük göçlerin, büyük savaşların, büyük acıların ilk adımını
atmış oldular. Bu keşifler çok kısa sürede küresel bir istilaya dönüştü, Kara
Kıta Afrika’nın tamamı sömürgeleştirildi, milyonlarca insan yurtlarından
koparılıp yeni dünyaya köle olarak götürüldü, yeni dünyada milyonlarca
yerli hunharca katledildi, sağ kalanların toprakları ellerinden alındı.
Hikâyenin başladığı Akdeniz’e dönecek olursak o bildik bin yıllık şarkısını mırıldanmaya devam ediyor. Tenha bir sahil köyünde bir balıkçı, gün
batımında her akşam ağlarını seriyor.

DERGİ / KARANLIK BIR DENIZIN

K I S A TA R I H I

Çetin deniz şartları, uzayıp giden
günler, yiyecek ve suyun tükenme
noktasına gelmesi, filosunda
bulunan tayfa ve diğer kaptanların
çoğunluğunun İspanyol olmasının
yarattığı gerilim hat safhaya çıkmış ve
bu gerilim bir isyanla sonuçlanmıştı.
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HARAMEYN SU YOLLARI VE BANILERI:

AYN-I ZÜBEYDE VE
SÜLEYMAN HAN SU YOLLARI
SEVGI AĞCA DİKER

İslâm’ın yayılmasına paralel olarak çok uzak coğrafyalardan uzun yolculuklarla gelen
yoksul hacıların, hac yollarında çektiği sıkıntı yanında susuzluk
katlanılmaz hale gelmekteydi.
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Arabistan’da su her dönemde az bulunan, kıymetli bir unsur
olarak dikkat çekerken İslâm’ın getirdiği temizlik kuralları
dikkate alındığında daha önemli bir hâle gelmiştir. İslam’ın
ilk yüzyılında hacıların görece daha az olması sebebiyle zemzem kuyusu ve diğer kuyulardan sağlanan su yeterken artan
hacı sayısı karşısında, Haremeyn’in sınırlı su kaynakları yetersiz kalmıştır. İslâm’ın yayılmasına paralel olarak çok uzak
coğrafyalardan uzun yolculuklarla gelen yoksul hacıların,
hac yollarında çektiği sıkıntı yanında susuzluk katlanılmaz
hâle gelmekteydi. Hac yollarının güvenliği, hacıların ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili sorumluluklar halife/sultanların
görevleri arasında kabul edildiğinden genel olarak sorunların onlar tarafından çözüldüğü görülmektedir.
Ancak günümüze kadar ulaşan Mekke ve Arafat’a su getirmek için çok büyük masraflarla gerçekleştirilmiş Ayn-ı
Zübeyde suyolu, halife/sultan Harun Reşid tarafından değil
eşi Emiretü’l Müminin Zübeyde Hanım tarafından inşa ettirilmiştir. Zübeyde Hanım, Haşimoğullarının Abbasi koluna
mensuptur.Dedesi halife EbûCâfer el-Mansûr tarafından
büyütülen Zübeyde Hanım’ın, amcası halife Mehdî, oğlu
halife Muhammed Emin’dir. Gerçek adının “Emetü'l-Azîz”,
“ÜmmüAzîz”, “Emetü’l-Vâhid” olduğu söylense de isminin
önüne geçen “Zübeyde” lakabı, dedesi Ebû Câfer el-Mansûr
tarafından çok güzel ve beyaz tenli olduğu için verilmiştir.
Anne ve baba tarafından akraba olduğu Halife Mehdi’nin
oğlu Harun Reşid ile Zilhicce 165/Temmuz-Ağustos 781’de
Bağdat’ta Dicle kıyısındaki Huld Sarayı’nda ihtişamlı bir dü-
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ğünle evlenmiştir. Abbasîler dönemindeki diğer halife eşlerinden farklı olarak Zübeyde Hanım, asaleti yanında entelektüelliği, dindarlığı, incelmiş zevkleri, zenginliği ile öne çıkmaktadır.
Su için harcanan servet
Zübeyde Hanım, eşi halife Harun Reşid ile birlikte defalarca
hac yolculuğuna çıkmıştı. Yollarda hacıların yaşadığı sıkıntılara şahit olması, onu asırlar boyunca yaşayacak ve kendinden
sonra gelecek soylu kadınlara örnek olacak önemli projeleri
hayata geçirmeye teşvik etmiştir. Mekke ve Medine’de baniliğini yaptığı çok sayıda, kuyu, sarnıç, gölet ve havuzlar dışında,
Huneyn Vadisi’nden Mekke’ye su getirmek amacıyla yaptırdığı
“Ayn-ı Zübeyde” ve Bağdat ile Hicaz bölgesi arasında yer alan
“Derb-i Zübeyde” olarak da bilinen projeleri hayata geçirmesi
ve korunması için kurduğu vakıfları ismini ölümsüzleştirmiştir. Mekke’deki susuzluk ve kıtlığa şahit olan Zübeyde Hanım,
Mekke’ye en yakın su kaynaklarının araştırılmasını ister.

Mekke’ye yaklaşık 36 km uzaklıkta Mekke-Taif yolu üzerindeki
Huneyn Vadisi’nden su getirilmesini öngören proje, mesafenin
uzak olması ve coğrafî şartların elverişsizliği sebebiyle büyük
bir maliyet ortaya çıkarmıştı. Zübeyde Hanım, bu projeye başlarken şüphesiz çok büyük bir maliyetle karşı karşıya olduğunu
biliyordu. Nitekim kendisini uyaran hazinedarına; “Bir kazma
vuruşun, sana bir dinara mal olsa bile buraya su getirmeye
çalış.” emrini verir. Tağ dağının eteğinden çıkarak Huneyn
Vadisi’ne inen suyun Arafat’a ulaştırılabilmesi için Huneyn
Vadisi’ndeki hurma bahçelerini satın alarak istimlâk ettirir.
Huneyn’den Arafat’a kadar getirilen su, burada bir havuzda
toplanır ve etrafa küçük kanallarla taksim edilir. Arafat’taki
taksimden kalan su, kanallarla Mina’ya oradan da Mekke’ye
ulaştırılır. Bu projeyle hac vaktinde Arafat’taki hacıların çektiği sıkıntılarla Mekke’de bütün yıl boyunca çekilen su sıkıntısı
çözüme kavuşturulmuştur. Zübeyde Hanım, 827’de gerçekleştirdiği bu proje için yaklaşık 1.700.000 miskal altın/50.000.000
dirhem olmak üzere çok büyük bir servet harcamıştır.
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Osmanlı medeniyetinin vazgeçilmez bir parçası olan su ve temizliğin
sağlanacağı çeşmeler, havuzlar, selsebiller ve hamamların bakım ve
onarımları vakıflar yoluyla devam ettirilmiştir.

FOTOĞRAF AA / STRINGER

Hacıların hayatını kolaylaştırmak
Zübeyde Hanım’ın ismini taşıyan bu büyük suyolu
projesi, bölgenin yıkıcı yağmur ve sel sularına maruz kalarak yaklaşık yirmi yıl sonra bozulmuştu.
Su kanallarının içi sel sularının taşıdığı toprak ve
taşlarla dolarak kullanılamaz hâle gelince Abbasi
Halifesi Mütevekkil Alallah 847 yılında bozulan
suyollarını tamir ettirmiştir. Müslümanlar İslâm’ın
en önemli ibadetlerinden biri olan haccı gerçekleştirirken hacıların içmek ve temizlenmek için
ihtiyacı olan suyun sağlanmasıyla ilgili sorunlar
sonraki yıllarda da devam etmiştir. Harameyn’in
idaresi Eyyübilere geçtiğinde aynı sorumluluğu
taşıyarak hacıların hayatını kolaylaştıracak çözümler bulmaya devam etmişlerdir. Öyle ki Eyyubî
hükümdarı Muzafferüddin Gökbörü Arafat’a su
kanalları ile birlikte Mekke’ye de su sarnıçları inşa
ettirmiştir. Memlûklular döneminde de su sistemleri yenilenmiş, özellikle Baybars döneminde tamirat
ve inşa için külliyetli paralar harcanmıştır. 1458’de
Mekke’ye giden Fatih’in hocası Molla Güranî, su
kuyularının harap olması nedeniyle hac kafilesinin
yollarda çektiği sıkıntıyı görmüş, dönüşte durumu
Fatih’e bildirmişti. Fatih; Memlûk Sultanı Eşref
Seyfeddin İnal el-Alay’a bir elçi göndererek, su
kuyularının tamir ettirilmesini, gerekirse altın ve
filori göndereceğini bildirse de teklifi kabul edilmemiştir. Memluklerin son halife/sultanlarından
olan Kansu el-Gavrî, hac yolunun bakımını yaptırıp, Hicrî 916/Mîlâdî 1510 yılında Mısır’da Memlûk
Sultanı Kansu el-Gavrî emri ile mimar Hayır Bey’e
Ayn-ı Huneyn su yolları yaptırılmıştır.
Medeniyetin vazgeçilmezi
Haremeyn sorumluluğu Osmanlı Devleti’ne geçtikten sonra zemzem kuyusunun temiz tutulması ve
bakımı başta Mekke olmak üzere Medine ve Arafat’ta bulunan su yollarının bakımı yapılmış, yeni
su kuyuları açılmış, selsebiller, havuzlar, hamamlar
yaptırılmıştır. Kanunî Sultan Süleyman döneminde yapılan büyük bir onarım ve yeni bir projeyle

Zübeyde Hanım’dan sonra Arafat’a tekrar su
getirilmiştir. Bu dönemde getirilen suya Süleyman
Han Suyu denmiştir. Bölge halkının hazırlatarak
saraya gönderdiği renkli çizimlerin bulunduğu “teşekkürnâme belgesi”, Arafat ve Mekke’deki suyla
ilgili yapılan çalışmaları ve duyulan memnuniyeti
günümüze taşımıştır.
Osmanlı medeniyetinin vazgeçilmez bir parçası
olan su ve temizliğin sağlanacağı çeşmeler, havuzlar, selsebiller ve hamamların bakım ve onarımları
vakıflar yoluyla devam ettirilmiştir. Kanuni’nin eşi
Hürrem Sultan’ın Mekke’deki imareti ve yaptırdığı
çeşmeler yanında kızları Mihrimah Sultan’ın yaptığı
bağışlara sonraki yüzyıllarda hanedan kadınları tarafından devam ettirilmiştir. Nurbanu Sultan, Safiye
Sultan, Mahpeyker Kösem Sultan, Hatice Turhan
Sultan, Gülnuş Emetullah Sultan, Mihrişah Sultan,
Bezmiâlem Sultan ve Pertevniyal Sultan, Mekke ve
Medine için çeşitli vakıflar kurmuşlardır. Vakfiyeleri incelendiğinde; deve kiralayarak hac yolundaki
hacılara su taşınmasından, sebiller yapılmasına,
sebilci tahsisine, kuyular, havuzlar, darüşşifa, imaret
gibi hizmet birimleri inşa ettirilmesine kadar suyla
ilgili yapılara banilik yaptıkları görülür. Ayrıca bu
bayındırlık hizmetlerinin uzun yıllar ayakta kalması
için kurulan vakıflara büyük paralar bağışladıkları
görülmektedir. İsimlerini zikretmek dahi bu yazının
hacmini aşacak padişah kızları/sultan efendilerin
vakıflarında Haremeyn’de bulunan hacıların ve mücavirlerin barınma, yiyecek ve susuzluklarına çare
bulmaya yönelik maddelerin yer aldığı görülür.
Netice olarak Osmanlı halife/sultanları ile birlikte
hanedan kadınları surre alaylarıyla Haremeyn’e
gönderdikleri bağışlar dışında, geniş bir coğrafyaya
yayılmış. Osmanlı hacılarının kolaylıkla su bulması, yemek yiyebilmesi, Haremeyn’de barınabilmesi
ve ibadetlerini yapabilmeleri için tüm ihtiyaçlarını
karşılamaya çalışmıştır. Günümüzde Mekke su işleri
Suudi Arabistan devleti tarafından kurulan “İdâret-i
‘Ayn-i Zübeyde ve’l-‘Azîziye” adlı kurum tarafından
yönetilmektedir.
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Suyun Şerbet Hali
V E DAT BA Ş A RA N

İnsanların sıvı tüketme ihtiyacı mutlaktır. Zaten medeniyetlerin gelişmesi sofranın ve
suyun etrafında gerçekleşmiştir. Su medeniyetinden günümüzdeki gazlı meşrubatlara kadar
meydana gelen süreçlerde yaşadığımız bölgede şerbetlerin gerçekten bambaşka bir kültür
olduğunu ve maalesef bu kültürün artık bir daha aynı yoğunlukta yaşanamayacağını
üzülerek belirtmek isterim.

FOTOĞRAF AA / ÖZGÜN TIRAN
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“Yazın güller açınca gülün pembe yaprakları
koparılır. Yıkandıktan sonra bir cam şişeye veya
kavanoza konulur. Üzerine su doldurulur. İçine
limon suyu veya limon tuzu konur, güneşte bırakılır, zamanla rengi koyulaşır (mayalanma) ve gülün
esansı suya geçer. Gül kokulu bu güzel şerbeti
yapmak için şekerli şerbet suyu hazırlanır ve mayalanmış gül kokulu karışım bu şerbet suyuna katılır.
Açık pembe renkli ve doğal gülden elde edilen gül
kokulu bu şerbet soğutularak misafirlereikram
edilir. Yaz mevsiminde hemen hemen her evin penceresinde görülen bu gül şişeleri artık eski yaygınlığını kaybetse bile tamamen terk edilmemiştir.”
(Sn. Eren Akçiçek’in“Dünden Bugüne Şerbetçiliğimiz” adlı makalesinden olduğu gibi alınmıştır.)
Aşağı yukarı 20 yıl önce yazılmış bu makalede
yazar, zamanında gül şerbetinin yaygın olarak

yapılmadığını belirtmektedir. Açıkça ben artık
günümüzde, özellikle büyük şehirlerimizde yaşayanların evde şerbet yaptığını pek görmüyorum.
Camların süsü yok oldu.
Su gustosu
İşin kaynağı su olunca bahsetmeden geçmemeli. Suyun azizliğini anlatmanın gereği yok zira tüm fonksiyonlarını herhâlde bilmeyen yoktur dünyada. Ancak
suyun hem fiziksel hem de ruhsal arındırıcı olduğunu düşünerek tüm kirleri temizleyen bir sonsuzluk
kaynağı olması gerçekten irdelenmesi gereken bir
konudur. Özellikle Osmanlı topraklarında yaşayan
tebaanın neredeyse tamamı su tercihlerinde âdeta “su
gustosu” edasıyla yaklaşım ve alışkanlıklarda bulunmuşlardır. Bu durum dünyanın diğer ülkelerinde pek
eşine rastlanır bir durum değildir.
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Refik Halit Karay çocukluğunda
aldığı şerbetin tadını şöyle
anlatıyor: “Şurup ve şerbet;
mevsimine göre evde hazırlanır,
yapılırken seyrine doyamazdım,
karşıdan yutkunur durur, sonra
köpüğünden verirlerdi yerdim.”

FOTOĞRAF AA / METIN TOKGÖZ ŞERBET

İnsanların sıvı tüketme ihtiyacı mutlaktır. Zaten medeniyetlerin gelişmesi
sofranın ve suyun etrafında gerçekleşmiştir. Su medeniyetinden günümüzdeki gazlı meşrubatlara kadar meydana
gelen süreçlerde yaşadığımız bölgede
şerbetlerin gerçekten bambaşka bir kültür olduğunu ve maalesef bu kültürün
artık bir daha aynı yoğunlukta yaşanamayacağını üzülerek belirtmek isterim.
Günlük hayatın içinde şerbet
Şerbet kültürü suyu en renkli, en zarif ve
en lezzetli şekilde resmeder. Bu kültürün
içinde su ve türleri, taze ve kuru meyveler, taze ve kuru baharatlar, taze ve kuru
yemişler, ham ve olgunlaşmış meyveler, kök bitkiler, bal ve türleri, sirke ve
ekşilere kadar aklınıza düşen, kilerdekilerden sofradaki hemen hemen her gıda
şerbetin ana malzemelerini oluşturur.
Toplum yaşantısında günlük hayatın
içinde doğumdan ölüme kadar olan
süreçte şerbet, sadece bir içecek değil
aynı zamanda bir semboldür. Şerbet

yapımında kullanılan alet edevat, sunumunda kullanılan bardak ve sürahiler,
hatta çeyizin en önemli parçalarından
olan şerbet takımları bunu bize en
iyi şekilde anlatmaktadır. Bir nişan
töreninde şerbet kazanının içine atılan
taşın buzu kırıp kırmaması törenin
başlamasına işarettir. Mesela dünyaya
gelen bebeğin kız veya erkek olduğunu
belirten şerbet sürahisinin üzerindeki
tül veya tülün rengidir. Bir zamanlar
rüyada şerbet görmek dahi mutluluk ve
huzur şeklinde tabir edilirmiş.
Damakların bayramı
Şerbet üretimi genel olarak ilkbaharda
sıcakların artmasıyla başlıyor. Doğa,
cömertçe ürünlerini sergilerken evin
kadını bu durumu fırsata çevirerek
misafirlerine en güzel şerbetlerini
ikram için rengârenk şuruplarını
hazırlar. Bu şuruplar soğutulmuş bir
su ilavesiyle şerbete dönüşür. Kahve
ve şerbet tepsisi, örtüsü, bardakları ve
sürahisiyle misafire sunulacak en zarif
ikramlardandır. Ayrıca kış günlerinde

sıcak şerbet türlerini üretip tüketen bir
kültürümüzün olduğunu da hatırlatmalıyım.
Refik Halit Karay çocukluğunda aldığı
şerbetin tadını şöyle anlatıyor: “Şurup
ve şerbet; mevsimine göre evde hazırlanır, yapılırken seyrine doyamazdım,
karşıdan yutkunur durur, sonra köpüğünden verirlerdi yerdim.”
Şerbet; Osmanlı döneminde kahve,
boza gibi çok büyük bir endüstriyi oluşturmuştur. Şerbet endüstrisinin kökeni
en saf hâliyle yukarıda bahsettiğim ev
yapımı gül şerbetindeki tarif sistemiyle
başlamıştır.
Tabii ki endüstri kültürü kazanç merkezli
bir organizasyondur. Bu nedenle doğal
yöntemlerin dışında daha düşük maliyetlerle üretim, sektörü ele geçirmiştir.
Ancak bütün bu gelişmelere rağmen
şerbet insanın gözlerine gökkuşağı, burunlarına doğal parfüm, damaklarına
bayramdır her daim.
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1868

Türkiye’nin “iyilik” için akan ilk ve aynı zamanda en meşhur suyu
olan Karahisar Maden Suyu’nun tarihi, MÖ 8. yüzyıla kadar geri
gider. Gazlıgöl mevkiindeki maden suyu ile kaplıcaya hayat veren ve
farklı sıcaklığa sahip olan iki ayrı su, aslında aynı fay hattından çıkar.
Frigya kralının cilt hastası olankızının iyileşmesini anlatan efsaneyle
meşhurdur. Fatih Sultan Mehmed bir sefer sırasında uğradığı Gazlıgöl’ün gelirlerini bir tekkeye vakfederken, III. Muradda buradaki
cami, kervansaray ve kaplıca havuzunu tamir ettirir. Tanzimat sonrasında ise Gazlıgöl’ün suları Karahisar-ı Sahip Sancağı tarafından idare
edilir. II. Abdülhamid döneminde şifalı suların bütün gelirleri Maarif
Vekaleti’ne verilir.
II. Abdülhamid ile meşhur oldu
O dönem hem maden suyunun hem de kaplıcanın işletilmesine özel
şahıslar da talip olmuş, mesele önce vilayete, sonra ilgili bakanlıklara,
en sonda Şura-yı Devlet’e (Danıştay) gitmişti. Şura-yı Devlet de maden
sularının şişelenip satılmasından ciddi gelir elde edileceğinden işletme
imtiyazının başkalarına verilmesine gerek olmadığını, Maarif Müdürlüğünde kalması gerektiğini bildirdi. Ancak çevre köylerden gelenleri
iki şişeye kadar ücretsiz verilmesini şart koşarken “ekşi suyun” çıktığı
yere bir bina, etrafına ise bir duvar yapılmasını istiyordu. Maarif istenilen şartları yerine getirmeye çabalarken, Sultan II. Abdülhamid, bir
rivayete göre Belçikalı doktoru vasıtasıyla maden suyundan haberdar
oldu. O andan itibaren suyun geleceği değişti. Çünkü II. Abdülhamid, o sırada Şişli’de çocuklar için Etfal Hastanesi’ni inşa ettiriyordu.
Ücretsiz muayene ve tedavi yapmasını planladığı hastanenin masraflarının nasıl finanse edileceğini düşünüyordu. Sadece kendi kesesinden
verdiği tahsisatla bu masraf karşılanamazdı.
Yıllarca çocuk hastanesini finanse etti
Çözüm kendiliğinden gelmişti. 20. yüzyıla girerken Sultan II. Abdülhamid, maden suyu kaynaklarının işletmesini ve gelirini Şişli Etfal
Hastanesi’ne tahsis etti. Hastane ile maden suyu arasındaki bağlantıyı, Başhekim İbrahim Paşa başarılı bir şekilde yürüttü. Sultan II.
Abdülhamid’in bu konudaki “emr ü fermanı”, maden suyunun nasıl
idare edileceğini belirlemekle kalmıyor maden suyunun her türlü
damga, pul, rıhtım ve gümrük vergilerinden muaf olmasını sağlıyordu. Padişah, Avrupa’nın sayılı maden sularıyla yarışır hâle getirmek
istediği Karahisar Maden Suyu’nun sıhhî şartlara uygun çıkartılıp
doldurulması ve pazarlanmasıyla yakından ilgilendi. Bunun için özel
bir komisyon kurdu, çalışmalarını yakından takip etti.
II. Meşrutiyet’ten sonra ilk olarak hastanenin adı değiştirildi, daha
sonra yönetimi İstanbul Belediyesi’ne verildi. Böylece maden suyu
da İstanbul Belediyesi’ne geçmiş oldu. Ancak Afyon’un bağlı olduğu
Hüdavendigâr vilayeti, maden suyunu tekrar almak istedi. Danıştay
hastanenin belediyeye bağlı olmasına rağmen çocukları ve yaralı askerleri tedaviye devam ettiğini hatırlatarak, bu talebi reddetti. Birinci
Dünya Savaşı ve işgal yılları boyunca ise maden suyu, yeni kurulmuş
olan Afyon İl Özel İdaresi’ne devredildi.
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Karahisar Maden Suyu’nun
Kızılay’a geçmesiyle bina ve altyapıyı
modernleştirme ve bilimsel esaslara göre
çalışacak bir tesisatın inşasına girişildi.
Karahisar Maden Suyu, bu modernleşme
çalışmaları sırasında “kaynağın
kaybedilmesi” şeklinde bir tehlike atlattı.
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Milli Mücadele’nin zaferle
neticelendiği günlerde,
Milli Mücadele’ye büyük
destek veren, cephede
yaralı ve hasta askerler
için var gücüyle çalışan,
elindeki bütün imkânları
Ankara’nın emrine sunan
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
maden suyuna talip oldu.
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Kızılay, Mart 1923’de maden suyuna
talip oldu
Milli Mücadele’nin zaferle neticelendiği
günlerde, Milli Mücadele’ye büyük destek
veren, cephede yaralı ve hasta askerler
için var gücüyle çalışan, elindeki bütün
imkânları Ankara’nın emrine sunan Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti maden suyuna talip oldu.
Bu amaçla Cemiyetin Genel Sekreterliğini, Ankara murahhaslığını yapmış, daha
doğru bir tabirle fiili başkanlık vazifesinde
bulunmuş Dr. Adnan Adıvar nezdinde
girişimde bulunarak TBMM Hükümeti
tarafından suyun Cemiyete tahsis edilmesi
istendi. Düzenli bir gelire sahip olmak
Hilâl-i Ahmer için çok önemliydi,zaten
yabancı ülke Kızılhaçlarından bir kısmımaden suyu işletiyordu. O dönem Sağlık
Bakanlığı hem de TBMM Başkan Yardımcılığı yapan Dr. Adnan Bey, bunun
için gayret gösterdi. Ancak Cumhuriyet’in
ilanı, Lozan Anlaşması gibi çok önemli
başka konular araya girince bu yöndeki
girişimler geri planda kaldı ve bir türlü
sonuca ulaşılamadı.
Refik Saydam ve maden suyu
Karahisar Maden Suyu ile Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin yolu, Dr. Refik Saydam
Cumhuriyet’in ikinci sağlık bakanı olup cemiyetin de Cumhuriyet dönemi başkanı seçilince bir daha ayrılmamak üzere birleşti.
Saydam’ın hem bakan hem başkan olması,
bürokratik engellerin ortadan kaldırılıp
fikrin hayata geçirilmesini sağlamıştı.
Ayrıca Saydam’ın doktor olması, o dönem
mide ve bağırsak hastalıkları başta olmak
üzere bazı hastalıkların tedavisinde maden
suyunun kullanılması konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamıştı. Yurtdışında görev
yaparken özellikle Almanya, Avusturya
ve Fransa’da maden suları ve kaplıcaların
gelişimini müşahede etmesi bu düşünceyi
yurt içinde de hayata geçirme arzusunu
doğurmuştu.
Afyonkarahisar Maden Suyu’ndan haberdar olan Saydam, Milli Mücadele’nin ve
sonrasında Ankara’nın zorlu günlerinde
mide rahatsızlıkları yaşamanın önüne işte

bu maden suyuyla geçmişti. 1924 yılından
itibaren düzenli olarak Karahisar Maden
Suyu içmeye başlayan Saydam, bir taşla iki
kuş vurmak için harekete geçti. Öncelikle
Maden Kanunu değiştirildi. Bu değişimle birlikte Karahisar Maden Suyu’nun
Kızılay’a devrinin önü açıldı ve 17 Ekim
1926 yılında yapılan bir sözleşme ile devir
gerçekleşti.
Sağlık Bakanı Refik Saydam, Kızılay
Maden Suyu’na o kadar inanmıştı ki her
ortamda sağlığa faydasını anlatıyordu.
Sözgelimi Meclis’te vekillerle bir araya geldiklerinde, tatilde vekil arkadaşlarıyla buluştuğunda bir şekilde sözü maden suyuna
getiriyordu. Bu konuşmalarından birini
İngiltere Kralı Edward’ın Türkiye ziyareti
sırasında İstanbul’da onu gezdirdikleri gemideki kamarasında sohbet ettiği arkadaşlarına yapmıştı. Onlara Afyon Karahisar
Maden Suyu’nun sağlık için ehemmiyetini
anlatan Saydam, şöyle demişti: “On iki
senedir muntazaman bu suyu içiyorum.”
Kaynağı kaybolmaktan Scherrer kurtardı
Karahisar Maden Suyu’nun Kızılay’a
geçmesiyle bina ve altyapıyı modernleştirme ve bilimsel esaslara göre çalışacak
bir tesisatın inşasına girişildi. Karahisar
Maden Suyu, bu modernleşme çalışmaları
sırasında “kaynağın kaybedilmesi” şeklinde bir tehlike atlattı. Dönemin ünlü su
mühendislerinden Arnold Scherrer’in tam
zamanında getirtilip kış mevsimi denilmeden Gazlıgöl’de 3 ay süren çalışmaları kaynağın yok olmasını önledi. 1931 yılı Kasım
ayında incelemeleri sonucu rapor hazırlayıp Saydam’a sunan Scherrer, 1932’de vaki
olan davet üzerine çalışmalarını başlatmıştı. Bu davetiyle altı yıl önce devraldığı
tesislerde gerekli modernleşme için en
büyük adımı atan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti,
Scherrer’in gözetiminde kaptajlarızabturapt altına almayı başarmıştı. Sherrer’in 3
aylık çalışmasıyla maden suyunun membaları temizlenip “asrî bir şekle” sokuldu.
Böylece elde edilen suyun artık karbonik
gazlarıyla diğer madenî özelliklerine halel
gelmeden şişelere doldurulması ve uzun
süre korunması mümkün olabilecekti.
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Afyonkarahisar Maden Suyu’ndan haberdar olan Refik Saydam, Milli Mücadele’nin ve sonrasında
Ankara’nın zorlu günlerinde mide rahatsızlıkları yaşamanın önüne işte bu maden suyuyla geçmişti.
Scherrer, Türkiye’den ayrılırken, Afyonkarahisar Maden Suyu
için şöyle diyecekti: “Karahisar suyu madenî özellikler itibariyle böbrekler, karaciğer ve mide hastalıkları için kullanılan
dünyadaki beş büyük maden suyundan birisidir. Almanya ve
İsveç’teki en son memba suları üretim şekillerini aynıyla bu
suya tatbik ettim. Bu sayede suyun ‘acidecarbonique’ gazı ve
diğer bütün madenî bileşimleri kaybolmadan uzun müddet
saklanacak vaziyete girmiştir.”
Modern bir üretim sistemi
Bir üretim binası yapımı için kolları sıvayan Kızılay yönetimi,
1928’de Mühendis Fritz Schmied’in hazırladığı yeni bir bina
projesini uygulamaya soktu. Türk tarzı bir üslupla hazırlanan proje kapsamında kaynaklar verimli ve sıhhi bir şekilde
toplanıp binaya ulaştırılırken ilk kez çalışanlar için lojman
da yapıldı. Uzun vadeli ihtiyaçlar düşünülerek hazırlanan
projede otomatik nakil tertibatı da bulunuyordu. Böylece 1926
senesinde, 50.000 şişelik üretime sahip olan Karahisar Maden
Suyu’nda üretim miktarı 1935’te 1 milyon şişeye yükseldi. Bu
müthiş üretim patlaması, Alman Scherrer’in kaptajlarda yaptığı düzenlemeden sonra oldu. Kızılay’ın yönetim ve reklam başarısının eş zamanlı sonuçlarının da satış rakamlarına büyük
etkisi oldu. 1945’te üretim 2 milyon şişe, 1954’te ise 6.7 milyon
şişeye yükseldi. 10 milyon sınırı ise 1955’te aşıldı. Kuşkusuz bu
rakamlara 1951’de yeni makineler getirtilip üretim kapasitesinin yükseltilmesiyle ulaşıldı.

Ancak talep hızla artmaya devam edince yeni bir fabrika inşası
gündeme geldi. Aslında Harvard Mühendislik Okulu mezunu
Memduh Ölçer’in 1948 yılında maden suyunda işe başlamasıyla yeni bir dönem başlamıştı. Hem yeni kaynakları bulan
hem de kapasite artırımı için yeni fabrika inşaatını öneren
oydu. 1957 yılında başlayan inşa çalışmaları askerî darbeyle
kesintiye uğrasa da 8 Kasım 1964 yılında tamamlanıp törenle
işletmeye alındı. Fabrikanın hizmete açıldığının ertesi yıl olan
1965’te üretim 29.5 milyon şişe olarak gerçekleşirken 1966’da
35 milyon şişeye yükseldi.Kızılay’ın üretim tarihinde yeni bir
dönüm noktası olan 40 milyon şişelik üretim hedefi ise 1971
yılında aşılırken tarihî rekor, 1976’da 75.3 milyon şişe şeklinde
gerçekleşti.
Hiçbir zaman satış sorunu olmadı
Kızılay Maden Suyu’nun hiçbir zaman satış sorunu olmadı.
Ne kadar şişe üretimi yapıldıysa -neredeyse- o kadar satış
gerçekleşiyordu. Piyasada Kızılay Karahisar Maden Suyu’na
büyük talep vardı. İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşayan
tüketiciler başta olmak üzere birçok kişi maden suyunu bulamamaktan şikâyet ediyordu.
Son yıllarda tamamıyla el değmeden “kaynaktan şişeye”
aktarılan Karahisar Maden Suyu, tüketicinin taleplerine göre
farklı ambalaj ve meyve çeşitliliğine de sahip oldu. Erzincan
kaynağının devreye alınmasıyla ikiz kardeşe kavuşan Karahisar Maden Suyu’nda hedef yıllık bir milyon şişeye ulaşmak!
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ŞIFA TASLARI
YA Z I V E G Ö R S E L L E R : H A L Û K P E R K

İlk örneklerine milattan önce ilk bin yılda Kuzey Mezopotamya ve
Suriye civarında yaşamış olan Aramilerde rastlanan şifa taslarını
koleksiyoner ve araştırmacı Halûk Perk 1868 için yazdı.
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I L E S U S ATA N O S M A N L I

DÖNEMI SAKA

M E M LÛ K D Ö N E M I Ş I FA TA S L A R I

TIMURI

Su, hayat kaynağıdır. Sağlığın temel unsurudur. Gerek
beslenme gerek temizlik için son derece önemlidir. Ayrıca
suyun; insanların sağlıklığını koruma özelliğinin yanı sıra
ruhu ve sinir sistemini de rahatlatması, vücudun enerji
yükünü dengelemesi gibi farklı açılardan fevkalade önemi
vardır. Bu özelliklerinden yola çıkıp manevi olarak şifa
arayışında suya önemli bir rol verilmiştir.
Şifa tasının ilk örneklerini milattan önce ilk bin yılda Kuzey
Mezopotamya ve Suriye civarında yaşamış olan Aramilerin
kullanmasına rağmen en gelişmiş şekilde ve yaygın olarak
görülmesi İslami medeniyetlere dayanmaktadır.
İslami dönem şifa taslarının başlangıcı Müslümanlığın ortaya çıkış tarihine kadar gitmektedir. Selçuklu atabeklerinden
Mahmûd b. Zengi için özel hazırlanmış 12. yüzyıla tarihlenen bir şifa tasındaki kitabede “Bu kutsal tas Tanrı’nın kutsamasıyla tedavi ve ilaç için sinir, verem, kemik hastalıkları,
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şizofreni, kuduz köpek (ısırmasına); sihir ve sakatlık için ve
mutluluk için karaciğer hastalıklarının acısına; hamilelik
ağrısına olduğu gibi ur vb. şişkinliklere; akıcı irine, bütün
zehirler ve ağrılara yararlıdır. Yedi kere su içilecek.” satırları
okunmaktadır.
İslami dönem şifa taslarının en erken örneklerinden sayılan
12. yüzyıla ait ve Büyük Selçukluların Halep Atabeyi olan
Sultân el-Melike’l-‘âdil Mahmûd ibn Zengî için özel hazırlanmış şifa tasında diğer dini yazılar yanında, “Bu kutsanmış kap her tür zehir içindir. İçerisinde kanıtlanmış kullanımlar bir araya getirilmiştir. Bunlar; yılan sokması, akrep
ve ateş, hamile kadın, atın toprak yemekten kaynaklanan
karın ağrısı, baş ağrısı ve kolit, migren ve çarpıntı, karaciğere bağlı ateş, kanama, göğüs ağrısı, göz ve görme, nazar,
katarakt, yel vurması, ruhları kaçırmak, büyüden kurtarmak ve tüm hastalık ve acılardır.” yazısı okunmaktadır.
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Şifa taslarının ekserisi maden
olarak bronz ve pirinçten yapılmış
olmakla beraber ender olarak da
pişmiş toprak, seramik ve porselenden
yapılmış örnekleri de görülmektedir.
Şifa taslarının deriden yapılmış
mahfazalar içinde de muhafaza
edildiklerini görmekteyiz.

Koruyucu ve iyileştirici etkisi
Selçuklu dönemine ait olan altı düz yayvan bakır karışımı bazı
tasların araştırmacılar tarafından kına tası, buhurdan gibi işlevler
gördükleri şeklinde yorumlanmaları bulunmaktadır. Ancak tarafımızdan yapılan araştırmalarda bu kaplarda “afiyet, şifa, deva, göz
değmesi, şükür, sunu” gibi kelimelerin yazdığı tespit edilmiştir. Bu
kelimelerin şifa ve tedavi amaçlı kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Şifa taslarının ekserisi maden olarak bronz ve pirinçten yapılmış
olmakla beraber ender olarak da pişmiş toprak, seramik ve porselenden yapılmış örnekleri de görülmektedir. Şifa taslarının deriden
yapılmış mahfazalar içinde de muhafaza edildiklerini görmekteyiz.
Yabancı literatürlerde şifa tasları için “büyülü/sihirli tıbbi kâse” (magic-medicinal bowl) veya sadece “tıbbi kâse” denilir. Ülkemizde ise
şifa taslarına Sivas, Konya, Gaziantep ve Malatya taraflarında “tihtap tas” denmektedir. Tihtap; bir şeyin iyi yapıştığını, bir tedbirin
hastalığa birebir geldiğini ifade ederken “Tihtabı budur, ilacı budur,
bu ilaç hastalığı tihtap gibi kesti.” manalarında kullanılmaktadır.
Bazı yerlerde şifa tasları “çiçek tası” olarak isimlendirilmektedir.
Erzurum taraflarında bu taslara hem “şifa tası” hem de “çiçek tası”
denmektedir. Çiçek tası olarak bilhassa koyun ve keçilerde meydana
gelen çiçek hastalığı tedavisinde kullanıldığı zaman bu isimle söylenmektedir. Çorum’un Alaca taraflarında korkudan mütevellit hastalıklarda kullanıldığı zaman “korku tası” olarak isimlendirilmektedir.
Ülkemizde ayrıca, “vefk tası” da dendiği olmuştur.

SELÇUKLU
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Şifa taslarında 16. yüzyıldan sonra çoğunlukla ortasında (iç dibinde)
göbek diye isimlendirdiğimiz bir bombe yapılmaya başlanmıştır.
Burada söz konusu olan, dünyanın merkezinde yer alan “dağ” aracılığıyla (eksen), gök ile yer arasında kurulan iletişimdir. Bu göbeklerin üzerinde görülen Mühr-i Süleyman ve çarkıfelek motifleri, güneş
rozeti, çevresindeki “Yâ Hannân (merhamet eden)”, “Yâ Mennân
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(ihsan eden)”, “Yâ Kâfî (her şeye yeten)”, “Yâ Şâfî (şifa veren)”
yakarış kelimeleri ile birlikte bir merkez ve çevresinin sembolizmini dikkate almak gerekmektedir. Çarkıfelek, zamanın
dairesel çevrimi ve kozmosun sonsuz yenilenmesini sembolize
eder ki bu ruhi kimlikle birlikte fiziki kimliğin de temizlenmesi inancının ifadesidir.
Şifa tasları koruyucu ve iyileştirici etkisi olduğuna inanılan,
çeşitli ayet, dua gibi kutsal ve anlaşılır metinler taşıdıkları
gibi; örneğin tılsımlı düzenlemeler, sayılar, semboller, gezegen ve Zodyak kuşağı tasvirleri ile de bezenmiş, İslami tedavi
pratiği içinde önemli bir yere sahip nesneler de taşımaktadır-

lar. Sembolik ve tılsımlı düzenlemeleri ile yersel ve dünyevi
boyut ile göksel ve kutsal bir boyut arasında aracı nesneler
olarak şifa sağlamaya yönelik kullanılmışlardır.
Motivasyon ve rahatlama kaynağı
Bazı şifa taslarında 12 kemer, daire veya kartuşun yer alması
da 12 burç veya 12 gezegenle ilgili olduğu gibi 12 İmam ile
de ilgilidir. Özellikle İran etkili veya kaynaklı şifa taslarında,
“On İki İmam’a salat ve selam.” cümlesinin yazılı olduğu da
görülür.
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Şifa taslarında esas gaye, hastalıktan kurtulmak ve bu taslar
sayesinde şifa bulmaktadır. Şifa
taslarıyla iki farklı uygulama da
yapılmaktadır. Bunlardan biri tastan su içirmek olduğu gibi diğeri
de bu taslar vasıtasıyla kutsanan
su ile yıkanmaktır. Bazen de dua
yazılı kâğıtlar şifa tası içindeki su
içine atılır. Mürekkeple yazılan
kâğıttan çıkan mürekkep boyalı
su hastaya içirilir.

de kabın ağız çevresine yazılı
kırklara atfen kırk anahtar denilen yüzlerinde “Bismillâh” diğer
yüzlerinde “er-rahmane’r-rahîm”
kurşun veya bakırdan yapılmış
levhacıklar asılmıştır.

Şifa taslarının düz dipli olanlarına da rastlanmaktadır. Birçok şifa
tasının içine göbekten başka, üzerine aynı tasın benzeri olan küçük
bir tas perçinle veya vida ile
tutturulmuştur. Bu küçük tasların
kenarlarına, göbek kısmına bazen

Modern tıbba müracaatın yanında
hastaların manevi bir destek hissetmeleri için tesirlerini Allah’tan
bekleyerek şifa tası kullanmaları, okunmuş su içmeleri; ruhsal
moral, motivasyon ve rahatlama
kaynağı olduğu bir gerçektir.

Bir tarikata mensubiyetini
gösterir kıyafetiyle bir dervişin
şifa taslarıyla birlikte su satması
dönem kartpostallarından anlaşılmaktadır.

Şifa tasları koruyucu ve iyileştirici
etkisi olduğuna inanılan, çeşitli ayet,
dua gibi kutsal ve anlaşılır metinler
taşıdıkları gibi; örneğin tılsımlı
düzenlemeler, sayılar, semboller,
gezegen ve Zodyak kuşağı tasvirleri
ile de bezenmiş, İslami tedavi pratiği
içinde önemli bir yere sahip nesneler
de taşımaktadırlar.

OKUMA ÖNERISI:
Haluk Perk,
Ta s la r ı
2011.

Duanın Sudaki Gizemi Şifa

Halûk Perk Koleksiyonu,

İst.,
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B L A G AY: B U N A’ D A
BIR GÜVERCIN
ZÜLKÜF ORUÇ

Gün içinde mağaranın derinliklerine yüzlerce kez sefer eden güvercinler, kumrular tekkenin
dervişlerle birlikte en kadim misafiridir. Havası latif bir serinlik taşır Blagay’ın. İsmini de bu
letafetten almış olmalı zira Blaga Boşnakça’da ılıman tatlı bir serinliği anlatır.
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Ey su nerden gelirsin, vatanın nerde senin,

Gönül Hakk'a tutarsın alçak gönlün var senin.

Buna Neretva’nın küçük kardeşi. Birbirilerine sarıldıkları an
görülmeye değerdir, Neretva’yla bir olup denize doğru yol
alırlar. Bir nehrin kaynağını bulmak abıhayatı bulmak gibi zor
olsa gerek. Nil’in kaynağı yüzyıllar sonra keşfedilebilmiştir.
Buna’nın kaynağı Vrelo Bune de arzın merkezinden kaynayan
bir pınardır sanki. Kayaların dibinden meçhul bir kaynaktan
dökülen abı hayat.

Yunus Emre

Efsanelerle örülen tarih

Balkan ırmakları hep Tuna’ya akar, Drina, Bosna, Sava,
Una-Sana. Tuna Karadeniz’in serin sularına. Neretva’nın ise
sabrı yoktur, Adriyatik’e kavuşmak için adeta koşar. “Nera
Etwa” Kelt dilinde kutsal nehir demekmiş, Saraybosna’dan
Mostar’a karayolu ile gidenler bilir yol boyunca bu zümrüt
akışta bir semavilik ve cennet tedaileri görünür durur. Yeşil
dağların gölgesinden yola çıkıp Boraçko gölünün lahuti güzelliğini seyre dalıp Kanyonlardan geçerek Konjic’e varanları
ancak Mostar’daki köprü ile mukayese edilebilecek zarafette
bir ödül karşılar. Bahar aylarında mesela, Nisan yağmurlarında Konjic köprüsünden Neretva’nın akışı zaman içinde bir
“an”ı aralar Osmanlı asırları perdesini aniden kaldırır.

Balığın canını suda dediler

Nerde çukur bulursan, yatağın orda senin.
Sen yüceden çıkarsın, alçak yere akarsın,

İlahi balığı sudan ayırma
Aziz Mahmut Hüdayi
Buna’nın akışı coşkun bir dervişin sülukuna benzer adeta, bir
aşığın göğsü gibi kaynadığı yer dervişlere mekan olmaya, bir
tekke kurmaya dünyadaki en münasip yerlerden biridir. Hızır
heybetiyle dikilen kayaların dibinden kaynayıp gelen bu buz
gibi tertemiz su yanık gönüllere serinlik vermek içindir. Blagaj
tekkesi tam da buraya Buna ırmağının kaynağına inşa edilmiş-
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tir. Mütevazı zarifliği ile uzaktan bir şimdi pervaz vuracak bir güvercin ürkekliği
ile konmuş gibidir oraya. Oysa bu sade
bina 6 asırdır Anka’nın Balkanlar’daki
yuvalarından biri olmuştur. Buna’nın
kaynadığı mağara Zülkarneyn’in Hızır’la
yol yürüdüğü mağarasını getirir hatırlara. Hani yolculuğa takat getiremeyince
duvarlarından koparıp yanına aldığı taşın dışarıya çıkınca altına dönüştüğü mağara. Gün içinde mağaranın derinliklerine yüzlerce kez sefer eden güvercinler,
kumrular tekkenin dervişlerle birlikte en
kadim misafiridir. Havası latif bir serinlik
taşır Blagay’ın. İsmini de bu letafetten almış olmalı zira Blaga Boşnakça’da ılıman
tatlı bir serinliği anlatır.
Tekkenin tarihi halkın sevdiği benimsediği her hikaye gibi efsanelerle menakıplarla örülmüştür. Ömer Lütfi Barkan’ın
kolonizatör Türk dervişleri dediği

Kalender meşrep muhyi Türk dervişlerinin izleri Blagay tekkesine de değmiştir.
Yolu 13. asırda Dobruca’ya varan Sarı
Saltık’a atfedilen kabirlere-makamlara
Anadolu’nun birçok yerinde olduğu
gibi Makedonya’da, Kosova’da Arnavutluk’ta ve Bosna-Hersek’te Blagay’da da
rastlarız. Tekke’deki sandukalardan birinin Sarı Saltık’a ait olduğuna inanılır.
Irmaklar da denize varınca irfana gark
olmuş dervişe benzer, hamuş olurmuş.
Sonrasında ne ismin ne resmin ne de
cismin önemi kalmazmış. Tekkenin
tarihine dair yazanlar Bektaşi, Rıfai,
Halveti, Kadiri, Nakşi tekkesi diye yolları sayar dururlar oysa ki vuslat edenin,
menzile varanın yolu mu kalır. Ancak
ardından gelenler için yol hikayeleri
dilden dile söylenir durur. Sarı Saltık’ın,
Şeyh Yuyo’nun, İbrahim Opiyac’ın
ismini Buna’nın balıkları yüzyıllardır
birbirine fısıldar.

Yolunuz düşer de bir akşam
güneşinde Blagay’a varırsanız,
Buna’nın derviş güvercinlerine
selam söyleyin. Akşam
rüzgarının kulağınıza üflediği
sırlardan kimseye söz etmeyin.

Yolunuz düşer de bir akşam güneşinde
Blagay’a varırsanız, Buna’nın derviş
güvercinlerine selam söyleyin. Akşam
rüzgarının kulağınıza üflediği sırlardan
kimseye söz etmeyin. Dönüşte Zaim
Karagöz beyin köprüsünde soluklanın,
misafir seven Velagiçlerin hanesine bir
Boşnak kahvesi içimi konuk olun lütfen.
Neretva boyunca Poçitel’e ve İstolçe’ye
de selam edin ne olur garip kalmasınlar.
Selam edin Neretva’nın vefalı güneşine,
narına ve incirine.
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KURAKLIĞIN EDEBI AKIŞI
S U AV İ K E M A L YA Z G I Ç

Kadim mitolojilerden beri “su” ve “susuzluk” temel insani ve edebi meselelerden biridir.
Destanlarda, menakıplarda, mesellerde yağmurla, suyla ilgili pek çok ögeye yer verilir.
Su, hayattır elbette. İnsanlar, medeniyetlerini suyu merkeze
alarak konumlamış ve geliştirmişler. Elbette kadim zamanlardan
beri edebiyatlarında da “su” hem varlığıyla hem de yokluğuyla
tartışmasız bir şekilde yer almıştır. Kadim mitolojilerden beri
“su” ve “susuzluk” temel insani ve edebi meselelerden biridir.
Destanlarda, menakıplarda, mesellerde yağmurla, suyla ilgili pek
çok ögeye yer verilir. Yada taşı yağmurları kontrol eder mesela.
Sadece ürünün bereketi için değil düşmanın zorluğa düşmesi için
de yada taşı kullanılır.

Ağlayan kadınlarla, ihtiyarlarla…

“Anam bulut, babam rüzgâr!

Ya ben bulutları anlamıyorum,

Olmadığım zamanlar,

Ya bulutlar benden bir şeyler bekler.

Köylüler beni arar,

Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum…

Çok olduğum zaman da,

Ben geldim geleli açmadı gökler.”

Bana lânet ederler.”

mısraları şiirleştirir. Bu çaresizlik şiir boyunca giderek yükselir ve

bilmecesinin cevabı yağmurdur. Sadece varlığı veya yokluğu
değil çokluğu da bir derttir insan için.

"Yağmur duasına çıksaydık dostlar,

Yavuz Bülent Bakiler, “Anadolu Gerçeği” şiirine bir kuraklık
tablosu ile başlar:

“Yalınayaklarınla koştun mu tarla tarla…
Duydun mu çıplak toprağın, çıplak insanın yasını?
YAV U Z B Ü L E N T B A K I L E R

Yaşadın mı bir yağmur duasını?”
diyerek yağmura olan hasreti şiirleştirir. Sezai Karakoç’un 1951
tarihli “Yağmur Duası” adlı şiiri, edebi anlamda bir zirvedir. Yağmurun yağmaması durumunda insanın çaresizliğini

“Ben geldim geleli açmadı gökler,

Bulutlar yarılır, hava açardı."
mısralarına ulaşır.
Cahit Külebi “Yurdum” şiirinde su; kültürün, kimliğin bir parçasıdır:

“Anamdan emdiğim süt
Çeşmenden, tarlandan gelmiş.”
“Çimmişim derelerinde
Bir andız fidanı gibi büyümüşüm
Topraklarının üstünde.”
der. Yine Külebi, “Küçük Çeşme” şiirinde ise küçük ama yaptığı
iş büyük, bir çeşme dilegelir:
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Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban”ında susuzluk
sadece fiziki bir yoksulluğu değil topyekûn bir yabancılaşmanın
bir sembolü gibidir.
“Küçük bir çeşmeyim yurdumun
Unutulmuş bir dağında.
Hiç kesilmeyecek suyum
Yıldızların aydınlığında.”
Suyun bitmeyen akışı, hayatın devamlılığını mümkün kılar. Su, varlığını fark
ettirmeden bile hayatın kaynağıdır.
“Yağmur Duası”, Refik Erduran için de bir
romana ilham kaynağı ve aynı zamanda
da romanın ismi olur. Gazeteci Ferhat
Gürz, haber için Anadolu’ya gider. Gittiği
köyün yoksulluğu, haber-gerçek ilişkisini
çok farklı boyutlarıyla sorgulayan bir
romana dönüşür. Tarık Buğra ise “Yağmur
Beklerken”ile tek parti döneminde yaşanan bir kuraklığı romanlaştırırken Serbest
Cumhuriyet Fırkası’nın kurulduğu günlerin Anadolu taşrasını anlatır. Yağmurun
yağmaması ile siyasi konjonktür, roman
boyunca atbaşı ilerler. Hatta kuraklık bir
adım öndedir desek hiç de abartılı olmaz.
Necati Cumalı’nın Tütün üçlemesinin
ikinci romanı olan “Yağmurlarla Topraklar”da ise İzmir’in Urla ilçesinde yaşanan
kuraklığı anlatır. “Yağmurlu Deniz” isminde bir de şiir kitabı olan Cumalı, yağmur
bekleyen köylülerin hikâyesini anlatırken
bir dönemi, coğrafyayı ve halkı o bekleyiş,
yağmura verilen anlam üzerinden anlatır.
Necati Cumalı’nın hikâye kitabına ismini
veren “Susuz Yaz” adlı öyküsü de susuzluk üzerinden toplumu anlatır. Tiyatroya
ve sinemaya da uyarlanan “Susuz Yaz”, bir
“Habil ve Kabil” hikâyesidir. Kardeşler
arasında susuzluğun sebep olduğu mücadele dikkat çekicidir.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun
“Yaban”ında susuzluk sadece fiziki bir
yoksulluğu değil topyekûn bir yabancılaşmanın bir sembolü gibidir. Hem roman
kahramanı Ahmet Celal’in sığındığı köyün
kuraklığı hem de iç dünyasında yaşadığı
susuzluk iç içe geçmiştir. Tanpınar’ın o

meşhur “Beş Şehir” kitabında Bursa için
Evliya Çelebi’den yaptığı “Velhasıl Bursa
sudan ibarettir.” sözü ile yine aynı kitapta
yer alan “Çocukluğumda, bir Arabistan
şehrinde ihtiyar bir kadın tanımıştık. Sık
sık hastalanır, humma başlar başlamaz
İstanbul sularını sayıklardı: Çırçır, Karakulak, Şifa suyu, Hünkâr suyu, Taşdelen,
Sırmakeş... Âdeta bir kurşun peltesi gibi
ağırlaşan dilinin altında vegergin, kuru
dudaklarının arasında bu kelimeler ezildikçe fersiz gözleri canlanır, bütün yüzüne
bizim duymadığımız bir şeyler dinliyormuş gibi bir dikkat gelir, yanaklarının
çukuru sanki bu dikkatle dolardı.” demesi
suyun “vatan” tanımındaki anlamının iki
farklı boyutuna yapılan edebi bir vurgudur.
John Steinbeck'in 1939’da yayınlanan
Gazap Üzümleri romanı da bir başka
kuraklık romanıdır. Kuraklık sebebiyle
kendi topraklarını yitirip ülkenin uzak
topraklarına ırgatlık etmek üzere zor koşullarda yolculuk eden insanların dramlarını anlatan bu roman, sinema uyarlaması
ile de hatırlanır. 1930’larda yaşanan Büyük
Bunalım yıllarını anlatan roman, ismini
Tevrat’tan bir bölümden almaktadır. Galli
yazar Cynan Jones'un "Uzun Kuraklık"ı
çiftçilikle geçinen bir ailenin bir ineğinin
kaybolması tarafından tetiklenen ve bir
güne sığan olayları anlatır. Çinli yazar Yan
Lianken’in “Günler Aylar Yıllar” adlı romanı ise kuraklık sebebiyle tamamen terk
edilen bir köyde yaşlı olması dolayısıyla
yalnız kalan bir adamın tek dal mısırı hayatta tutmak için verdiği mücadeleyi anlatır. Kör bir köpekle baş başa kalan adamın
hayatı pahasına yetiştiği o tek mısır koçanı
ise hayatın bitmek tükenmez döngüsünün
hangi mücadelelerle, emeklerle devam ettiğini romanlaştırır.
Frank Herbert’in “Dune” roman serisi ise
tamamı çöl olan bir gezegende geçmektedir. İnsanlar hayatta kalmak için, her
damla su için mücadele etmek zorundadır.
Bu çölün altı ise korkunç dev solucanlar-

REFIK ERDURAN

N E C AT I C U M A L I

la ve yıldızlararası yolculuğu mümkün
kıldığı için büyük güçlerin göz koyduğu
değerli bir madde ile yüklüdür. (Romandaki deyimiyle baharat.)
T. S. Eliot’ın “Çorak Ülke” adlı uzun şiiri,
Birinci Dünya Savaşı’nda yıkılan Avrupa’ya yazılmış bir ağıttır. Şiirdeki “çoraklık” maddi anlamda yıkılan Avrupa’nın
manevi anlamda çölleşmesini şiirleştirir.
Nagihan Haliloğlu, bu şiir için "Ölülerle
diriler arasındaki çizgi belirsizleştiği gibi
savaş meydanıyla şehir arasındaki çizgide
belirsizleşmiştir. Eliot Avrupa’nın Çorak
Ülke’ye dönüşümünü Kartaca’nın durumuna benzetir. Şiirin yazıldığı yıllarda
Madam Sosostris gibi doğaüstü görüşü
değil sadece ileri görüşü olan insanlar
Versay Anlaşması’nın Avrupa’nın çoraklaşmasını hızlandıracağını söylemektedir."
tespitinde bulunur.
Su, hayatın ta kendisidir. Edebiyatta
“hayat” nasıl olmazsa olmaz bir unsur ise
o hayatı mümkün kılan suyun varlığı da
yokluğu da edebi anlatının vazgeçilmez
temaları arasında bulunur.
Evliya Çelebi’nin cümlesinde ufak bir değişiklik yapabiliriz yani: “Edebiyat, sudan
ibarettir.”
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Türk Kızılay’ın 153 yıllık merhamet ve iyilik tarihine ışık tutan
“Bitmeyen Dayanışma Hikâyemiz: Kızılay” sergisi, 14 Ocak’ta Tarık Zafer
Tunaya Sanat Galerisi’nde açıldı. Kızılay’ın tarihini yansıtan belge ve
materyallerin yanı sıra Hilâl-i Ahmer ve Haluk Perk koleksiyonlarından seçkin
eserlerin de görülebileceği sergi, 27 Şubat’a kadar ziyarete açık olacak.
Hilâl-i Ahmer, kurulduğu 1868 yılından
bugüne Türk milletinin merhamet çınarı
olarak büyüdü ve nice insan hikâyelerine,
tarihî olaylara tanıklık etti. Kızılay’ın
sürdürdüğü bu büyük yolculuk, millet
olma azminin, dayanışma ruhunun ve
insan onurunun aynası oldu. Tüm bu ruhu
yansıtan belgelerin ve materyallerin gün
yüzüne çıkarıldığı “Bitmeyen Dayanışma
Hikâyemiz: Kızılay” sergisi, 14 Ocak
2021 tarihinde Tarık Zafer Tunaya Sanat
Galerisi’nde gerçekleştirilen törenle ziyarete
açıldı.
Küratörlüğünü Kızılay Sanat Direktörü
Mehmet Lütfi Şen’in üstlendiği serginin
açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Özgül Özkan Yavuz, Kızılay Genel
Başkanı Dr. Kerem Kınık, İstanbul İl
Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz
ve Kızılay’ın güncel sanat projesi Hilâl-i
Ahmer Koleksiyonu’na eseri ile katkı sunan
sanatçı Hüsamettin Koçan katıldı.
153 yıllık tarihten kesitler
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk
Kızılay’ın işbirliğiyle gerçekleştirilen
ve Haluk Perk koleksiyonundan seçkin
eserlerin ve materyallerin yer aldığı
sergide 103 yıl önce Birinci Dünya Savaşı
devam ederken Galatasaray Lisesi’nde
açılan Hilâl-i Ahmer Sergisi için basılmış
sergi nizamnamesinin tıpkı basım
kitapçığı, Kızılay’ın duyuru ve yardım
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kampanyalarının yer aldığı afişler, kanla
ve ilk yardımla ilgili duyuru afişleri ve
kitaplar, farklı dönemlerden yayınlar, 71
yıl önce açılan Milletlerarası Bebek Sergisi
ile ilgili dokümanlar, Hilâl-i Ahmer
dönemine ait fotoğraf, kartpostal, pul ve
gravürler gibi pek çok materyal sergide
ziyaretçilerle buluşuyor.
Sergide ayrıca Kızılay tarihi ve günümüz
etkinlikleri temalı videolar, Kızılay’ın
güncel sanat projesi olan Hilâl-i Ahmer
Koleksiyonu’ndan Hüsamettin Koçan,
Ergin İnan, Bahri Genç, Günseli Kato,
Devrim Erbil ve Tomur Atagök’ün

Tozlu raflardan özel seçki

Kızılay’ımızın faaliyetlerinin duyurulması
ve tanıtılması için katkıda bulunmaktan
dolayı gurur duyduğumuzun bilinmesini
isterim.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül
Özkan Yavuz, konuşmasında Kızılay’ın
bir buçuk asrı aşan tarihinde bölgemizin
en büyük, dünyanın ise sayılı insani
yardım kuruluşlarından ve ülkemizin en
önemli değerlerinden birisi olduğunu
belirtti. Yavuz “Kuruluş amacının ve
hedeflerinin çok ötesinde birçok alanda
faaliyet gösteren ve ihtiyaç sahiplerine
milletimizin merhamet elini uzatan

“Bitmeyen Dayanışma Hikâyemiz:
Kızılay” sergisinin önemine değinen
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık
da “Arşivin tozlu raflarından çıkartarak
oluşturduğumuz çok özel bir seçkiyi,
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın
himayelerinde, Koleksiyoner Haluk
Perk’in kıymetli destekleri ve Lütfi
Şen’in küratörlüğü ile milletimizle
buluşturuyoruz. Pullar, afişler, kitapçıklar

çalışmaları, birbirini takip eden haftalık
periyodlarla sergilenecek.
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ve onlarca objenin, onlarca hikâyenin üzerine sinmiş merhamet duygusunu
görebileceğiniz, çok güzel bir sergi hazırladık.” dedi.
Kızılay Sanat’ın sorumluluğu
Kızılay Sanat’ın kuruluş amacına da dikkat çeken Kınık, “Kızılay Sanat’ın,
insana bedeninin ihtiyacı olan gıdayı vermek kadar önemli bir sorumluluğu
var; insanımızın sanata, kültüre olan ihtiyacını karşılamak. Bu sergi, bu
sorumluluğun güzel adımlarından biri oldu. Tüm sanatseverleri Kovid19
tedbirleri kapsamında sergimize davet ediyoruz.” diye konuştu.
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Sergide Kızılay’ın güncel sanat projesi
olan Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu’ndan
Hüsamettin Koçan, Ergin İnan, Bahri
Genç, Günseli Kato, Devrim Erbil ve
Tomur Atagök’ün çalışmaları, birbirini
takip eden haftalık periyodlarla
sergilenecek.

“Bitmeyen Dayanışma Hikâyemiz: Kızılay” sergisi Tarık Zafer Tunaya Sanat
Galerisinde 27 Şubat’a kadar ziyarete açık olacak.

100. YIL AFIŞİ
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K I Z I L AY S E R G I

REHBERI

100. YIL ROZETLERİ
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DERGİ / “İŞIMIZLE

KOLEKSIYON

MERAKIMIZI

BULUŞTURDUK”

İŞ VE KOLEKSIYON MERAKI
SU ILE BULUŞTU
Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerine ait seçkin eserlere sahip
İstanbul Su Müzesi’ni Adell Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ali Topçu ile konuştuk.

Koleksiyon merakı nasıl başladı?

Bu koleksiyondaki en seçkin parçalar nelerdir?

Biz aslen Ardahan’ın Posof ilçesinden Topçugiller ailesine
mensubuz. Ailemizin dört beş kuşaktan beri gündelik yaşantısına ait objeler, belgeler, fotoğraflar, kitaplar muhafaza edilmekte ve bugün bize intikal etmiştir. Ailenin soyadını taşıyan
mühür, dedemize ait cep saati, eski fotoğraflar, diplomalar
var. Dedemiz o bölgenin âlim zatlarından imiş. Ona ait eski
kitaplar, elyazması notları var. Bir diğer amcamızın evlendiğinde eşine hediye ettiği Kafkas yöresine ait gümüş kemer
hâlâ duruyor. Sonuç olarak ailede bir saklama kültürü var ve
bu kültürden esinlenmiş koleksiyon merakı var. Bizim jenerasyonumuza gelirsek: Başlangıçta pul biriktirmeyle başlayan
bir serüven zaman içinde muhtelif antika malzemeler biriktirmeyle gelişti. Armatür sanayiciliğine başlamamızla birlikte
zaman içerisinde işimizle koleksiyon merakımızı buluşturduk
ve sadece suya dokunan objeler, su kültürüne ait eserler, tarihi
musluklar, su kapları ve Türk hamam eşyalarını koleksiyonumuza dahil ettik. Damlaya damlaya gelişen koleksiyonumuzda geldiğimiz noktada Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve
erken Cumhuriyet dönemlerine ait seçkin eserlere sahibimiz.
Eserlerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İslam Eserleri
Müzesi’ne kayıtlıdır.

Birini diğerine üstün tutacak bir konumda değiliz. Her bir
eser başka bir yönüyle ayrıcalıklıdır. Üzerinde birçok dilde
yazı bulunan su küpümüz ecdadımızın tüm dinlere gösterdiği
hoşgörü anlatması adına önemsiyoruz. Üzerinde “Bu güğümden su içine şifalar olsun, eğer dahi gayri müslim içer imanla
müşerref olsun” yazısının yazılı olduğu güğüm çok önemli
bir mesaj içeriyor. Tombaklar ayrı bir zenginlik taşıyorlar
günümüze. Sanat eserleri bize sanatkârının, döneminin hissiyatlarını, hayata, suya, insana, canlıya, mahlûkata bakışını,
şefkatini, merhametini anlatır. Bizim de koleksiyonumuzdaki
eserler dönemlerinin ruhunu başarıyla yansıtıyor. Bu eserlere
baktıkça dünya kadar geçmişte yaşanan değerli şeyleri kaybettiğimizi, değerler mahrumiyetini yaşadığımızı görüyoruz.

İ S TA N B U L S U

MÜZESI

İKITELLI OSB.

MAHALLESI
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