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

154 yılı geride bıraktığımız bir yolculuk
bizimkisi. 11 Haziran 1868'den itibaren
tamamen gönüllülük esasına dayalı
olarak Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç
sahibi insanlara hizmet etmeyi tek
amacı bilen bir uzun yol…
Her gün 25-30 bin insanın mülteci
olduğu, evini barkını terk etmek
zorunda kaldığı ve koruma talep ettiği
bir süreçteyiz. Dünyada 2018'de evini
silah zoruyla terk etmek durumunda
kalmış insan sayısı 80 milyonken bugün
Ukrayna kriziyle beraber 100 milyonu
aşmış durumda.
Ayrıca iklim temelli krizler, doğal
kaynakların azalması, küresel
gıda arzındaki sıkıntılar gibi
olumsuzlukların çatışmalara, savaşlara
sebebiyet vermektedir. Kaynakları
artıran, kalıcı barışı tesis eden,
göçü kaynağında durdurabilen ve
insan onurunu koruma yaklaşımını
benimseyen insani yardım hareketlerine
duyulan ihtiyaç her zamankinden fazla.
Çatışmalar, göç, iklim değişikliği,
afetler gibi birçok problemin
yaşandığı bir süreçte insanların
acılarını dindirmek için çalışıyoruz.
Yıllık 80'i aşkın ülkede doğrudan ve
dolaylı olarak insani yardım faaliyeti
yürütüyoruz. Bugün Türk Kızılay,
yardım ulaştırılan yabancı ülkeler
sayısı itibarıyla Kızılay ve Kızılhaç
hareketinin 192 üyesi arasında dünyada
açık ara öndedir, birincidir. Dünyanın
birçok yerinde yıllık yaklaşık 8,5-9
milyon insana yardım ve koruma
sağlıyoruz, bu alanda da açık ara

öndeyiz. Ayrıca Kızılay, bu konulara
ayırdığı bütçe, bütçenin verimliliği,
maliyet-etkinlik açısından baktığımızda
da dünyanın en verimli ulusal,
mali perspektiften en etkili ulusal
cemiyetidir. Kızılay, bu üç klasmanda
liderliğini sürdürüyor.
Kızılay’ın bu konudaki en büyük
destekçisi de yol arkadaşlarımız, yani
sizler… Kızılay’ın her bir gönüllüsü,
bağışçısı, duacısı bizim en sadık
yoldaşlarımızdandır.
Yazın gelmesiyle birlikte hepimizin
gündemine uzak-yakın bazı seyahatler
girmiştir. Elinizde tuttuğunuz bu
sayıda seyahat esnasında, yolda
yapılabilecek iyiliklerden bazı örnekler
bulacaksınız.
Her ne iş için yola çıkarsanız çıkın,
iyilik yapma fırsatını asla kaçırmayın.
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TEMMUZ’UN DÜNYASI
Açık hava konserleri, sinema, tiyatro ve festivallerle bu yaz cıvıl cıvıl geçeceğe benziyor. Tatile
veya memlekete gitmeyenler bulunduğu şehrin tarihi mekanlarını ve müzelerini gezebilirler.
Sıcak yaz günlerinde evlerinden çıkmak isteyemeyenler de artık pek çok müzeyi online
gezebiliyor. Mesela İslam Eserleri Müzesi’nin online turuna katılmadıysanız kaçırmayın deriz.
Temmuz’da başka ne yapalım diyenlere de birkaç önerimiz var.

SERSEMLER EVİ
Şehir Tiyatroları perdelerini indirmiş olsa da Atatürk Kültür Merkezi tiyatro meraklılarına güzel bir alternatif
sunuyor. Toby Jon Wilsher tarafından yazılan oyunun konusu Hollanda’da geçiyor. Denizin hırçınlaştığı bir
bölgede inşa edilen bir ev, sürekli didişen bir çift, garip bir yaşlı kadın ve Erzurum’dan müzik eğitimi almaya
gelmiş bir üniversite öğrencisi… Bu kargaşa yetmezmiş gibi ortaya bir de hayaletler çıkıyor. “Şeytan Ayrıntıda
Gizlidir”in yaratıcılarından yeni bir Mask Tiyatrosu. İki perdelik oyunu 28 Temmuz Perşembe günü saat
20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda izleyebilirsiniz.

"NORMAL DEDİĞİN
NEDİR Kİ?"
Salt’ın 2 Haziran’da başlayan “Normal Dediğin Nedir ki?” temalı Perşembe Sineması etkinliği Temmuz
ayının ilk haftasında da devam edecek. Programda Kazakistan’dan Singapur’a, Japonya’dan Almanya ve
İtalya’ya uzanan bir seçkiyle pandemi sonrası dünyada normallik kavramı irdeleniyor. Kurgu ve belgesel
olmak üzere altı filmden oluşan program listesinde sonuncu sırada yer alan “Berlin Rebel High School”u
[Berlin BaşKaldıranlar Okulu] kaçırmayın diyoruz. Yönetmenliğini Alexander Kleider’in yaptığı filmi, Salt
Beyoğlu’nda 7 Temmuz 2022 akşamı saat 19.00’da izleyebilirsiniz. Hem de açık havada.

SANAL SERGİ:
ŞİMDİNİN PEŞİNDE
Sıcak yaz günlerinde evden çıkmak istemeyenler için güzel bir önerimiz var. İstanbul Modern, 2018-2020
yıllarında Beyoğlu’ndaki geçici mekânında sergilediği "Şimdinin Peşinde" adlı koleksiyon sergisini sanal
turla gezme imkanı sunuyor. Modern dünyada insanlık hallerine odaklanan sergide -tarihsel ve toplumsal
bağlam çerçevesinde- insanın kentle, doğayla, kendi benliğiyle ilişkisi işleniyor. 33 sanatçının resim, heykel,
yerleştirme, video ve desenlerden oluşan 42 yapıtının yer aldığı serginin küratörlüğünüÖykü Özsoy, Deniz
Pehlivaner ve Ümit Mesci üstlenmiş. Sergiyi gezmek için İstanbul Modern’in ana sayfasını açmanız yeterli.

ZA M A N S I Z YO LC U LU K
Zamansız tasarımları ile eşlik ettiği en güzel anılara değer katan Jumbo, 75. yılını yetenekli sanatçıların
eserlerinin yer aldığı bir sergi ile kutluyor. BASE iş birliği ile Jumbo markasını ve ürünlerini sanatsal
yorumlarıyla ifade edildiği eserlerin bir araya geldiği “Zamansız Yolculuk” sergisi, 23 Haziran – 6 Temmuz
tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada’da sanatseverlerle buluşacak. 75 yıldır sofranın sanatını bilenlerin,
seçimleriyle fark yaratmak isteyenlerin ve en iyisinden daha azıyla yetinmeyenlerin tercihi olan Jumbo,
tasarımları ile farkını ortaya koymak isteyen yetenekli sanatçıları keşfetmek isteyenleri bu özel sergiye davet
ediyor. Sergi Yapı Kredi Bomontiada’da 23 Haziran – 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
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YO L
ŞARKILARI
Seyahat etmenin zahmetli tarafını
bir kenara bırakırsak en eğlenceli
yönlerinden bir tanesi müzik dinlemek.
Kara yolu veya hava yolu fark
etmeksizin seyahatmizin en iyi eşlikçisi
hep müzik oluyor. Bugün online
müzik dinleyebileceğiniz platformların
tamamında en çok karşınıza çıkan
listeler hep seyahat listeleridir. Çalma
listesi hazırlamayı seven hemen
herkesin de mutlaka bir “arabada
dinlenecekler” listesi vardır. Bu sayıda
ben kendi seyahat listemi sizlerle
paylaşmak istedim. İyi yolculuklar...
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
BALTHVS - Sunflower Jam
https://youtu.be/TuKFAbGAFHQ(03:13)
Fleetwood Mac - The Chain
https://youtu.be/kBYHwH1Vb-c (04:53)
Pino D'Angiò - Una notte da impazzire
https://youtu.be/7B80LLiFWhc(04:49)
Balthazar - Bunker
https://youtu.be/qwi6POwtfnc(04: 51)
Röyksopp & Robyn "Monument"
https://youtu.be/6c-RbGZBnBI(06:48)
Midnight Magic - Beam Me Up
https://youtu.be/8EaYwmv7hcA(03:54)
Quintus Project – Night Flight
https://youtu.be/d7aMOqUdesw (07:43)
Mirwais - MISS YOU
https://youtu.be/VssSKwHaBPE (03:38)
The Budos Band - Ephra
https://youtu.be/iYR71bDqi9Y(03:06)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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MİSAFİRPERVERLİK:
BİR KELİMEDEN ÇOK DAHA FAZLASI
Nefis ikramlar ve misafirperverliğimizle
her uçuşta keyfiniz yerinde.

Ürün ve hizmetler, uçuşun süresine ve uçağın modeline göre değişiklik gösterebilir.
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TA R İ H T E K İ Y E T M İ Ş
BÜYÜK YOLCULUK
Çocukken Jules Verne’in “80 Günde Devri Âlem”, “Dünyanın Merkezine Yolculuk” ya da “Balonla Beş Hafta” kitaplarını okuyup da maceralı yolculuk hayallerine dalmayan var mıdır? Bu kitapların pek çok çocuğa
ilham verdiği kesin, peki yazar kimlerden esinlenmiş olabilir? Ya da başka şekilde soralım, tarihe geçmiş bu
tarz enteresan yolculuklar var mıdır? Bunları kim ve ne zaman yapmıştır? Cevapları için bu kitaba bakmanız
yeterli, zira yazar antik çağlardan modern dönemlere kadar farklı coğrafyalardan seyyahların, komutanların
ve kâşiflerin maceralarına ortak ediyor bizi. Hannibal’den Cengiz Han’a, İbn Battuta’dan büyük Denizci
Zheng He’ye, Büyük Sahra’yı aşanlardan Ay’a çıkanlara kadar farklı yolculuklara eşlik etmeye var mısınız?
Ro bi n H a n bu ry Te nison / Oğ lak Yayınc ılık / 3 0 4

İ K T İ DA R V E S A N AT : DA M AT İ B R A H İ M
P A Ş A' N I N H A M İ L İ Ğ İ 1 7 1 8 - 1 7 3 0
“Lale Devri” olarak isimlendirilen Damat İbrahim Paşa’nın 12 yıllık iktidarı (1718-1730) kanlı bir darbeyle son bulmuştu. Birçok tarihçi tarafından bu dönem şaşaanın, kültürel ve askerî anlamda Batı etkisinin
başlangıcı olarak kabul edilir. Kitap bu dönemde iç içe geçen sanat ve siyasetin üzerine eğiliyor. Yazar;
şair ve hamiyi, mimar ve baniyi bir arada değerlendirerek Osmanlı kültür tarihine önemli bir katkıda
bulunuyor. Sadabad kasırlarında, Kâğıthane mesirelerinde okunan şiirler, kitap ve kütüphaneler, İstanbul’un dört bir yanında yükselen külliyeler, çeşmeler ve su yolları… ile yazar Damat İbrahim Paşa’nın
sadrazamlığı dönemine sanat ve kültür tarihi cihetinden bakmamızı salık veriyor.
Ü nal A raç / Vak ıfB ank Kültür Yayı nla rı / 4 08 sayfa

SİNEMADA YOL VE YOLCULUK
Yol ve belirli bir yolculuğu konu alan filmler sinema tarihinin en çok sevilen örneklerindendir. İlginç
karakterlere sahip kahramanları, farklı mekânların cazibesi ve beklenmedik tesadüfleri bir araya getiren
bu filmler seyircinin üzerinde oldukça güçlü bir etki bırakırlar. Çoğu filmde kahramanlarımız mekan
üzerinde yolculuk yaparken iç dünyalarına da derinleşirler ve genelde bu yolculuklar büyük değişimlerle
sonuçlanır. Bu kitapta “EasyRider”dan “Puslu Manzaralar”a, “Paris, Texas”dan “Kikujiro’nunYazı”na dek
sinema tarihine damgasını vurmuş yol filmleri, kahramanın sonsuz yolculuğu kapsamında değerlendirilmiştir.
F ırat S ay ıc ı / Plata nu s Pu blishing / 341 sayfa

D O Ğ U M A L I B AT I S A N AT I
Ulaşım ve iletişim imkânlarının çok sınırlı olduğu kadim dönemlerde dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan
halkların etkileşiminde ticaretin başat rol oynağı herkesin malumudur. Kitap ticaretin bu boyutunu sanat
tarihine katkısı cihetinde ele almış. 14. yüzyılda Akdeniz ticaretine hâkim olan İtalyanların tecrübelerine
odaklanarak Doğu’dan gelen lüks tüketim mallarının İtalyan sanatı üzerinde yarattığı etkiyi keyifli ve merak
uyandırıcı bir şekilde işlemiş. Yazara göre İtalyan dokumacılar çok geçmeden Doğu’nun ipekli dokumacılarıyla rekabete giriştiler. 15. yüzyıl boyunca ithal mallar sayesinde İtalya’da değişik el sanatlarında hızlı bir
gelişim görüldü. 1600’lerde ise İtalya artık üretici haline gelmişti.
Rosamond E. Mac k / Ö tüken N eşriyat / 435
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OYSA GÖKYÜZÜ MUHTEŞEMDİ
1941’de Litvanya’nın işgalinden sonra Dalia, annesi ve erkek kardeşiyle birlikte Sovyetler tarafından Sibirya’ya sürülür. Gençliğini Altaylarda ve Kuzey Kutbu’nda sürgünde geçiren Dalia, 21 yaşında kaçmayı başarır. Litvanya’ya döndüğünde, sürgünle ilgili anılarını kâğıt parçalarına döker ve onları KGB’nin keşfedeceğinden korkarak bahçeye gömer. Bu kitap onun ölümünden dört yıl sonra 1991’de bulunun hatıralarından
oluşmaktadır. Genç bir kızın Ruslara karşı verdiği hayatta kalma mücadelesi Sovyetler döneminde yaşanan
pek çok dramın çarpıcı bir örneği.
D alia G r i n kev ic ut e / E psilon Yayınevi / 192 sayfa

YOLCULUĞA ÖVGÜ
İnsanların çoğu mekân tutmayı, yuva kurmayı ve bir yerde köklenmeyi tercih eder. Bazı insanlar ise uzun süre
aynı yerde kalmaktan sıkılırlar. Onlar gezgin ruhlardır ve onları Büyük Sahra’yı aşarken, Himalayalar’a tırmanırken ya da Pasifik’teki mercan adalarında görebilirsiniz. Kitap insan için yolculuğun ontolojik anlamını merkeze
alarak, onun bir varolma biçimi olduğunu ileri sürüyor. Yolculuk insanı şeylerden kelimelere, yaşamdan metne,
yolculuktan kelama, kendinden kendiye götürür. Zira her beden içinde kendini en rahat hissettiği yere, yani anne
karnındaki haline özlem duyar ve onu arar. Bunca meşakkatli yolculuklara katlanması sadece maceraperestlikle
ilgili değildir.
Mic he l Onfray / Ke t e be Yayı nla rı / 1 1 2 s ayfa

S A H A F L A R K İ TA B I
Kitap üretimi, satışı, kitap kültürü ve sanatlarıyla meşgul olan sahaflar İstanbul’un tarihî ve kültürel kimliğinin mühim parçalarından biridir. Hatta bu şehri ilim ve sanat merkezi yapan meslek örgütlerindendir.
Sahaf çarşıları da öyle. Yanında yöresinde hattatlar-müstensihler, kâğıtçılar, mürekkepçiler, mücellitler,
müzehhipler, kalem, divit, hokka, kalem açacağı gibi yazı levazımatı yapıp satanlar gibi alt esnaf grupları
da mevcuttur. Bu kitap son İstanbullu sahaflarla yapılan tatlı sohbetlerden oluşuyor. Her birinin kitaplara, kitap muhiplerine, ilim-irfan sahibi müdavimlere, kapılarına gelen kıymetli kütüphanelere, levhalara,
nadir yahut imzalı risâleleredair hatıralarını okuma fırsatı sunuyor.
Ko lekt if / D e rg â h Yay ı nları / 448 sayfa

R Ö N E S A N S D Ü N YA S I
Rönesans’ın ortaya çıktığı şartları bir dünya tarihi tadında kaleme alan yazar, konuya aşina olmayan okurları için mükemmel bir giriş kitabı hazırlamış. Rönesans’ın doğduğu sürece damgasını
vuran en önemli hadise hiç şüphesiz Haçlı Seferleri’dir. Birkaç asır süren Haçlı Seferleri Doğu’yu
etkilediği gibi Avrupa’da da değişimlere yol açmıştır. Bu döneme damgasını vuran bir diğer hadise
Moğol akınlarıdır. Tabii bunlara Küçük Buzul Çağı, kıtlık ve veba gibi felaketleri de eklemek
gerekir. Böyle bir kaos ortamında arzı endam eden Rönesans’ın unutulmaz isimlerini ve eserlerini
detaylı bir şekilde inceleyen kitap, sanat tarihi açısından da bir başvuru kaynağı.
Su san Wise B aue r / Alfa Yayı ncılı k / 780 sayfa
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S E YA H AT
T E K N O LO J I L E R I
KADİR EMRE AKCİ

Kelime karşılığı yolculuk, gezi anlamlarına karşılık gelen seyahat, dergimizin bu ayki teması. Daha
çok turistik gezi gibi kullanılsa da biz bir yerden başka bir yere gitmek olarak düşünebiliriz. Hayatın tüm alanlarında olduğu gibi bugün teknolojinin gezi, turizm dolayısıyla seyahate dair alanlarda
da belirgin etkisini gözlemleyebiliyoruz. Ulaşım, konaklama ve gezip görmeyi de kapsayan, özellikle turizmin genelinde insan alışkanlıklarını değiştirmiş olan, değiştirmeye de devam edecek olan
teknolojilerden bahsedeceğiz. Bu ayki sayımızda sizlerle paylaşacağımız bu teknolojiler bazen tek
bir uygulama üzerinden yazılımı, big datayı ve pazarlamayı entegre şekilde kullanarak on yıllardır
süregelen seyahat alışkanlıklarını değiştirebilecek güçteler. Keyifli okumalar…

SKYSCANNER
Skyscanner yüzlerce havayolu ve seyahat acentesını gerçek zamanlı olarak tarayarak, fiyat ve mekan bazında sonuçları karşılaştırmalı olarak sunan bir arama motorudur. Böylece kullanıcılara
ucuz uçak bileti alma imkânı sunuyor. Uçak biletinin yanı sıra
araç kiralama ve otel rezervasyonu konusunda da hizmet vermektedir. Site aralarında Çince, Rusça, Portekizce, Lehçe, İspanyolca
ve Japonca gibi dillerin olduğu, 23 ayrı dilde hizmet vermektedir. Kullanımı tamamen ücretsiz olan Skyscanner, doğrudan
bilet satmamaktadır; bunun yerine, kullanıcılarına arzu edilen
destinasyona en ucuz uçak bileti bulma olanağı sağlar. Burada
tüm fiyatları ve havayolu şirketlerini karşılaştırmalı olarak listelenmiş gören kullanıcı, tercih ettiği opsiyona tıkladığında, alım
işlemini güvenle yapması için servis sağlayıcının sitesine (tercih
ettiği havayolu şirketinin ya da seyahat acentesının sayfasına)
transfer edilir. Skyscanner kullanımı kolay esnek bir platform
yaratarak, maceraya atılmak isteyen kullanıcılarının, herhangi bir
destinasyon ya da uçuş tarihi girmeden, her yere uçuş araması
yapabilmelerini de sağlıyor. Skyscanner kullandığı son teknolijelerle uçuş arama sonuçlarını çok kısa bir sürede sunmaktadır.
Şirketin merkezi Edinburg şehridir ve Glasgow, Singapur, Barselona, Miami, Shenzen, Beijing, Budapeşte ve Sofya'da ofisleri
bulunmaktadır.
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Uber
Uber, San Francisco, Kaliforniya menşeli Amerikan uluslararası ulaşım ağı şirketidir. Hizmetlerine, araç çağırma, yemek
teslimi (Uber Eats), paket teslimi, kuryecilik, yük taşımacılığı
dahildir. Uber mobil uygulaması geliştirir, pazarlar ve işletir.
28 Mayıs 2015 itibarıyla, bu hizmet dünya çapında 58 ülkede
ve 300 şehirde kullanılmaktadır. Lime şirketi ile ortaklıkla,
elektrikli bisiklet ve motorlu trotinet kiralaması da yapılır.
Uber'in başlamasından beri, "Uberification" olarak bilinegelen meyil ile diğer birçok şirket onun ticâri modeli benzerini
veya daha iyisini yapmaya çalışmıştır. Esnek çalışan sayısına
göre Uber dünyada en büyük şirketlerden biridir. Careem,
Jump, Otto, Postmates şirketleri Uber bünyesine katılmışdır.
Uber 2009'da Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından
"UberCab" olarak kurulmuş, uygulama ertesi Haziran piyasaya çıkarılmıştır. 2011'de 49 milyon dolarlık girişim sermayesi
toplamıştır. 2012 itibarıyla Uber uluslararasına genişlemiştir.
2014'te araba paylaşımı ile deney yapmış ve diğer güncellemeler yapmıştır. Devamlı daha fazla sermaye toplamış, 2015
başlarında toplam 2.8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. 2015'in
sonuna kadar Uber'in 10 milyar dolarlık gelir oluşturacağı
tahmin edilmektedir.
Hotels.com
Hotels.com, çevrimiçi ve telefonla otel odası rezervasyonu
yapmak için kullanılan bir web sitesidir. Şirketin 34 dilde
85 web sitesi var ve yaklaşık 19.000 lokasyonda 325.000'den
fazla otel listeler. Envanteri, otelleri ve pansiyonları ve bazı
apartman dairelerini ve diğer ticari konaklama türlerini içerir.
Hotels.com 1991 yılında Hotel Reservations Network (HRN)
olarak kuruldu. 2001 yılında Expedia, Inc.'in bir parçası
oldu ve 2002'de adını Hotels.com olarak değiştirdi. Şirket,
Amerika Birleşik Devletleri'nde Dallas, Teksas'ta bulunan
bir limited ortaklık iştiraki olan Hotels.com LP tarafından
işletilmektedir. Siteden online rezervasyon yapma imkanınız ve seçiminize göre bedava yemek kuponları ya da ekstra
indirimler ayarlamanız mümkün. Otelleri kategorilere ayırıp
farklı bütçeler için ekonomik seçenekler sunması ve promosyonel indirimler sitenin artı noktaları.
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2. On5Sıfır7 Film Haftası 1-7
Temmuz'da Kültür ve Turizm
Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilecek.
İstanbul İl Kültür ve Turizm
Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da
15 Temmuz darbe girişiminde
millet tarafından ortaya konulan duruşun, Türk tarihinde bir
dönüm noktası olduğunu söyleyerek, böyle önemli bir olayın
kültür ve sanatla ele alınması
gerektiğinin altını çizdi.

İhsan Kabil
On5Sıfır7 Film Haftası Genel Sanat Yönetmeni

On5Sıfır7 Film Haftası
Genel Sanat Yönetmeni
İhsan Kabil, 15 Temmuz
darbe girişimini
unutturmamak ve
insanlarda farkındalık
uyandırmak için etkinliği
yaptıklarını söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız da sinemanın
gücünün farkında olduğuna
işaret ederek, "Darbe filmlerini
yaparken sadece ihanet edenlerin değil ihanet edilenlerin
üzerinden de bir okuma yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü ihanete uğrayanlar
ihanet edenlerden çok daha kıymetlidir. Onlar üzerinden bir
değerlendirme yapmak gerektiğini düşünüyorum." şeklinde
konuştu.
Unutturmamak ve farkındalık
uyandırmak
Düzenlenen toplantının ardından açıklamada bulunan
On5Sıfır7 Film Haftası Genel
Sanat Yönetmeni İhsan Kabil,

15 Temmuz darbe girişimini
unutturmamak ve insanlarda
farkındalık uyandırmak için
etkinliği yaptıklarını söyledi.
Kabil sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz On5sıfır7 Film Haftası,
geçen yıl olduğu gibi yine
darbe, direniş ve özgürlük
temaları üzerinden dünya
sinemasında bu kapsamda yapılmış en seçkin çalışmalara yer
vermektedir. Dünyanın değişik
coğrafyalarında, özellikle yakın
tarihte insanlığın maruz kaldığı
sömürgecilik ve darbelere karşı
toplumlar bir mücadele duygusuyla direniş sergilemişler, haklı
davaları için gayret sarfedip,
hak ve adalet uğrunda kendi
haklarını savunan eylemler ortaya koymuşlardır. Kimi zaman
da askeri güçler devreye girip,
meşru hükümetleri devirmişler
veya devirmeye kalkmışlar,
toplum hayatını karmaşaya
sürükleyecek tutumlar sergilemişlerdir. Bu anlamda sinema,
bir toplumsal duyarlılık ve
farkındalık yönelimi ve sorumluluk duygusuyla harekete
geçerek, en iyi hikayeleri ve
gerçek olayları sinema dilinin
üstün imgesel gücüyle yansıtma
yoluna gitmiştir. Sömürgecilik,
19. yüzyılda artarak daha çok
Batılı ülkelerin Afrika ve Asya
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15 Temmuz
Derneği’nce düzenlenen
"2. On5Sıfır7 Film
Haftası", Türk ve
dünya sinemasından
seçilen darbe, direniş
ve özgürlük temalı
filmleri, izleyiciyle
buluşturacak.

topraklarını ele geçirmek suretiyle, oraların yerüstü ve yeraltı
kaynaklarını işleterek, artı değerlerini kendi ülkelerine aktararak,
bu kaynakların gerçek sahibi
toplumları yoksulluk içinde
bırakmış hatta bizatihi köleleştirmiştir. Sinema, gerçek fonksiyonlarından biri olarak, insan
vicdanını temsil etmek suretiyle,
böylesi insani sorunları işleyen
filmlerle yapması gerekeni ortaya
koymakta, giderek dramatik bir
etkiyle toplumun vicdanı olma
işlevini yerine getirmeyi üstlenmektedir. Japonya’dan Latin
Amerika’ya kadar birçok ülke
bu insanlık dışı muamelelerden
mustarip olup, bazen yıllar süren

mücadeleler sonucu boyunduruklarından kurtulup, insanın
hak ettiği bir düzene kavuşmak
için mücadele vermenin sonunda bağımsızlık ve hürriyetlerini
kazanma lütfuna kavuşmuştur.
Bu film haftasında, her kıtadan
ve bu olumsuzluklara maruz
kalan ülkelerden yapılmış dünya
sinemasından seçkin 17 filme yer
verilmektedir. Filmleri seçerken ajitasyon veya manipülasyon sergilememelerine dikkat
edilmiş, sinema sanatının estetik
ve etik değerlerini gözetmeleri
öncelenmiştir. Film haftasında
ayrıca “Sinemada Algı Yönetimi
ve Özgürlük” başlıklı bir panel
yer almaktadır. Günümüzde tv
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kanalları, dijital platformlar, sanal dünya,
sosyal medya ve genel olarak internet ortamlarıyla kuşatıldığımız gerçeğinden hareketle
ortaya çıkan çeşitli algı yönetimlerinin, ne
denli kültürel kodlarımızla oynadığı neredeyse karşı konulmaz bir gerçeklik ve meydan
okuma olarak karşımızda durmaktadır.”
14 ülke 17 film
Japonya'dan Arjantin'e, Filistin'den Kamerun'a 14 farklı ülkeden seçilen 17 filmin hafta
boyunca gösterileceğini ifade eden Kabil,
Beyoğlu 1948 Atlas Sineması, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bağlarbaşı
Kongre ve Kültür Merkezi'nde filmlerin
ücretsiz izlenebileceğini dile getirdi.
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Festivalde, "For Sama/Sema İçin", "Imagining Argentina/Kayıp Hayatlar", "Hotel
Rwanda/Ruanda Oteli", "The Wind That
Shakes The Barley/Özgürlük Rüzgarı",
"Khaytarma", "Adı Soykırım", "Kaigenrei/Askeri Darbe", "Afrique Je te Plumerai/Afrika",
"Mustafa Shokay", "While at War/Savaşın
Gölgesinde", "İran Yetimhanesi", "Oversized
Coat/Bol Gelen Palto", "Nuestras Madres/
Annelerimiz", "Karınca" ve "Vatana Yol Açanlar" adlı yapımlar beyazperdeye yansıyacak.
Etkinlikle ilgili bilgiye www.on5sifir7filmhaftasi.com adlı internet adresinden ulaşılabilecek.
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15 Temmuz gecesi FETÖ’cü
hainler tarafından alçakça şehit
edilen gazeteci Mustafa Cambaz
adına bir fotoğraf yarışması
düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Haziranda Büyük Çamlıca
Camii 1071 Konferans Salonu’nda
düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz
Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’ne
katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak
gazetesine, kendilerini böylesine anlamlı bir ödül merasimi vesilesiyle bir
araya getirdikleri için teşekkür etti.
“Sözlerime 15 Temmuz gecesi
FETÖ’cü hainler tarafından alçakça
şehit edilen Mustafa Cambaz kardeşimizi rahmetle şükranla özlemle yâd
ederek başlamak istiyorum” diyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah’tan,
şehidin ruhunu şad, makamını ali,
mekânını cennet eylemesini dileyerek,
ruhu için Fatiha okunmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabb’im

Mustafa kardeşimizi Peygamber
Efendimize aleyhissalatü vesselam
komşu eylesin. Bu vesileyle bugün
aramızda bulunan ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Yeni Şafak gazetesindeki siz mesai arkadaşlarına sabr-ı
cemil diliyorum. Ayrıca tüm 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerimize
de Allah’tan rahmet niyaz ediyorum”
diye konuştu.
3 farklı kategoride 9 ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa
Cambaz’ın adını yaşatmayı amaçlayan bu yarışma için tebriklerini dile
getirerek, “Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışmanın inşallah her
yıl prestijini arttırarak yoluna devam
edeceğine inanıyorum. Şüphesiz
bu tür yarışmalar, adını taşıdıkları
değerlerimize sahip çıkma yanında
yeni kabiliyetlerin keşfedilmesine de
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H İ K AY E S İ

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Cambaz’ın
kayıt fotoğrafçılığı
olarak gördüğü
mesleğinde, 2000’li
yıllardan itibaren
tüm Türkiye’yi
adım adım dolaşıp,
10 binin üzerinde
fotoğraf çektiğini
belirtti.

imkân sağlamaktadır. Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması da inşallah basın dünyamıza yeni isimlerin, yeni yeteneklerin katılmasına vesile olacaktır”
ifadelerini kullandı.
Jürinin titiz çalışmasıyla belirlenen 3 farklı kategoride, toplam 9 kişiye ödüllerinin takdim edileceğini
aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021’e damgasını
vuran haber fotoğrafları dalında ödüle layık görülen
Elif Öztürk, İsa Terli ve Mustafa Çiftçi’yi, kültürel
ve tarihî fotoğraflar kategorisinde ödül alan Ümmü
Kandilcioğlu, Caner Başer ve Aytaç Ünal’ı, yeni nesil

fotoğraflar dalında ödül alan İsmail Coşkun, Muhammed Enes Yıldırım ve Ramazan Çırakoğlu’nu
yürekten kutladı.
Ödül alsın ya da almasın yarışmaya katılan herkese
ve jürinin saygıdeğer üyelerine emeklerinden dolayı
şahsı, ülkesi ve milleti adına şükranlarını sunduğunu
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarışmaya iştirak
eden tüm kardeşlerimizin şehit Mustafa Cambaz’ın
emanetine ve mirasına hakkıyla sahip çıkacaklarını
ümit ediyorum” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Yarışmaya iştirak eden
tüm kardeşlerimizin
şehit Mustafa Cambaz’ın
emanetine ve mirasına
hakkıyla sahip çıkacaklarını
ümit ediyorum” dedi.

Ülkesine sevdasına şahitlik ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda
Cambaz’ın yakın mesai arkadaşlarını, aynı zamanda hayat tarihçesini
izlediklerini ve dinlediklerini aktararak, şunları kaydetti: “Şehidimizin
mesleğine olan tutkusunun yanı
sıra davasına, ülkesine, milletine ve
İslam ümmetine olan sevdasına da
bizzat şahitlik ettik. Mustafa Cambaz
şahsiyetiyle duruşuyla temayüz etmiş,
dokunduğu her gönülde silinmez
izler, güzel hatıralar bırakmış bir
kardeşimizdi. Doğruluğu, dürüstlüğü,
çalışkanlığı ve samimiyetiyle mesai
arkadaşlarına daima örnek olan, İslam
ahlakıyla donanmış vakur bir insandı.
Kendisi hiçbir zaman ucuz hesapların, kolay yolların, geçici heveslerin

peşinde koşmadı. Zor da olsa sonunda
ölüm de olsa hep hakkın, hakikatin,
adaletin safında yer almayı tercih etti.”
Mustafa Cambaz’ın, doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmış
bir muhacir olduğunu hatırlatan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Türklerinden olan Cambaz’ın,
Yunanistan’ın baskıcı, asimilasyoncu
politikalarına karşı mücadele veren
cesur bir yürek olduğunu söyledi.
Başarılı bir fotoğraf muhabiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambaz’ın,
“Yunan’a askerlik yapmam” diyerek,
Gümülcine’deki köyünü bırakıp,
İstanbul’a göç ettiğinde yeni evlenmiş,
ömrünün baharında bir genç olduğu-

H İ K AY E S İ
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D A R B E G I R I Ş I M I N I P R O T E S T O E T T I K L E R I S I R A D A H AYAT L A R I N I
K AY B E D E N A R T E R A J A N S' I N S A H I B I E R O L O L Ç A K V E O Ğ L U
ABDULLAH OLÇAK ILE YENI ŞAFAK GAZETESI FOTOMUHABIRI
M U S TA FA C A N B A Z I Ç I N M A R M A R A Ü N I V E R S I T E S I İ L A H I YAT
FA KÜ LT E S I C A M I S I ' N D E D ÜZ E N L E N E N C E N AZ E TÖ R E N I

FOTOĞRAF AA /İSA TERLI
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nu dile getirdi.
Cambaz’ın inandığı değerler uğruna bedel
ödemekten asla çekinmediğini vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’u özellikle Boğazı çok sever, Türkiye’yi vatanı olarak
görürdü. Mustafa Cambaz’ın dirayetli karakteri sadece özel hayatına değil, sosyal yaşamına,
beşeri ilişkilerine, hepsinden önemlisi işine de
yansımıştır. Kendisi aşk ile yaptığı mesleğinde
de nitelikli ve özgün çalışmalarıyla öne çıkmış
son derece başarılı bir fotoğraf muhabiriydi”
diye konuştu.
Türkiye’yi adım adım dolaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambaz’ın kayıt
fotoğrafçılığı olarak gördüğü mesleğinde,

2000’li yıllardan itibaren tüm Türkiye’yi adım
adım dolaşıp, 10 binin üzerinde fotoğraf çektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni
Şafak’ta görev yaptığı sırada ülkemizin dört bir
yanındaki 118 ulu caminin binlerce fotoğrafını
çekerek, büyük bir arşiv bırakmıştır. Mustafa
kardeşimiz, çileli hayatı, mesleği, çektiği fotoğraflar yanında şehadetiyle de adını tarihimize
nakşetmiştir. 15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden, yanından bir an olsun ayırmadığı fotoğraf makinesini dahi almadan meydanlara ilk
koşan kahramanlar arasındaydı. ‘Kalkışmayı
yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı’ diyerek
sokağa fırladığı o gece şehadet şerbetini içen
251 kardeşimizden biri de Mustafa’ydı. Ruhunu bir dolara satmış FETÖ’cü hainler, Mustafa
Cambaz kardeşimizi göğsünden iki kurşunla
vurarak şehit ettiler. Mustafa ile kahramanca
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FOTOĞRAF AA /MUHAMMED ENES YILDIRIM

toprağa düşen 251 insanımız, o
gece bize canları pahasına istiklalimizi ve istikbalimizi hediye ettiler.
Merhum Mehmet Akif İnan ne
güzel anlatmış: ‘Kanımın nehriyle
cetvellediğim bu toprak söyleyin
neden çoraktır?/ En kara putların
saldırısından yurdumun ki alnı ay
gibi aktır/ Anamı sorarsan büyük
Doğu’dur, Batı ki sırtımda paslı
bıçaktır/ Yiğitler yol alsa destana
doğru şehitler gözümde aynen
bayraktır/ Gel kurut bu çağın
kargaşasını seninle beklenen şimdi
şafaktır.’ Göğüslerini siper ederek,
Ehl-i Salibin hayasız akınını
durduran tüm yiğitlerden Rabbim
razı olsun diyorum. Rabbim biz-

leri şehitlerimizin kutlu yolundan
ayırmasın diye dua ediyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün
85 milyon insanın üzerinde özgürce yaşanılan bu toprakların aziz
şehitlerin emaneti olduğuna vurgu
yaparak, her karışında bir aslanın
yattığı Türkiye’nin dünyanın en
büyük şehitliği olduğunu söyledi.

M U STA FA C A N B A Z
I Ç I N G Ö R E V YA P T I Ğ I
TOPKAPI'DAKI YENI
ŞAFAK GAZETESI
ÖNÜNDE DÜZENLENEN
CENAZE TÖRENINDE EŞI
S E M R A C A N B A Z TA B U TA
S A R I L A R A K G Ö Z YA Ş I
DÖKTÜ.
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İYİLİĞE
DOĞRU
YOLCULUK:
HAC
H A S A N M E R T K AYA

İslamiyetin doğduğu, her gün yüz milyonlarca
inananın yönünü dönüp, birgün görmeyi diledikleri
iki kutsal kent: Mekke ve Medine. Arap Yarımadası’nın kuzeyinde, Hicaz bölgesinde yer alan Mekke
ve Medine İslamın kalbinin attığı, İslam tarihinin en
değerli şahsiyetlerinin bulunduğu şehirler. Müslümanların kalplerinde yaşattıkları, ziyaret edip hac ve
umre ibadetlerini yerine getirdikleri kutsal toprakların her köşesi İslamiyetin ilk dönemlerinden kalan
hatıralarla ve eserlerle dolu.
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ŞEHİRLERİN ANASI MEKKE
Mekke, Kâbe’nin bulunduğu şehir. Kuran-ı Kerim’de Allah’ın şehirlerin anası olarak nitelediği
Mekke İslam’ın en kutsal ve en önde gelen kenti.
Yeryüzünde yaratıcının adının anılıp, yüceltilmesi amacıyla inşa edilen ilk yapı olan Kâbe’nin
geçmişi ilk insan Hz.Adem’e ve ardından tüm
semavi dinlerin büyük bir saygı ve sevgiyle yücelttikleri İbrahim peygambere kadar uzanıyor.
İbrahim peygamber, kendisi gibi peygamber
olan oğlu İsmail ile birlikte Kâbe’yi temellerinden yükselterek inşa ederler. İsmail peygamber
Arabistan’ın büyük topluluklarından Cürhüm
kabilesi ile evlilik yoluyla bağ kurar ve Mekke’yi
yurt edinir. Mekke bu dönemlerden itibaren
insanların ziyaret ve ibadet ettikleri önemli bir
şehre dönüşür. Tarıma elverişli olmayan, sarp bir
coğrafyada kurulu olan Mekke tarih boyunca
önemli bir ticaret kenti oldu. Zamanla İbrahim
ve İsmail peygamberlerin getirdiği tek Allah
inancının yerini, çok tanrılı inanışların aldığı bir
dönem yaşandı. İslam tarihinde cahiliye dönemi
olarak adlandırılan bu dönem, Hz. Muhammed’in önderliğinde gelişip, yayılan İslam ile
birlikte yeniden asıl kimliğine, sadece Allah’ın
adının anılıp, yüceltileceği günlerine geri döndü.
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İSLAMIN DOĞDUĞU KENT
Hz. Muhammed’in doğduğu kent Mekke aynı zamanda İslamiyet’in doğduğu,
Allah’tan ilk vahyin indiği kent. Mekke’nin doğusunda, Kâbe’den ise 5 km uzakta
bulunan Sevr Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda ‘’Oku’’ emriyle gelen ilk vahiy İslam
dininin başlangıcı oldu. Mekke Allah’ın harem olarak belirlediği, yani insanların
can ve mallarından emin olduğu, bitkilerin koparılmasının, hayvanların incitilmesinin, her türlü olumsuz, kötü düşüncesinin sakındırıldığı korunmuş kent. Dağların
arasında, insanlığın karanlıklardan aydınlığa çıkarıldığı en çok özlenen ve kalplerde
yaşatılan şehir.
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SAFA VE MERVE TEPELERİ
Hac ve Umre ibadeti için Mekke’ye gelenler Kâbe tavafının ardından Sa’y
ibadeti için Mescid-i Haram içinde yer alan Safa Tepesi’ne yönelirler. Safa’dan başlayarak Merve Tepesi’nde son bulan toplam yedi yürüyüş olan Sa’y
İsmail peygamberin annesi Hacer’in su bulma çabasının da bir hatırasıdır.
Hacer’in bu gayretine bahşedilen su ise meşhur Zemzem suyudur. Dur anlamına gelen ‘’Zem’’ sözcüğü suyun kıymetine işaret eder. Suyun zem olması,
yani durması o kadar gönülden istenmiştir ki binlerce yıldır kurumadan gelir
Zemzem ve ziyaretçileri suya doyurur.
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Mekke ve Medine İslamın kalbinin attığı,
İslam tarihinin en değerli şahsiyetlerinin
bulunduğu şehirler. Müslümanların kalplerinde
yaşattıkları, ziyaret edip hac ve umre ibadetlerini
yerine getirdikleri kutsal toprakların her köşesi
İslamiyetin ilk dönemlerinden kalan hatıralarla
ve eserlerle dolu.

ARAFAT
Hac ibadetinin en önemli mekânlarının yer alan Arafat
Meydanı Mekke’ye 20 km uzaklıkta. Hz. Muhammed’in ‘’Hac Arafat’tır’’ sözüyle önemine değindiği,
Veda Hutbesi’ni irad ettiği rahmet tepesi Cebel-i
Rahme’nin de bulunduğu Arafat Meydanı her yıl
milyonlarca hacıyı ağırlar. Kurban Bayramı öncesinde,
Arefe gününde meydanı ve Cebel-i Rahme’yi dolduran
hacılar burada güneş batıncaya kadar sürecek olan
vakfeye dururlar.
MİNA VE MÜZDELİFE
Hacıların Arafat Vakfesi’nin ardından, şeytan taşlamak üzere gidecekleri Mina öncesinde taşları toplayıp, ibadet edecekleri Müzdelife alanında toplanırlar.
Müzdelife’de bir gece konaklamanın ardından Mina’ya
doğru yola konma zamanı gelir. Mina’da kalınan üç
gün boyunca şeytan taşlama yerine getirilir.
NURLU KENT MEDİNE
İslam daveti esnasında Mekke’de karşılaştığı güçlükler
Hz. Muhammed’in Mekke’nin 440 km uzağındaki Medine kentine göç etti. Hicret adı verilen bu göç İslam
takviminin de miladı oldu. Hicret öncesi kentin adı hoş
olmayan yer anlamına gelen Yesrib’di. Ancak Hz. Muhammed’in gelişiyle birlikte kent aydınlanıp, nurlanır

HAC

31

32

1868

DERGİ / SONSUZ İYİLİĞE

DOĞRU YOLCULUK:

HAC

ve Medine-i Münevvere olur. Yesrib adı da bir
daha kullanılmamak üzere bizzat Hz. Muhammed tarafından kaldırılır. İslamiyetin ilk mescidi olan, ilk ezanın okunduğu ve inşasında Hz.
Muhammed’in de taş taşıyarak çalıştığı Kuba
Mescidi Medine’dedir. Kentin merkezinde ise
ışıl ışıl parıldayan, Mekke’deki Mescid-i Haram
ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın ardından
İslam dünyasının en kutsal üçüncü mescidi
olan Mescid-i Nebevi yani peygamber mescidi
ziyaretçilerini kucaklamaya hazırdır.

KIBLETEYN MESCİDİ
İslamiyetin başlarında müslümanlar namazlarını Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya yönelerek kılıyorlardı. Hicretin 16.ayında Hz. Muhammed’in
kıldırmakta olduğu bir namaz esnasında gelen
vahiyle kıble yönü Mekke’deki Kâbe olarak
değiştirildi. Namazın yarısı Mescid-i Aksa’ya,
diğer yarısı ise Mescid-i Haram’a yönelinerek
kılındı. Bu değişikliğin olduğu yere hatıra
olarak inşa edilen mescide ise iki kıbleli mescid
anlamına gelen Mescid-i Kıbleteyn adı verildi.
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UHUD MEYDANI

MEDİNE HİCAZ TREN GARI

Müslümanlarla Mekkeliler arasında meydan
gelen Hz. Muhammed’in yaralandığı ve aralarında amcası Hamza’nın da bulunduğu yetmiş
müslümanın şehit olduğu Uhud Savaşı’nın
gerçekleştiği alan adını Uhud Dağları’ndan
alıyor. Uhud ve alandaki şehitlik Medine’ye çok
yakın. Meydanda bulunan ve Okçular Tepesi
olarak adlandırılan tepeden Mescid-i Nebevi
görünüyor.

Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid
tarafından 1 Eylül 1900’de başlatılan demiryolu projesi kapsamında İstanbul’dan Şam’a ve
Şam’dan da Medine’ye uzanan bir güzergâh
izliyordu. 1908 yılında tamamlanarak ulaşıma
açılan demiryolu bölgeye gidecek hacılar için
büyük kolaylıklar sağlıyordu.

HAC
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OSMANLI DÖNEMİNDE
HİCAZ
Osmanlı Devleti I. Selim
döneminde güneye doğru
yönelmiş, burada önemli
bir güç olan Memlukları
1517 tarihinde mağlup
etmiştir. Böylelikle Suriye,
Filistin, el-Cezire, Hicaz ve
Mısır Osmanlı topraklarına
katıldı. Bu sefer sonunda
I. Selim Abbasi halifesi
III. Mütevekkil Alallah’ı
İstanbul’a getirerek hilafeti devr almıştır. Yavuz
Kahire’de iken Mekke emiri
Şerif Berekat, oğlu ve bir
elçiyi göndermiştir. Elçilik

heyeti Osmanlı yönetimini
benimsemesinin ifadesi olarak Mekke’nin anahtarları
ve bazı kutsal emanetleri
vermiştir. Yavuz’da Berekat’a verilmek üzere heyete
Mekke Emirliği fermanını
teslim etmiştir. Kurulduğu
tarihten itibaren sürekli
genişleyen Osmanlı Devleti
gittiği topraklarda sürekli bölgenin özelliklerini
dikkate alan yönetim tarzı
geliştirmiş, gayrımüslim
dini kurum ve topluluklara
inanç özgürlükleri verdiği
gibi İslam dininin çıkış yeri
olan Hicaz’da yerel yöneticilere ve yönetim gele-
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neklerine ilişmeden bir hukuk geliştirerek
Hadimül Haremeyn yani kutsal toprakların
hizmetçisi ünvanını kullanmışlardır. Bu
ortamın oluşmasından itibaren de Osmanlı
Padişahları hac yolculuğunu kolaylaştırmayı
kendilerinin en önemli görevleri arasında
addetmişlerdir.
HİCAZ’A HEDİYE: SURRE
Öteden beri tüm İslam devletlerinin bir geleneği olan bölge halkına karşılıksız yardım
olan surreyi kuvvetlendirerek devam ettirmiştir. Surre kelimesinin sözlük anlamı para
kesesi demektir. Bu karşılıksız yardımın bir
kısmı padişah tarafından bir kısmı da ileri
gelen kişiler tarafından gönderilmekte idi.
Bu yardımı götüren kafileye ise surre alayı
denilmektedir. Tarih boyunca İslam devlet-
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lerinin hükümdarları Mekke-i Mükerreme ve
Medine-i Münevvere’de bulunan yoksullar,
seyyidler, şerifler ve diğer görevlilere değişik
miktarlarda hediyeler göndermekteydiler.
Bilinen ilk surre alayı Abbasi halifesi el-Muktedir Billah tarafından 923 yılında gönderilmiştir. Osmanlı Devletinde ise ilk surre alayı
Yıldırım Bayezid tarafından gönderilmiştir.
Surre, Yavuz Sultan Selim’in 1517 yılında
halifeliği devr almasından sonra da sistemli
hale gelmiştir. Surre alayı görkemli bir törenle yola çıkardı. Kutsal topraklara hediyeler
bir tarafında gönderenin adının diğer tarafta
alıcının adının yazılı olduğu çantalarda gönderilirdi. Surre alaylarının sonuncusu 1915
yılında gönderilmiştir.
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Osmanlı döneminde hacılar devlet
kontrolünde Şam ve Kahire yolarını
kullanarak umre ve hacca giderlerdi.

UMRE VE HAC
Osmanlı döneminde hacılar devlet kontrolünde Şam ve Kahire yolarını kullanarak umre ve
hacca giderlerdi. Bu iki yol dışında Yemen ve
Bağdat-Basra yolları öne çıkmaktaydı. Şam
yolunu, Anadolu ve Rumeli’den umre ve hacca
gidecek Müslümanlarla beraber Orta Asya, Kafkaslar ve zaman zaman İran’dan gelen hacılar da
kullanmaktaydı. Bu yolu kullanacak Müslümanlar Mahmil-i Şerif, Kâbe örtüsü ve surre alayının
da içinde bulunduğu kafilenin yola çıkışına

kadar Şam’da toplanmış olurlardı. Şam yolunu
kullanacak hacı adayları Üsküdar, Gebze, Eskişehir, Konya, Adana, Halep güzergâhı ile Şam’a
ulaşırlardı. Hac kafilesinin ve surre alayının
emniyet içerisinde seyahat edebilmesi için yol
üzerinde bulunan Beylerbeyi, Sancakbeyi ve
kadılar görevlendirilirdi. Şam kafilesi Müzeyrib,
Belka, Maan, Zatülhac ve Tebük, Medain-i Salih
ve el-Ula’ya kadar gelir orada Mekke emiri ya da
vekili tarafından karşılanırlardı.

HAC
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MISIR KAFİLESİ
Mısır kafilesi ise Kuzey ve Orta Afrika’dan gelen hacı
adaylarından oluşurdu. Bu kafile Vadi-i Numan, Sath’ul-Akabe, Eyle, el-Vech, Yanbu ve Rabiğ üzerinden
Mekke’ye ulaşırdı. Buharlı gemilerin ortaya çıkışı ve
Süveyş Kanalı’nın 1869 yılında açılması ile kervanlar
yerini büyük ölçüde deniz yoluna bıraktı. İstanbul’dan
gemilerle yola çıkan hacılar Cidde’de karaya çıkarak iki
gün dinlendikten sonra deve kervanları ile Mekke’ye
hareket ediyorlardı.
Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilen Hicaz
Demiryolu hac yolculuğunu kolaylaştırmıştı.
HİCAZ DEMİRYOLU
Sultan II. Abdülhamid Han’ın 2 Mayıs 1900 tarihli emri ile Hicaz Demiryolu hazırlıkları başlamıştır.
Bizzat II. Abdülhamid’in 50 bin lira ile başlattığı bağış
kampanyası çok sayıda devlet adamı ve memurun yardımı ile devam etmiştir. Osmanlı ülkesi içinde çocuktan büyüğe kadından erkeğe binlerce Müslümanın yardımı yanında Hindistan, Rusya, Fas, Afrika, Avrupa,
Amerika, Orta Asya ve Balkanlardaki Müslümanlardan
yardımlar geldi.
Padişahın emri ile Hicaz Demiryolu hattının tarihi hac
yolu boyunca yapılmasına karar verildi. 1 Eylül 1908
tarihinde demiryolu hattı Medine-i Münevvere’ye ulaştı. Kervanlarla 40 günde gidilen Şam-Medine-i Münevvere yoluna trenle 3 günde ulaşım sağlandı.
Planlanmasına rağmen hattın Mekke ve Cidde kısmı
yapılamadı.
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Türkiye' den, Afganistan' da yaşanan
insani krizin hafifletilmesine katkı sunma
hedefiyle gönderilen 4 "İyilik Treni" ile gelen
5 bin tondan fazla yardım, aralarında
yetim, dul ve engellilerin de olduğu ihtiyaç
sahibi yüz binlerce Afgan'a ulaştı.

ABD öncülüğündeki NATO
güçlerinin Ağustos 2021'de
Afganistan'dan ayrılması ve
Taliban'ın yönetime gelmesiyle
ülke, uluslararası toplumun o
zamana kadar sağladığı yardımlardan bir anda mahrum kalmış
ve ekonomi ciddi oranda zarar
görmüştü.
Bu nedenle derinleşen insani
krizin giderilmesine katkı sunmak amacıyla Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri
Bakanlığı Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
koordinasyonunda Türkiye'deki
çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle organize
edilen "İyilik Trenleri" Afganistan'a getirdiği tonlarca yardımla büyük bir boşluğu doldurdu.

Temel gıda desteği
Şu ana kadar Afganistan'a
ulaşan 4 trenle gelen 5 binden
fazla insani yardım ülkedeki 34
vilayette en az 3'er kez dağıtıldı.
Vilayetlerde, ihtiyaç sahibi on
binlerce aileye kışlık giyim, battaniye, un, şeker, yağ, makarna,
çeşitli bakliyatlar, salça gibi
temel gıda desteği sağlandı.
Bunun yanında, yetimhaneler,
okullar, ibadethaneler, hastaneler ve çeşitli dezavantajlı gruplar için de kırtasiye malzemesi,
halı, tekerlekli sandalye, ilaç ve
sağlık malzemeleri gibi onlarca kalemde binlerce malzeme
yardımı yapıldı. Ayrıca, ülkede
geçen ay yaşanan sel felaketleri nedeniyle zarara uğrayan
yüzlerce Afgan aileye de söz
konusu yardımlar ulaştırıldı.
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5. tren yola çıkacak
Böylece, 4 "İyilik Treni" ile gelen
yardımların dağıtımı sona erdi ancak
yakın zamanda koordinasyon işlemleri devam eden 5. "İyilik Treni"nin
de Afganistan'a doğru yola çıkması
bekleniyor.
Yardımların ihtiyaç sahibi Afgan
ailelere ulaştırılması, Türkiye'nin
Kabil Büyükelçiliği gözetiminde Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),
Türkiye Maarif Vakfı ve Türk Kızılay
gibi Afganistan'da faaliyet gösteren
Türk kurumlarıyla Afgan Kızılayının
koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Her dağıtım noktasında Türk kurumlarının temsilcileri hazır bulundu ve
süreci gözetledi.
Kışın getirdiği olumsuzluklara rağmen Afganistan'ın ulaşılması zor en
ücra bölgelerine dahi gidilip, yardımlar fakir ailelere ulaştırıldı.
50 bin aileye yardım ulaştırıldı
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad
Erginay, ağustos ayından bu yana
Türk kurumlarının zaman kaybetmeden yardım faaliyetlerine başladığını
belirterek "Bunların en sembolik olanı
sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Afganistan'a gönderilen İyilik
Trenleri olmuştur." dedi.

Söz konusu yardımların Afganistan'da yaşanan insani krizin hafifletilmesi yönündeki hedefine ulaştığını
aktaran Erginay, "Afganistan'da 34
vilayete, en az 3'er kez dağıtım yapılmıştır. Burada önemli bir mesaj da
vermek istedik. Mesajımız şudur: Biz
Afganistan'ı bütünüyle kucaklıyoruz."
ifadelerini kullandı.
Tüm bu dağıtım sürecinin zorlu ve
meşakkatli olduğunu kaydeden Erginay, böylesi zahmetli bir işi başarıyla
tamamlamaktan mutlu olduklarını
söyledi.
Yardımlara destekte bulunan Türk
halkına ve STK'lar ile Türk ve Afgan
kurumlarının yetkililerine teşekkür
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Cihad Erginay
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi

eden Erginay, şöyle konuştu:

Herkes memnun kaldı

"50 bin civarında bir aileye ulaştığımızı
biliyoruz. Fakat bunun ötesinde kurumlara yaptığımız yardımlar bağlamında,
yetimhaneler veya diğer kurumlar gibi,
onlarda da çok kişiye ulaşmış oluyoruz. Bazı yerlere ulaşmak gerçekten çok
zordu. Çok ücra yerlere gittik, ilçelere,
köylere ulaştık. Daha önce hiç ulaşılmayan yerlere ulaştık. Bu tabii çok zor oldu,
kolay olmadı ama bunu yapmak gerekiyordu. İyilik trenleri burada çok güzel
algılanmıştır. Çok önemli bir kitleye, on
binlerce aileye dolayısıyla yüzbinlerce
kişiye yardımımız olmuştur."

Afgan Kızılayı Başkanı Mevlevi Mutiulhak Halis de ülkede ciddi bir ekonomik
krizin yaşandığını belirterek uluslararası
topluma yardım çağrısı yaptı.
Halis, "İyilik Trenleri" yardımlarıyla
ilgili, "İyilik Trenleriyle yardım gönderen
Türk halkına ve devletine çok teşekkür
ediyoruz. Herkes memnun kaldı. Biz İyilik Treni yardımlarının devam etmesini
istiyoruz ve bunu durdurmasınlar. Halkın çok ihtiyacı var çünkü." diye konuştu.
Türk yetkililer zorlu bir işi başardı
İyilik Trenlerinin Afganistan'a ulaş-
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masıyla, burada faaliyet gösteren
AFAD ve Türk Kızılay başta olmak
üzere Türk kurumlarının yetkilileri
dağıtımları ülkenin her bir köşesine
ulaştırmak için büyük çaba sarf etti.
Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Farid Ahmed Ziya,
yardım malzemelerinin trenden
indirilip depolara aktarılması ve
tasnif edilmesi, kamyonların ayarlanıp buradan her vilayete gönderilmesi, resmi işlemlerin tamamlanması gibi plan aşamalarının her biri
için ekibiyle beraber büyük emek
harcadığını aktardı.
Ziya, özellikle kış aylarında bazı
bölgelere ulaşmakta çok zorlandık-

larını ancak nihayetinde buradaki
muhtaç Afgan ailelere de yardım
götürmeyi başardıklarını belirterek,
şu ifadeleri kullandı:

ğu ve eşiyle başkent Kabil'in kenar
mahallelerinden birinde, inşaat
halindeki binanın tek bir odasında
yaşıyor.

"Bazı durumlarda ellerimizle götürerek kendimiz dağıtımları ulaştırmaya çalıştık. O yardımı teslim
ettiğimizde onların gözündeki
mutluluk, bize söyledikleri cümleler, geri bildirimler, bizi o kadar
mutlu ediyordu ki, bir daha gidelim
bu bölgeye ve bir daha aynı yardımı
yapalım diyorduk. Nihayetinde o
şekilde de oldu."

18 yaşında o dönem meydana gelen
çatışmalarda bir bacağını kaybettiğini belirten Rahman, Taliban
öncesi bir bakanlıkta işçi olarak
çalıştığını ancak önceki Afganistan
hükümetinin düşmesiyle işini de
kaybettiğini söyledi.

Ailelerden Türk halkına teşekkür
52 yaşındaki Habib Rahman 8 çocu-

Geçen hafta Türk Kızılay’ın dağıttığı, "İyilik Treni"nden gelen gıda
yardımlarından alan Rahman,
bunun ailesine yaklaşık iki hafta
yettiğini aktardı.
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Akrabalarının günlük gıda yardımlarıyla
ayakta kaldığını ifade eden Rahman, söz
konusu yardımlar için de "Türkiye Müslüman bir ülke ve her zaman Afganlara
yardım elini uzattı. Bu nedenle Türkiye'den
memnunuz ve teşekkür ediyoruz. Maddi
durumumuz yok. Bu nedenle yardımların
sürmesini istiyoruz." dedi.
Söz konusu yardımlardan geçen hafta faydalanan, 28 yaşındaki Nazenin Muhammedi
de 6 çocuğu, kayınvalidesi ve ölen eşinin
kardeşiyle Kabil'in kenar mahallelerinden
birinde iki göz bir evde yaşıyor.
Taliban'ın yönetime geldiği sırada Gazni
vilayetinde yaşanan çatışmalarda asker olan
eşini kaybettiğini aktaran Muhammedi,
önceden maddi durumlarının iyi olduğunu
ancak eşinin ölmesiyle çocuklarıyla açlı-

ğa mahkum bir hayata sürüklendiklerini
anlattı.
Eşinin kardeşinin el arabasıyla yük taşıdığını ve günlük 100-200 afgani (yaklaşık 2-3
dolar) kazanabildiğini, bunun da kendilerine yetmediğini ifade eden Muhammedi,
son 3 aydır da ev kirasını ödeyemediklerini
söyledi.
Muhammedi, aldıkları gıda yardımının ailesine yaklaşık iki hafta yettiğini aktardı.
Söz konusu yardımlar nedeniyle Türkiye ve
kurumlarına teşekkür eden Muhammedi,
"Eşim öldüğünde bebeğim 40 günlüktü.
Korumasız kaldık. Bize yardım edecek dost
akraba, kimse yok. Yardımlar nedeniyle
çok mutlu olduk ve devamı olsun istiyoruz."
dedi.
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"ŞENLIK HAVASI"NDA

GÖÇ YOLCULUĞU

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havaların ısınmasıyla
besiciler, hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak
üzere rengarenk görüntüler eşliğinde yaylalara doğru
yola çıktı.

Gelin gibi süsledikleri hayvanlarıyla toplu olarak zorlu
yolları aşan köylüler, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta
ve 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na yaya
olarak yol almaya başladı.

Dikmen Mahallesi'ndeki köylüler, 115 yıldır devam
ettirilen göç için hazırlıklarını tamamladı.

Köylülerin eşyalarını ve yavru hayvanlarını traktörlerle
taşıdığı yolculukta, hayvanların zil ve çan seslerinin
melodisi yaylanın sessizliğini bozdu.

Kadınlar günler öncesinden yöresel kıyafetlerini hazırlarken, erkekler de koyun ve keçileri yıkayıp boyadı,
inekleri örme şeritlerle süsledi.

FOTOĞRAF AA / İBRAHIM YOZOĞLU

Besicilerin yüzlerce hayvanla çıktığı göç yolculuğunu,
çevre illerden gelenler de ilgiyle izledi. Vatandaşlar,
yöresel kıyafetleriyle eğlenceye ortak oldu.
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde besicilerin 115
yıldır sürdürdüğü zorlu göç yolculuğuna,
geleneksel kıyafetlerini giyen kadınlar ve
süslenen hayvanlar renk katıyor.

FOTOĞRAF AA / İBRAHIM YOZOĞLU

FOTOĞRAF AA / İBRAHIM YOZOĞLU

Hayvanlarıyla yaylaya ulaştıklarında bir süre hep
birlikte eğlenen besiciler, ekim ayına kadar burada
kalacak.
Yaylacıların adeta şenlik havasında geçen göç yolculuğu drone ile görüntülendi.
Sonbahara kadar yaylada
Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz, Dikmen
Yaylası'na çıkmak için köylülerin bir gün önceden
hazırlık yaptığını söyledi.
Yaylada 320 hane olduğunu aktaran Ayvaz, yaylaya
dışarıdan yabancının yerleşimine izin verilmediğini,
yayladakilerin tamamının köylü olduğunu kaydetti.
Ayvaz, hayvanların süslenip boyandığını ve sabahın
erken saatlerinden itibaren yaylaya göç yolculuğunun
başladığını dile getirerek, "Köyümüz için halkımız
için güzel bir yaylamız var." dedi.
Türkiye genelinde geleneksel olarak yöresel göçlerin
kalmadığını belirten Ayvaz, "Cuma günü okul kapandığında okul zili susar, cumartesi günü bu sefer hayvanların zili başlar. Yayla göçüne köylüler büyük özen
gösterir. Çocuklara özel yöresel kıyafetler hazırlanır,
hayvanlar süslenir, kadınlarımız yöresel kıyafetlerini
giyerler, toplu bir şekilde yaylamıza göç gerçekleştirilir. 700'ü büyük baş olmak üzere binin üzerinde hay-

vanımız göç etti, sonbahara kadar yaylada kalacaklar."
diye konuştu.
Gelenekleri sürdürmeye çalışıyoruz
Sevgi Kayran, dedelerinin Trabzon'dan gelerek Sakarya'ya yerleştiklerini, kendilerinin de geleneklerini
yaşattıklarını söyledi.
Hayvanları yıkadıktan sonra süsleyip boyadıklarını
anlatan Kayran, "Herkes hayvanlarını hazırlayıp erkenden yaylaya çıkıyor. Hayvanlarımızı hazırlıyoruz,
çocuklarımızı giydiriyoruz, şenlik havasında yaylaya
çıkıyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Herkesin gelip yaylamızı görmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Fatma Yıldız da aslen Trabzonlu olduğunu belirterek, "Her yazın başında hayvanları süsler, fistanımızı
giyeriz. Şenlik havasında yaylamızın açılışını yaparız.
Hayvanlar kış boyu ahırda kaldığı için burada hava
alsınlar diye ve köy yerinde yaylım olmadığı için yaylaya çıkarıyoruz. Burada otlak çok." diye konuştu.
Sevim Der ise geleneklerini sürdürmeye çalıştıklarını
dile getirerek, "Yayla göçlerimiz başladı. Bir gün öncesinden hayvanlarımızı süsledik, kendimiz de hazırlandık. Yiyecek içeceklerimizi de alıp yaylaya çıktık. Hayvanlarımız burada otluyor. Sütünden, yoğurdundan,
peynirinden, yağından geçimimizi sağlıyoruz." dedi.
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İZMIR'DEN KARS'A
SAYGI YOLCULUĞU

FOTOĞRAF AA / LOKMAN

İzmir' de yaşayan ve 17 yıldır
şehitler anısına bisiklet
yolculuğu yapan Orhan
Kotluk, Sarıkamış şehitlerini
yad etmek için yaklaşık 1750
kilometrelik tura çıktı.

Orhan Kotluk, yolculuğun başlangıç noktası, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde
şehitler için 2005 yılından bu
yana 20 bin kilometreden fazla yol
katettiğini söyledi.
Şehitlere saygı yolculuklarıyla bu
vatanın kolay kazanılmadığını
hatırlatmayı istediğini dile getiren
Kotluk, bu kez pedalını Sarıkamış

İLHAN

şehitleri için çevireceğini kaydetti.
Orhan Kotluk, "Toplamda 1750
kilometre, takriben bir ay sürmesini hedefliyorum. Şehitlikleri,
Ata'mızın ziyaret ettiği ve müzeye dönüştürülen evleri, Sivas ve
Erzurum kongrelerinin yapıldığı
binaları ziyaret edip şanlı Türk
bayrağımızı teslim edeceğim. En
son durağım olan Allahuekber
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Dağları'na tırmanıp yine aziz şehitlerimiz
için şanlı bayrağımızı oradaki yetkililere
teslim edip otobüsle İzmir'e döneceğim."
diye konuştu.

Kotluk, yolculuk sırasında kendi pişirdiği ya
da denk geldiği lokantalarda yemek yediğini, misafir edildiği yerlerde konakladığını
sözlerine ekledi.

Geçmişte Çanakkale ve Anıtkabir'e de
gitti

Geçmişte Çanakkale ve Anıtkabir'e de turlar
düzenlediğini kaydeden Orhan Kotluk, yolculuk sırasında tanıyanların durup fotoğraf
çektirmek istemesinin, sevgi gösterisinde
bulunmasının kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Uzun yolculuk için bisikletinin bakımlarının tam olduğunu, kendisinin ise fiziksel
bir hazırlığa ihtiyaç duymadığını anlatan

İLHAN
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Türk Kızılay, hayata geçirdiği projeyle trafik ve yol
güvenliği ile afetlere hazırlıklı olma, tanık oldukları
afetleri ihbar etme, afetzedelere yardım ulaştırma
konularında uzun yol şoförlerinden destek almayı
amaçlıyor.
Kızılay, uzun yol şoförlerinin
dünyasını daha yakından tanımaya, kişisel ve ailevi sorunlarına çözüm önerileri üretebilmeye
ve özellikle de afet sonrasındaki
hizmetlere dönük katkılarını
almaya yönelik veriler elde etmek amacıyla "Bu Yollar Sensiz
Olmaz - Uzun Yol Şoförlüğü
Araştırma Projesi" başlattı.
Kızılay Akademi Başkanlığınca
yürütülecek çalışmayla uzun
yol şoförlerinin sosyopsikolojik özellikleri ayrıntılı olarak
incelenecek.
Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve
Doç. Dr. Mustafa Otrar tarafından yönetilecek çalışmada,
uzun yol şoförleriyle yolculuk
yapılacak, yolculuk boyunca
mülakatlar gerçekleştirilecek.
Uzun yol şoförlerinin çalışma
süreçleri hakkında derinlemesine bilgi edinmek ve sorunlarına
bir nebze de olsa çözüm önerileri üretmek amacıyla yapılacak
12 aylık çalışma sonucunda,
onlardan trafik ve yol güvenliği
ile afet gönüllüsü olmaları için
destek alınacak.
Daha iyi şartlar için
Türk Kızılay Genel Müdürü

Dr. İbrahim Altan, Kızılay’ın
kurulduğu andan itibaren ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran
bir kurum olduğunu söyledi.
Uzun zamandır kurumda tır ve
kamyon şoförü istihdam ettiklerini belirten Altan, "Hem kendi
şoför arkadaşlarımız için hem
de ülkemizin ürünlerini bir yandan bir yana taşıyan uzun yol
şoförleri için, onların durumlarını, çalışmalarını, hayatlarını,
ailelerini ve geride bıraktıklarını ele alan, onlara daha iyi
çalışma şartları sağlayacak bir
çalışma yapmak için akademimiz devreye girdi." dedi.
Altan, plan çerçevesinde akademisyenlerin şoförlerle yola
çıkarak çalışma hayatlarını
inceleyeceklerini ve yapılması
gerekenlerle ilgili kendilerine
bilgi vereceklerini anlatarak,
böylece şoförlerin düzgün ve
iyi şartlarda çalışıp daha mutlu
şekilde hizmet edeceğine inandıklarını ifade etti.
Afetleri hemen bildirecekler
Çalışmaların Sakarya'da yapılan toplantıyla başlatıldığını
aktaran Altan, şöyle devam etti:
"Tüm Türkiye'yi ve dünyayı
gezen uzun yol şoförlerimizden
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BALCI

'Biz bu işi yapıyoruz, mutluyuz ama
geride bıraktıklarımızın durumuyla ilgili endişelerimiz var. Onların
eğitimleri, sağlıkları gibi konularda bazen tedirgin oluyoruz.' diye
düşünenler için birtakım politika
önerileri hazırlayacağız. Bunları
hükümetimize sunacağız. Böylelikle
çok kıymetli iş yapan bu insanlarımıza bir değer vermiş olacağız.
Çalışmamızın birinci çıktısı bu
olacak. İkincisi ise afet farkındalık
eğitimi, ilk yardım eğitimleri verdiğimiz bu arkadaşlarımızdan seferleri
esnasında rastgeldikleri herhangi bir
afeti bir an önce bize bildirmelerini
isteyeceğiz. Ayrıca onlara, afetin
durumuna ve aldıkları eğitime göre
müdahale etmelerini, kazalarda

da aldıkları ilk yardım eğitimleri
doğrultusunda müdahalede bulunmalarını, orayı hemen kontrol altına
almalarını öğreteceğiz."

ailelerinin durumlarının iyileşeceğinin farkında olmaları için çalışacağız. İnşallah bu yolda başarılı
oluruz." diye konuştu.

Değere değer katmak

Şoförlerin afet zamanlarında
fedakarlıklarına şahit olduklarını
aktaran Altan, afet anlarında yardım
malzemelerinin afet bölgesine taşınması konusunda da onlardan destek
almayı umduklarını sözlerine ekledi.

Altan, bu eğitimlerden geçen ve gönüllü olan şoförlerin araçlarına etiket yapıştırarak farkındalık oluşturmaya çalışacaklarını dile getirerek,
"Onların hayata katmış oldukları
değere bir değer daha katmalarını ve
toplum içinde de değerli olduklarının görünmesini sağlayacağız. Şoför
arkadaşlarımızın, bir yandan kendi
hayatlarını kazanırken bir yandan
da topluma daha farklı şekilde katkı
sağlamaları için, geride bıraktıkları

İlk kadın tır şoföründen destek
Bu kapsamda Türkiye'nin ilk kadın
tır şoförü olarak tanınan ve emekli
olan Leyla Ağaçkoparan, tecrübelerini meslektaşlarına aktarmaya
çalışıyor.
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FOTOĞRAF AA / ESRA HACIOĞLU

Ağaçkoparan, uzun yıllar Türkiye ve
yurt dışında tır şoförlüğü yapmasının
ardından 5 yıl önce emekli oldu. Kadın
olmanın ve mesleğin zorluklarını,
sorunlarını ve güzelliklerini bulunduğu
her ortamda anlatmaya gayret gösteren
Ağaçkoparan, kaleme aldığı "Geri Vites
Hayatlar" kitabıyla da tecrübelerini
okuyucularıyla buluşturdu.
Türk Kızılay’ın "Bu Yollar Sensiz
Olmaz - Uzun Yol Şoförlüğü Araştırma
Projesi"ne destek vererek uzun yol şoförlerinin sorunlarına çözüm üretmeye
çalışan Ağaçkoparan, zorluklarla dolu
mesleğini kadınların da yapabileceğini
anlatmaya çalışıyor.

Babasından etkilendi
Leyla Ağaçkoparan, kamyonculuk
yapan babasından etkilenerek mesleğe
başlama kararı aldığını ve bebekliğinden bu yana motor sesine aşina olduğunu söyledi.
Mesleğini severek yaptığını ve başarıyla
tamamladığını ifade eden Ağaçkoparan,
"Ne mutlu ki 1987'lerden beri süren
serüveni emekli olmak suretiyle tamamladım. Şehirlerarası ve uluslararası
başarılı seferlerim oldu. Hepsi birbirinden güzeldi, hepsi ayrı bir deneyimdi. Sevmeden yapılacak bir iş değil.
Ailenizden uzak sosyolojik anlamda hep
meraklı gözlere maruz kalmak... Ama
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Uzun yol şoförlerinin çalışma süreçleri hakkında derinlemesine bilgi
edinmek ve sorunlarına bir nebze de olsa çözüm önerileri üretmek
amacıyla yapılacak 12 aylık çalışma sonucunda, onlardan trafik ve
yol güvenliği ile afet gönüllüsü olmaları için destek alınacak.

F O T O Ğ R A F A A / T Ü R K K I Z I L AY

ben çok normalleştirdim ve bunu her
hanımın yapabileceğine inandım. Seven, isteyen bu mesleğe gönül vermiş
herkesin yapabileceğine inandım."
diye konuştu.
Çalışırken ve emeklilik döneminde
meslekle alakalı kadınlara katkıda
bulunabilmek adına çalışma yapabilmeyi hayal ettiğini anlatan Ağaçkoparan, bu kapsamda Türk Kızılay’ın
"Bu Yollar Sensiz Olmaz - Uzun Yol
Şoförlüğü Araştırma Projesi"ne destek
verdiğini ve deneyimlerini paylaştığını
aktardı.

Hayalim gerçekleşiyor çok mutluyum
Ağaçkoparan, bundan sonraki süreçte
de Türk Kızılay gönüllüsü olarak mesleki tecrübelerini paylaşmaya devam
edeceğini dile getirerek şöyle devam
etti:
"Yaşanmışlıklarıma tecrübelerime,
cinsiyetçi ayrım olmadan otomotivde
ve lojistikte bir insan yetiştirilmesi
üzerine yapabileceğim ne varsa yapmayı hayal etmiştim. Kızılay ile burada yolumuz kesişti. Mevcut sürücü
kurslarımız var ama bu mesleğin okul

akademisi açılmalı. En azından sürücü sanayiye gittiği zaman aracında
hangi problemin olduğunu bilebilecek
kadar bilgiyi almalı diye düşünüyorum. Aynı zamanda evrak tanzimini
öğrenmeli, kurum ve kuruluşlar gerekli eğitimi verip yollara göndererek
staj süresini tamamlamalı. Hep bunu
savunuyordum, sanıyorum bu hayalim
gerçekleşiyor çok mutluyum."
Sevdiklerin uykudayken sen yoldasın
Uzun yıllar yollarda direksiyon başında çalışmasının ardından 5 yıl önce
emekli olmaya karar verdiğini söyle-
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yen Ağaçkoparan, "Kolay hiçbir şey yok,
ailenizden sevdiklerinizden uzakta olmak
gerekiyor. Çok fazla sosyal hayatınız olamayabiliyor ama sevmek başarıyı getiriyor
başarı da manevi tatmini getiriyor. Yetmez
mi yani Türkiye'ye yakışan görüntüler
bunlar. Meslektaşlarımdan katiyen karşıt
bir görüş, fikir almadım, almıyorum
alacağıma da inanmıyorum ancak tanımayan, bilmeyen kişilerin örneğin bir
manevra yapıyorum koşturup her an bir
yere vuracağımı zannetmesi ya da tedirgin
olmasını görünce burada bir ön yargı var
diyorsun." şeklinde konuştu.

Her meslekte olduğu gibi uzun yol şoförlüğünün de zorlukları olduğuna değinen
Ağaçkoparan, teknolojik gelişmelerle daha
iyi hizmet veren servis ağlarıyla bu zorlukların en aza indirgendiğine değindi.
Leyla Ağaçkoparan, zorlu mevsim koşullarının her zaman, herkes için hatta küçük
araç sürücüleri için de bir tehdit olduğunu
vurgulayarak "Mutlaka eğitim, emniyet
ve bilinç orada çok devreye giriyor. Onun
dışında gece gündüz zaten yoldasınız.
Sevdiklerin uykudayken sen yolda olabiliyorsun. Bu işi seviyorsanız başarı için
yapacaksınız." dedi.

Türk Kızılay’ın "Bu
Yollar Sensiz Olmaz
- Uzun Yol Şoförlüğü
Araştırma Projesi"ne
destek vererek uzun yol
şoförlerinin sorunlarına
çözüm üretmeye çalışan
Ağaçkoparan, zorluklarla
dolu mesleğini kadınların
da yapabileceğini
anlatmaya çalışıyor.
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İYİLİK YOLCULUĞU

İMRAN ÖĞRETMEN
VE ÖĞRENCILERININ

IYILIK YOLCULUĞU

Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi felsefe öğretmeni İmran
Ayhan ve öğrencileri, her hafta önceden tespit ettikleri yardıma
muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini temizliyor, kişisel
bakımlarına yardım ediyor ve market ihtiyaçlarını karşılıyor.
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İmran Ayhan, 2 yıl önce Felsefe Kulübündeki 5 öğrencisiyle "Gölgesinde
dinlendiğimiz çınarlarımız, yalnız
değilsiniz, biz de varız" projesini hayata
geçirdi.

ni İmran Ayhan, projeye 2020 yılında
başlattıklarını ancak salgın nedeniyle
ilerletemediklerini söyledi.

Kendilerinin ve Menteşe Belediyesinin
tespit ettiği yardıma muhtaç yaşlı ve
engelli vatandaşların evlerine giden Ayhan ve öğrencileri, bu kişilerin temizlik,
kişisel bakım ve alışveriş ihtiyaçlarını
karşılamaya başladı. Kovid-19 salgını
nedeniyle ilk yıl ilerlemeyen proje, ikinci
yılında çığ gibi büyüdü. Önce tüm okul,
ardından da üniversite öğrencileri projeye dahil oldu.

2021'de aktif olarak bu görevi yerine
getirmeye başladıklarını belirten Ayhan,
medyada gençlikle ilgili kötü örnekler
olduğunu gördüklerini ama iyi örnekleri
de halka göstermek istediklerini dile
getirdi.

İlk başta İmran öğretmen ve öğrencilerin harçlıklarıyla aldıkları temizlik
maddelerini ise hayırsever vatandaşlar
karşılamaya başladı. Felsefe öğretme-

İyi örnekleri göstermek

Ayhan, gençlerin büyük bölümünün erdem ve vicdan sahibi olduğunu, geçmiş
değerlerine sahip çıktığını ve yaşlıları
başlarının tacı ettiğini gördüğüne dikkati çekerek, katılımın okul dışından da
olmaya başladığını, maddi, manevi ve
fiziksel olarak destek vermek isteyenlerin
çıktığını anlattı.

57

58

1868

DERGİ / İMRAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCILERININ

Projeye Felsefe Kulübü öğrencileri ile başladıklarına işaret eden Ayhan, "Kulüp öğrencilerimizden gönüllü olanları seçtik. Yani gölgelerinde dinlendiğimiz çınarlarımıza neler yapabiliriz diye düşündük.
Yaşlılarımızdan alacağımız çok şeyler olduğunu,
onların geçmişten bize aktarabilecekleri değerler,
anılar olduğunu biliyorduk. Biz de öğrencilerimizle
onların kişisel bakımlarını, ev temizliğini, market, pazar alışverişlerini yapmak ve onlarla sohbet
etmek istedik." diye konuştu.
Çığ gibi büyüyen proje
Ayhan, projenin temizlik maddeleri, çay ve pasta
ikramı gibi malzemelerin finansmanını ilk başta
kendisinin ve öğrencilerin küçük katkılarıyla sağladıklarını, daha sonra ise çığ gibi büyüdüklerini
vurguladı.

İYİLİK YOLCULUĞU

Daha sonra tüm okul öğrencilerinin bu projeye
dahil olmak istediğini belirten Ayhan, şunları
kaydetti:
"Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden de destek
gelmeye başladı. Paylaşımların ardından halktan
da destek geldi. İlk başta 5 kişiyle başlattığımız
projede, şu anda çok yüksek katılımla her hafta bir
yaşlımızı veya engellimizi evinde ziyaret ediyoruz.
Projeye dahil olmayan birçok öğrencimiz de 'Ben
de geleyim.' diye sıraya girdi. Yani özgürlüğü olan
her bireyin sorumluluğu olduğunu, bu sorumlulukları çevresel bilinç içerisinde yerine getirmeyi görev
olarak benimsetmek istedik. Gerçekten bunu görev
olarak değil, canıgönülden yapıyorlar. Biz, gençlerimizden verdiğimizden daha fazlasını almaya
başladık."
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Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf
öğrencisi Rüveyda Uluş da öğretmeni projeden
bahsettiğinde çok istekli olduğunu, böyle yardımların çok gerekli olduğunu ifade etti.

sildiğini, kirlileri toplayıp eşyaları temizlediğini
anlatarak, "Allah bin kere razı olsun. Emekliliğinizi
göstersin, gençliğinize bağışlasın. Güç, kuvvet,
sağlık versin." diye dua etti.

Gençlere böyle projelerin aşılanması gerektiğini
düşündüğünü aktaran Uluş, "İyi ki bu projedeyim,
iyi ki de şu an buradayım. Hocamla ve arkadaşlarımla beraber kimsesiz, yalnız ve yardıma muhtaç
kişilerin, nenelerimizin, dedelerimizin yanına
gidiyoruz. Bu bana çok büyük gurur ve mutluluk
veriyor." dedi.

Sarı, gençliğinin orak tarlalarında geçtiğini, çapa
yaptığını, çift sürdüğünü belirterek, gençlere,
"Birbirinizin kalbini kırmayın, incitmeyin. Bugün
varsak, yarın yokuz. Anamız, babamız gitti. Biz de
gideceğiz." nasihatinde bulundu.

Nineden gençlere hayır duası
Orhaniye Mahallesi'nde zihinsel engelli oğluyla
yaşayan 89 yaşındaki Feriştah Sarı ise öğrencilerin evinde temizlik yaptığını, camları ve yerleri

Öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı çalışmanın önemine vurgu yapan Sarı, projede emeği geçenlere
teşekkür etti.
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İyilik iyi ki var. Kitaplar,
kütüphaneler, bunları
vakfedenler de hep var olsun
ve var olmaya devam etsin.

Yazının icadı insanlık tarihi için
gerçekten önemli bir hadisedir. Bu
nedenle bilim insanları tarihi yazının
icadı ile başlatmaktadırlar. Arkeoloji
bilimi yazının icadının Anadolu’da,
Sümerler tarafından M.Ö. 3500 yıl
kadar önce gerçekleştiğine işaret
etmektedir. Okul kitaplarında klasik
olarak tanımlanan tarih şeridinde
yazının icadından önceki dönem
kullanılan eşyaların özelliklerine
göre kısımlara ayrılmıştır. Maden
Çağı, Taş Çağı… gibi. Bu devirler de
M.Ö. 10000 yıllarına kadar tarihlenmektedir. Bu tarihlerden önceki
dönem hakkında pek veri elde
edemediğimiz için bu dönem de “Karanlık Çağ” olarak tanımlanmıştır.
Bu devrin de M.Ö. 12000 ile M.Ö.
70000 yılları arasını kapsadığı ifade
edilmektedir.
Çivi yazısı ile başlayan yazının serüveni mağara duvarlarındaki yazılar,
pişmiş kil tabletler, deri, parşömen
üzerine yazılar ile tarih içerisinde
gelişim göstermiştir. Tabii matbaanın
icadı ise bu gelişim içerisinde gerçekten farklı bir dönemi başlatmıştır.
Kitap böylece çok daha geniş bir
okuyucu kitlesine ulaşımına imkân
bulmuştur.

KÜTÜPHANE
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KÜTÜPHANE

T O P K A P I S A R AY I

Aktarım aracı olarak kütüphane
Kitap, bir araya getirilmiş yazılı veya
basılı yapraklardan meydana gelen bütündür. Edebiyat, sanat, bilim alanında
eser veren kişiler de bu eserlerin müellifidir. Tarihin ilk çağlarından itibaren
önemli olan bilgi, kitaplar ve kitapların
muhafaza edilip meraklılarının ilgilisine sunulduğu kütüphaneler vasıtası ile
aktarılmıştır. Müellif kitabını hazırlayıp
insanların kullanımına vakfetmiştir. Bu
nadide eserleri toplayıp kütüphaneler
oluşturan mümtaz koleksiyonerler de
vakfettikleri kütüphanelerinde kitapları
kâri ile buluşturmuşlardır. Dünyanın aklımıza gelen ilk kütüphaneleri Kurtuba

Kütüphanesi, Efes Celsus Kütüphanesi,
İskenderiye Kütüphanesi, Bergama Kütüphanesi’dir Kütüphaneler vasıtası ile
geçmişten günümüze ilgilileri kitaplarla
olan bağlarını daha bir sıklaştırmışlardır.
Selçuklu başkentinin kütüphaneleri
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Konya Yazma Eserler Bölge müdürü kıymetli Bekir Şahin; Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan
eseri “Konya’nın Kırk Kütüphanesi”nde
Konya’nın kütüphanelerini anlatıyor
(Bekir Şahin, Konya’nın Kırk Kütüphanesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Ya-
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KÜTÜPHANE

KO N YA M E V L A N A M Ü Z E S İ

yınları, Konya, 2017). Tarihte pek çok
medeniyete ev sahipliği yapan Konya,
Selçuklulara başkentlik yapmıştır.
Türk İslam medeniyetlerinde ilim ve
kültür müessesesi olan kütüphanelere
büyük önem verilmiştir. Vakıf medeniyeti içerisinde en önemli vakıf eserlerinden birisi kütüphanelerdir. Şahin
eserinde Konya’da Selçuklular ile
başlayan kütüphane geleneğinin Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlılarla
devam etmiş olup Cumhuriyet devrinde de bu geleneğin sürdürüldüğünü
anlatmaktadır. Şahin Konya kütüphanelerini, Yazma Eserler Kütüphaneleri, Halk Kütüphaneleri, Üniversite
Kütüphaneleri, Merkez İlçe Belediyesi

Kütüphaneleri ve Okul Kütüphaneleri
olarak tasnif etmiştir.
Selçuklular Devri’nde ilk kütüphane
Konya’da Emir Şemsettin Altunapa
tarafından İplikçi Medresesi’nde
açılmıştır (1201). İplikçi medresesi
olarak bilinen kütüphane, medresenin
bitişiğindeki caminin güneyinde, tek
kubbeli küçük bir hücrede kurulmuştur. Kütüphanede ağırlık fıkıh, tefsir,
Arap dili konusundadır. Ayrıca sözlük,
divan, tasavvufla ilgili kitaplar da
vardır. Medrese vakfında medresenin
ihtiyaçlarından artan para ile her yıl
kitap alınacağı, kitaplarının ödünç
verilebileceği, ödünç verilen kitabın
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Tarihin ilk çağlarından itibaren önemli
olan bilgi, kitaplar ve kitapların muhafaza
edilip meraklılarının ilgilisine sunulduğu
kütüphaneler vasıtası ile aktarılmıştır.

değeri kadar rehin alınacağı, “Allah
kitabı ödünç alanın geri getirmesine de yardımcı olsun” gibi kayıtlara rastlanmaktadır.
İbnü’l Arabi’nin elyazısıyla
kitaplar
Eserde Selçuklu döneminin en
önemli kütüphanelerinden birinin
Şeyh Sadrettin Konevi Kütüphanesi (1274) olduğu belirtilmektedir. Kütüphanenin çekirdeğini de
Sadrettin Konevi’nin kendisinin ve
babasından kalan kitapların oluşturduğu belirtilmektedir. Kütüphanede en eski Kur’an tercümeleri
ile Sadrettin Konevi, üvey babası

ve aynı zamanda hocası Muhyiddin İbnü’l Arabi’nin kendi el yazısı
ile yazılmış eserleri bulunmaktadır.
Sadrettin Konevi vasiyetnamesinde
felsefe kitaplarının satılarak gelirin
fakirlere dağıtılmasını; tıp, tefsir,
hadis, fıkıh kitaplarının Şam’a ilim
ehline gönderilmesini; kendi telif
ettiği eserlerinin damadı Afifüddin’e hatıra verilmesini istemiştir.
Fakat yakınları her biri ayrı birer
hazine değerinde olan kitaplarını
mescidine bitişik bir kütüphane
yaparak vakfiyesini düzenlemiş ve
okuyucunun hizmetine sunmuşlardır.

Mevlana Dergahı’nın
kütüphanesi
Eserden öğrendiğimize göre
Osmanlı İmparatorluğu devrinde
kurulan Mevlâna Dergahı Kütüphanesi ve Yusufağa Kütüphanesi
bu gün de hizmet vermeye devam
etmektedir. Eserden öğrendiğimiz
şu ilginç bilgiyi de sizlerle paylaşalım. “Osmanlı Dönemi’nde çeşitli
bölgelerde yaptırılan kütüphanelerin çoğu, ya bu bölgelerde doğup
büyümüş, ya da bir müddet vazife
yapmış kimseler tarafından kurulmuşlardır. Fakat Konya’da 1795
yılında Yusufağa tarafından kurulan kütüphane bu konudaki birkaç

1868

istisnadan biridir. Giritli fakir bir
aileden gelen ve kethüdalık, baruthane nazırlığı, darphane eminliği
gibi görevlerde bulunan Yusufağa
bir kütüphane ve medrese yapmak
istediğinde, böyle bir hayır eseri
için en çok ihtiyaç duyulan bölgeyi
araştırmış ve Konya’da karar kılmıştır. Konya’yı seçmesinin nedenini de vakfiyesinin giriş kısmında
açıklamıştır.”
Bekir Şahin Konya’daki kütüphanelerin Selçuklu ve Osmanlı devlet
adamlarının vakfettikleri ilim
ve sanat değeri yüksek eserlerle,
Türkiye’deki pek çok kütüphaneden farklı bir yere sahip oldu-
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ğuna dikkat çekmektedir. Yine
Osmanlı’da 17. yüzyıldan itibaren
Anadolu’nun en ücra köşelerine
kadar yaygınlaşan eğitim hamlesi
ile İstanbul’da biriken kitap külliyatının aktarıldığına işaret ediliyor.
Osmanlı devlet adamlarının Darüssaade Ağası Hacı Beşir Ağa’nın
Şeyh’ül Haremeyn iken tanıştığı
Hadimi ile dostluğuna binaen Hadim’e bir kütüphane yaptırdığını
görüyoruz.

baki Gölpınarlı, Mehmet Önder,
Muallim Ferit Uğur, Dişçi Hacı
Mehmet Dişsöken… Bunlardan ilk
akla gelenler.

Selçuklu ile başlayan Osmanlı ile
devam eden kitaplarını vakfetme
kütüphane kurma geleneğinin
Konya’da Cumhuriyet devrinde de
devam ettiğini görüyoruz. Abdül-

İyilik iyi ki var. Kitaplar, kütüphaneler, bunları vakfedenler de hep
var olsun ve var olmaya devam
etsin.

Günümüzde kadim kütüphane geleneğimiz daha sistemli bir şekilde
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
üniversiteler, belediyeler ve okullar
vasıtası ile maziden gelen geleneği devam ettirmekte ve geleceğe
taşımaktadır.

KÜTÜPHANE
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Hintli yoga gurusu Sadhguru Jaggi Vasudev,
“Bizim insanlıkça sorunumuz içimizdeki şeyi
dışarıda arıyoruz. Huzurlu, neşeli olmak istiyorsan kendi içine bakacaksın. İnsan deneyimi içerden gelir. Özünde zaten kendini kötü
hissediyorsan aslında her şey sorundur.” diyor.
Motosiklet ile 100 günde 24 ülkeden geçerek 30 bin kilometre yol kat edecek olan
Sadhguru, “Toprağı Kurtar” hareketi ile
tüm demokratik ulusların vatandaşlarını ve
hükümetlerini ekolojinin ve toprağın yeniden
canlandırılmasına yönelik politikalar benimsemeleri için teşvik etmeyi amaçlıyor.
Londra'dan Güney Hindistan'a
Seyahatinin 34’üncü gününde İstanbul Haliç
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte sevenleriyle buluşan Sadhguru yaptığı
konuşmada, mutlu, huzurlu, neşeli, keyifli
olmanın karmaşık hale getirildiğini, aslında
son derece basit olduğunu belirtti.

Sadhguru, 4-5 yaşında herkesin neşeli olduğunu, mutsuz olmak için gelip birinin mutsuz
etmesi gerektiğini ifade ederek, şimdi ise
yetişkin birinin mutlu olması için gelip birinin
mutlu etmesinin beklendiğini söyledi.
Bütün nüfusun hayatın temel gerçeklerini
kavramamasının sebebinin dünyayı aşırı ciddiye almaları olduğuna işaret eden Sadhguru,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sizin hayatınız şu an olduğu şekliyle sizin
seçiminizdir. Bu insan olmanın özüdür. Nerede olduğunuz her zaman sizin seçeceğiniz
olmayabilir ama şu an nasıl olduğunuz sizin
seçiminizdir. Mükemmellik problemi herkesin
hayatında var.
Binlerce, milyonlarca gönüllümüz var. Hiç
alkışlamayın size problemlerimi söylüyorum.
Gönüllü bir organizasyon şu demek: Bu işi
yapmaya eğitimli değiller, istekleri var ama
çoğu zaman nasıl yapacaklarınız bilmiyorlar,
işten de çıkaramıyorsunuz çünkü gönüllüler,
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"Toprağı Kurtar" hareketi kapsamında 100 günde 24 ülkeden geçerek 30 bin
kilometre yol kat edecek olan Hintli yoga gurusu Sadhguru Jaggi Vasudev,
İstanbul’daki sevenleriyle bir araya geldi.

böyle bir şeyi yönetmeye çalışsanız
kafayı yersiniz. Pek çok insan bana
gelip insanlar şöyle, hayat böyle
kötü diye şikayet ediyorlar. Eğer sen
kendi yaptığının ne kadar önemli
olduğunu fark edersen korkunç
insanlarla çalışmayı öğrenmen gerekir. Bizim insanlıkça sorunumuz
içimizdeki şeyi dışarıda arıyoruz.
Huzurlu, neşeli olmak istiyorsan
kendi içine bakacaksın. İnsan deneyimi içerden gelir. Özünde zaten
kendini kötü hissediyorsan aslında
her şey sorundur.”

Sizden başka kimse yok
Sadhguru, son 1000 yıl içinde
fotosentez oranı dünya üzerinden
yüzde 85 azaldığına dikkati çekerek,
“Toprağın üstü şehirler ve yollarla kaplanmış durumda. Herkes
bu sorunu biliyor, ne kadar ciddi
olduğunu da biliyor, çözümün ne
olduğunu da biliyor.
Gelip bir başkasının sizi kurtaracağını mı sanıyorsunuz? Size söyleyeyim ki sizden başka kimse yok.
Siz ve ben biz bizeyiz. Sorunun

çözümü olan bir nesil olmamızı,
felaketten uzağa doğru adım atanlar
olmamızı istiyorum. Felaketler
gerçekleşmeden önce engellendiği
zaman kimsenin o felaketten haberi
olmaz. Ödül verilmez, belki ilgi
çekmez ama bir nesil olarak bunu
yapmanın anlamı var.” şeklinde
konuştu.
Katkı yapmaya gelince insanların
küçücük olduğunu aktaran Sadhguru, “Siz bir değer olarak önemlisiniz. Kimin kapısını çalmalıyız,
kimin suratına vurmalıyız diye eğer
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öfkeleniyorsanız siz de dünyanın
ısınmasına sebep olacaksınız çünkü
bu öfke ile çözülecek bir şey değil,
bu bir kararlılık.” dedi.
Toprağı kurtarma duyarlılığı
Sadhguru, etkinlikteki katılımcılara, “Toprağı koruma konusunda
İstanbul’un sesi bütün dünyada
duyulacak derseniz belki burada
biraz daha kalabilirim. Eğer siz
toprağı koruma olayını hallediyorsanız kesinlikle geri geleceğim.” diye

konuştu.

değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yenilen her şeyin aslında,
doğmamış bir çocuğun yemeği olduğunu belirten Sadhguru, doğmamış
bir çocuğun yemeği yenildiğinde
bunun canını yaktığını söyledi.

Dünya üzerinde daha fazla fotosentez gerçekleşmesi, toprağın olabildiğince korunması gerektiğini anlatan
Sadhguru, çocukları ülke yöneticilerine toprakları kurtarma duyarlılığı
için mektup yazmaya davet etti.
Yerli ve yabancı, 7'den 70'e katılımın
olduğu etkinlik, türküler ve katılımcıların danslarıyla renk buldu.

Sadhguru, “İçinizdeki duygu ile ilgili iyi yöneticiyseniz keyif dolu, kötü
yöneticiyseniz sıkıntılı olursunuz.
Hepimiz aynı malzemeden yapıldık.
Eğer mutsuzsanız kimyasal çorbanızı mahvediyorsunuz demektir.”

69

YE
A
K

Hİ

70

71

154 YILDIR
HER ZAMAN
HER YERDE
Türk Kızılay, yurt içinde ve yurt
dışında bulunan delegasyonları
vasıtasıyla her yıl milyonlarca
ihtiyaç sahibinin yardımına
koşuyor. Bir grup idealist doktor
tarafından 11 Haziran 1868'de
"Osmanlı Yaralı ve Hasta
Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla
kurulan, 1877'de "Osmanlı Hilal-i
Ahmer Cemiyeti", 1923'de "Türkiye
Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1935'de
"Türkiye Kızılay Cemiyeti" adını
alan Türk Kızılay, 154. kuruluş yıl
dönümünü kutluyor.
Fotoğrafta hacda görev yapmak
üzere 18 Eylül 1981'de Suudi
Arabistan'a doğru yola çıkan
Kızılıay kafilesini görüyoruz.
FOTOĞRAF AA ARŞIVI

72

1868

DERGİ /TÜRKIYE’DEN

FOTOĞRAF AA / KEMAL CEYLAN

MALI'YE ŞIFA VEREN YOLCULUK

TÜRKIYE'DEN MALI'YE

Ş I FA V E R E N
YO LC U LU K

TİKA iş birliğiyle Mali`ye giden Türk doktorlar Prof. Dr. Mesut Sezikli, ortopedi uzmanı
Dr. Öğretim Üyesi Serkan Bayram, çocuk
hastalıkları uzmanı Talha Karadoğan, acil tıp
uzmanı Hüseyin Aycan Özsemerci ve halk
sağlığı uzmanı Çağı Emin Şahin, Sikasso
bölgesindeki Center Hospital Reference de
Bougouni`de iki gün sağlık taraması yaptı.
Saha koordinatörü Abdullah Uçak ve sağlık
memuru Fatih Korkmaz`ın desteğiyle yürütülen sağlık taramasında kadın ve çocuklara
farklı branşlarda sağlık hizmeti verildi. Hastalık tespit edilenlere ise tedavi için ilaç temin
edildi.

Talha Karadoğan, çoğunlukla çocuklar olmak
üzere her yaş grubundan kişiye temel sağlık
hizmeti verdiklerini söyledi.
Türkiye’den gelen şifa
İlk günkü taramada 250`den fazla hastaya
ulaştıklarını anlatan Karadoğan, "Burada
ihtiyaç oldukça fazla. İkinci gün de 300`den
fazla hasta muayene ettik. Ekibimizdeki doktorlarımız, sağlık çalışanlarımızla Türkiye`den
getirdiğimiz bir tonun üzerinde tıbbi malzeme
ve ilaçla buradaki hastalara şifa dağıtmaya
çalıştık." dedi.
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Türk doktor ve sağlık
çalışanlarının kurduğu
İyilik Sağlık Derneği
üyeleri, Mali'nin
Sikasso bölgesinde
yaklaşık 600 kişiyi
sağlık taramasından
geçirdi.

Mali`de en temel sağlık hizmetine dahi erişemeyenlere ulaşmayı
hedeflediklerinin altını çizen
Karadoğan, şöyle devam etti:
"Mali`de anne ve bebek ölümleri çok yüksek. Bir annenin,
bir bebeğin ölmesi bizi çok
üzüyor. Bu nedenle buradayız.
İlk geldiğimiz gün çok üzüldüğümüz bir hadise meydana geldi.
Sıvı kaybından dolayı durumu
son derece ağır bir çocuğumuz,
gerekli tedavinin zamanında
yapılmasıyla kurtarılabilecekken
maalesef gözlerimizin önünde
vefat etti. Bu, bizleri derinden
yaraladı. Mali, sağlık hizmetinin
yeterli olduğu bir ülke olsaydı,
bu çocuğumuz vefat etmeyecekti.
Doğum sırasında annesi vefat
eden bir bebek getirdiler. Buna
benzer çok hikaye var burada."
Ücretsiz sağlık hizmeti
Karadoğan, Türk hekimler olarak
Mali`ye gelmelerinde TİKA ve
Türk Hava Yollarından önemli

destek gördüklerini kaydetti.
Center Hospital Reference de
Bougouni Başhekimi Mala Sylla
da Türk hekimlerin ziyaretinden
son derece memnun olduklarını
dile getirdi.
Türk hekimlerin kendilerine
önemli destek sağladığını vurgulayan Sylla, "Türkiye`den ilk kez
doktor grubu burada ücretsiz
sağlık hizmeti verdi. Bu bizim
için çok güzel. Anneler ve çocuklar burada ücretsiz şekilde tedavi
oluyor, ilaçlarını ücretsiz alıyor."
diye konuştu.
Bölgenin bu tür tedavi hizmetlerine ihtiyaç duyduğuna dikkati
çeken Sylla, "Türkiye`den doktorların ikinci kez buraya gelmesinden çok memnun oluruz. Bir
dahaki sefere yalnızca poliklinik
değil, cerrahi operasyonlar, sünnet ve göz alanında da çalışmalar
yapılırsa çok memnun oluruz."
ifadelerini kullandı.
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Sultan Abdülaziz tarafından
1862'de Cape Malay
Müslümanlarına dini hizmet
vermesi için Güney Afrika'ya
gönderilen Osmanlı İslam alimi
Ebubekir Efendi, vefatının 142.
yılında Cape Town'daki kabri
başında anıldı.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğunun tarihi
Tana Baru mezarlığında gerçekleştirdiği etkinlikte,
Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ
ile Başkonsolosluk görevlileri, Cape Town'da yaşayan
Türk vatandaşları ve Ebubekir Efendi'nin soyundan
gelen aile üyeleri de hazır bulundu.
Ebubekir Efendi'nin kabri başında Kur'an-ı Kerim
okunmasının ardından katılımcılara helva ikram
edildi.
Başkonsolos Yeşildağ, Ebubekir Efendi'nin Cape
Town'da bıraktığı izlerin, Türkiye için bugün dahi Güney Afrikalı yerel halkla bir köprü vazifesi gördüğüne
değinerek,"Buradaki liderliği, kişiliği, yaptıkları bizim
için gerçekten örnek teşkil ediyor." dedi.
Ebubekir Efendi'nin mirası
Güney Afrika'da yazılmış tarihi kitaplarda Ebubekir
Efendi'ye daima yer verildiğine dikkati çeken Yeşildağ,
son yıllarda Türk akademisyenlerin de çabalarıyla konunun daha derinlemesine incelendiğini belirtti. Yeşildağ, "Bizler de Başkonsolosluk olarak, fırsat oldukça
Ebubekir Efendi'yi anmak, mirasını takip etmek ve
kabrinin korunmasını sağlamak için elimizden gelen
özeni gösteriyoruz." diye konuştu.
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Yeşildağ, Ebubekir Efendi'nin Güney Afrikalı Müslüman halka yaptığı
hizmetlerin yanı sıra, ailesinin eğitimine
çok önem verdiğine değinerek, "Son
derece iyi eğitim almış olan çocukları
ve torunları da burada Güney Afrika
toplumuna çok yararlı hizmetlerde bulunmuşlardır." ifadesini kullandı.
Bir rüyanın gerçekleşmesi
Ebubekir Efendi'nin büyük torunlarından Alahuddiyn Ahmed ise Ebubekir
Efendi'nin soyundan gelen aile fertlerinin, ülkeyi 1948-1994 yılları arasında yö-

neten beyaz ırkçı apartheid döneminde
Müslüman kimliklerinden ötürü Malay
olarak sınıflandırılıp ırksal ayrımcılığa
uğradığını belirterek," Ancak ailenin
Malaylarla hiçbir kan bağı yoktu, Türk
soyundan geliyorduk." dedi.
Anavatanları olarak gördükleri Türkiye'nin kendileri için büyük önem
taşıdığını kaydeden Ahmed, Türkiye'nin
aile üyelerine vatandaşlık vermesini "bir
rüyanın gerçekleşmesi" olarak nitelendirdi.
Ahmed, kendilerinin Türkçe bilmemesi-
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ne rağmen Türk kökenlerini asla kaybetmediklerini belirterek, yeni nesil aile fertlerinin
Türkiye'de eğitim almayı planladıklarını
söyledi.

Gençoğlu, bölge Müslümanlarının sorunlarını yakından gözlemleyen Ebubekir
Efendi'nin, burada okullar açarak bilgili bir
neslin yetişmesine vesile olduğunu kaydetti.

Vatan özlemiyle geçen günler

Ebubekir Efendi'nin bu noktada lisan ve
kültür farklılığı gibi sorunlarla karşılaştığına dikkati çeken Gençoğlu, "Buna rağmen
bölge Müslümanlarının konuştuğu dil olan
Afrikaans dilini öğrenerek onlara ana dillerinde eğitim verdi. Bu dilde bir de ilmihal yazan Ebubekir Efendi 17 yıl içerisinde geride
Güney Afrika'da somut bir Türk-İslam mirası
bıraktı." dedi.

Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Halim
Gençoğlu, resmi olarak bölgede görev alan
ilk Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin,
Güney Afrika Müslümanlarının bölgede dini
ihtilafa düşmesi sonucu, 1862'de Britanya
sömürge valiliğinin talebi doğrultusunda
bölgeye gönderildiğini belirtti.
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Gençoğlu, "Son günlerini vatan özlemiyle geçiren Ebubekir Efendi 29
Haziran 1880'de Bree Sokağı'ndaki
evinde vefat ettiğinde, yerel gazeteler
'saçları ağırmış bilge Türk Hakk'a
yürüdü' yazmıştı." ifadesini kullandı.
İslami eğitimin temelini attı
"Güney Afrika'da Osmanlılar" kitabının da yazarı olan tarihçi Ahmet
Uçar ise 1814'te Bağdat vilayetine
bağlı Deyrizzor bölgesinde, soyu
Hazreti Muhammed'e dayanan bir
ailede dünyaya gelen Ebubekir

HENDRICKS

Efendi'nin, Güney Afrika görevinden
önce çeşitli medreselerde müderrislik
yapmış, Arapça bilen, yetkin bir din
alimi olduğuna dikkati çekti.
Uçar, bölge Müslümanları tarafından ilgiyle karşılanan Ebubekir
Efendi'nin burada türlü zorluklarla
da yüz yüze geldiğini belirterek,
"Bölgede Müslüman olduğu halde
İslami usullerden habersiz, cehaletle boğuşan, cemaatlere bölünmüş,
aralarında birlik olmayan, kör
taassubun esiri olmuş ve eğitim
müesseselerinden yoksun bir toplu-

EBUBEKIR EFENDI'NIN
TORUNU GÖKŞEN EFENDI
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luğa muhatap olmuştu." ifadesini
kullandı.
Eğitim hayatında önemli roller
üstlendi

EBUBEKIR EFENDI'NIN
TORUNU KEMAL EFENDI

İLİM YOLCULUĞU

Bununla birlikte, "Vazifem isteyen
herkese İslamiyet'i öğretmektir"
düsturuyla hareket eden Ebubekir
Efendi'nin bölgede İslami eğitimin
temellerini attığını vurgulayan
Uçar, "Başta Beyanüddin olmak
üzere yerel dilde 8 adet İslami kitap
yazarak, açmış olduğu okullarda
bu kitaplardan ders okutarak çoğu
meşhur ailelere mensup onlarca

alim ve imam yetiştirdi. 1878'de
İstanbul'da Osmanlı Maarif Matbaası'nda basılan Beyanüddin,
Arap alfabesi ile Afrikaans dilinde
basılan ilk kitaplardan birisi olma
özelliğine de sahipti." dedi.
Uçar, Ebubekir Efendi soyundan
gelen Ahmed Ataullah, Hişam
Nimetullah, Muhammed Alaeddin
ve Ömer Celaleddin gibi isimlerin
de Güney Afrika Müslümanlarının
siyasi ve özellikle de eğitim hayatında çok önemli roller üstlendiklerine
işaret etti.
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Arjantinli bir çift 1928 model bir
arabayla 22 yılda 5 kıta gezdi.
Gezdikleri onlarca ülkeden en çok
Türkiye’den etkilenen çift, Türkiye’deki
insanların yardımseverliğini ve
hayvan sevgisini başka hiçbir yerde
görmediklerini belirtiyor.

Arjantinli Herman Zapp ve Candelaria Zapp
çifti, 22 yıl önce 1928 model araçlarıyla planladıkları 6 aylık Alaska seyahatini, 22 yılda
5 kıtada 102 ülke gezerek, 362 bin kilometre
yol katederek, farklı ülkelerde doğan 4 çocuklarıyla tamamladı.
Herman ve Candelaria Zapp, 22 yıla uzayan,
belirli aralıklarla ülkelerine dönmelerine
rağmen devam ettirdikleri ve dört çocuk
yetiştirerek gerçekleştirdikleri "dünyayı dolaşma" hayalini anlattı.
Herman, ilk seyahat planlarında arabanın
bulunmadığını, geziye çıkmadan kısa bir
süre önce 1928'de üretilen Graham-Paige
610 model arabayı satın aldığını belirterek,
"Bizim planımız Alaska’ya kadar gidip 20
ülke tanımaktı ama sonra seyahat uzadı ve
102 ülke gezdik. 25 bin kilometre yapacaktık, 362 bin kilometre yaptık. Araba her yeri
gezdi: Atacama, Gobi, Namib çöllerini, And,
Himalaya, Alp Dağları'nı, İstanbul, Londra,
Mumbai, Tokyo gibi büyük şehirleri gezdi, 5
bin 300 metre yüksekliğe çıktı." dedi.
İlk başta arabaya sıcak bakmadığını ve
Herman'ın kendisini ikna ettiğini hatırlatan
Candelaria, "Afrika'da ulusal parklara gittiğimizde 4x4 olmayan arabaların ulusal parka
girmeleri yasaktı. Tenekelerden 4x4 yazdık.

Bize sorduklarında evet 4x4 diyorduk, o
zaman geçin diyorlardı. Bu şekilde bütün
ulusal parkları gezdik." diye konuştu.
1928 model arabayla seyahat
Herman, 1928 model arabayla seyahate
çıkma planları yaptığı sırada kendilerine kimsenin inanmadığını vurgulayarak, "Bize deli
diyorlardı. Bir yerde anlatmayı bıraktık çünkü her kime anlatsak bize bakıp gülüyordu.
2000’de onları bize veda etmeye çağırdığımızda Buenos Aires’in merkezi Obelisco’ya, hiç
kimse gelmedi. Bizim komik olduğumuzu ve
bu arabayla bir yere gidemeyeceğimizi söylüyorlardı. Sadece Candelaria’nın kız kardeşi
geldi çünkü onu gittik evinden aldık yoksa o
da gelmeyecekti çünkü bizim fotoğrafımızı
çekecek birine ihtiyacımız vardı." ifadelerini
kullandı.
Yola çıktıktan 55 kilometre sonra aracın
bozulduğunu söyleyen Herman, şöyle devam
etti:
"Aracın tahta tekerleğinde sorun çıktı. Tamirciye gittik, tamirci bana 'ben marangoz
değilim, araba tamircisiyim. Demirciye git'
dedi. Demirciye gittik, ihtiyar 3 kardeşlerdi
ve vagon tekeri tamir etmeyi biliyorlardı.
Bize bu arabayla ne yaptığımızı sordular,
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"Çocuklarımıza ceplerine
koyacak çok şey bırakabilir
miyiz bilmiyorum ama her
zaman tadını çıkarsınlar
diye onlara koca bir dünya
bıraktık."

anlattık. Bana, bunu yapmayı öğren
çünkü seyahat boyunca birçok kez
yapman gerekecek’ dedi. İş bittikten
sonra, onlara ne kadar tuttu diye sordum, bana ‘Senden para almayacağız
çünkü bunun, sizin hayaliniz olduğunu söyledin, biz de senin hayalinin bir
parçası olmak istiyoruz.’ dediler. Yani
ilk günlerden beri yolumuzda bizi
bekleyen melekler vardı."
4 farklı ülkede 4 çocuk dünyaya geldi
Candelaria, Alaska planının kendilerini cesaretlendirdiğini vurgulayarak,
"İlk planımız 6 ayda Arjantin’den Alaska’ya ulaşmak, sonra Arjantin’e dönüp
çocuk sahibi olmaktı. Yani Alaska’da
biz hayalimizi bitiriyorduk. Bir hayali
gerçekleştirdiğimizde daha fazlasını
yapabileceğimizi fark ettik ve bu noktada 'hadi dünyayı dolaşalım' dedik.
Arjantin’e döndük, sonra ABD ve
Kanada’ya gittik, oradan Avustralya,

Yeni Zelanda, Asya, Afrika, Avrupa’ya.
Arabanın da içinde olduğu yelkenli
bir gemiyle Atlantik Okyanusu'nda
yolculuk ettik." dedi.
Seyahat ettikleri sırada önceleri çocuk
sahibi olmayı düşünmediklerini söyleyen Candelaria, 2 yıl gezdikten sonra,
19 yaşındaki ilk çocukları Nahuel'in
ABD'de, 17 yaşındaki ikinci çocukları
Tehue'nin Arjantin'de, 14 yaşındaki
kızları Paloma'nın Kanada'da ve 13
yaşındaki Valavi'nin Avustralya'da
doğduğunu anlattı.
Aile olmanın önemi
"İnsanın sahip olabileceği en büyük
servet bir ailedir ve bu aile ne kadar
büyük olursa o kadar çok zenginlik,
mutluluk ortaya çıkar. Dünyayı dolaşmak gibi bir hayalin içinde aileye sahip olmak, çocuklarımıza yaşadığımız
harika dünyayı göstermek çok güzel.
Bu dünyayı çocuklara göstermemizin
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bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum.

Arjantinli ailenin Türkiye sevgisi

Çocuklarımıza ceplerine koyacak çok şey
bırakabilir miyiz bilmiyorum ama her
zaman tadını çıkarsınlar diye onlara koca
bir dünya bıraktık. En güzel şeylerden
biri de bu çocuklar, farklı ırktan, dinden,
renkten, sosyal ve ekonomik düzeyden
her türlü insanla bir arada yaşadı. Dolayısıyla kimse onlara ‘şu kişiye dikkat
et’ diyemez. Çünkü biz onlarla beraber
olduk, onlara misafir olduk."

Candelaria, 2015'te Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Bizim için Türkiye'ye
gitmek çok önemliydi, çok dikkatimizi
çekiyordu ve ziyaret etmediğimiz tek kıta
Avrupa'ydı. Harika insanlarla karşılaştık." diye konuştu.

Herman, çocuklarının sürekli seyahat
konusunda düşüncelerine ilişkin, "Onlar
bu tecrübenin içinde doğdu, onlar için
normal olan şey bu, şimdi bakalım
gezmeyi bırakıp bir yerde kalma fikrine
katılacaklar mı? Çünkü onlar gezerek
çok fazla deneyim kazandılar. Her gün
farklı bir şey tecrübe ettiler. Bakalım bir
yıl boyunca aynı şeyi yaptıklarında ne
olacak?" dedi.

Herman ise Türkiye seyahatlerine ilişkin
şunları kaydetti:
"İzmir'de limandan arabayı almak için
sigortamız olması gerekiyordu. Bir
sigorta acentesi bulduk. Acentenin sahibi
olan kadın bizim gezgin olduğumuzu
öğrendiğinde, sayfasında bizim fotoğrafımızı paylaşmak için izin istedi. Paylaşımı yaptı ve ardından onu bir çift aradı,
İstanbul'da bize evlerini verdiler, onlar
anne-babasının evine gittiler. İstanbul’da
bir video çekip paylaştılar ve ondan
sonra Türkiye’nin birçok yanından davet
almaya başladık. Çanakkale'yi gezdik,
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orada Atatürk’ü tanıdık, daha
sonra Akdeniz'i gezdik. Orada
domuz gribine yakalandık, çok sert
geçmişti, seyahate giden gezgin bir
kadın bize evini açtı, zeytin bahçesi
içinde, iyileşmek için harika bir
yerdi. Ankara’yı, Kapadokya’yı
gezdik. Kapadokya’da bir otel sahibi bizi davet etti, hem de reklam
almamızı istemedi çünkü bunu
yapmıyoruz. Biz gönülden yapıyoruz yaptığımız şeyi."
Türkiye sizin için ne ifade ediyor
sorusuna Herman, "İnsanların
sevgisi, insan sevgisi benim çok
hoşuma gitti. Sadece insanlara
karşı değil, hayvanlara yönelik
de. Gezdiğim hiçbir ülkede sokak
hayvanlarının böyle korunduğunu
görmedim. Benim kızım, liman
gibi bir yerde sokak köpeklerine
sarılabiliyordu. Dünyanın başka yerinde bir sokak köpeğine

sarılamazsınız. Mesela, dünyanın
hiçbir yerinde, geri dönüşüm için
plastik atıp kedi maması aldığın bir
makina görmemiştim. İşte bu sevgi
insana da geçiyor." yanıtını verdi.
Herman, Afrika dönüşü aracının
koltuk döşemelerini Türkiye'de
değiştirdiğini ve bulduğu çeşit
ile kalite karşısında şaşırdığını
söyledi.
İzmir'de gezdikleri pazarda kızının
kaybolduğunu anlatan Herman,
"Biz Paloma’yı aramaya başladık.
Yarım saat geçti, artık ümitsizdik,
bağırmaya devam ediyorduk. Bir
anda dindar bir aile gördük, siyah
çarşaflı, siyah giysili, Paloma’nın
elinden tutmuş geliyordu. Onu bir
dükkanda bulmuşlar çünkü o bizi
kaybettiği yerden çok insan geçtiği
için orada durmamış, bir dükkana
girmiş." dedi.
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Seyahatlerini anlatan 3 kitap yazdı
Candelaria, seyahat planlarının sona
ermediğini, çocuklarının eğitimi için
Arjantin'e döndüklerini ve Moğolistan
ve Maldivler gibi ziyaret edemedikleri ülkeleri gezmek istediklerini dile
getirdi.
Kovid-19 salgınına Brezilya'da yakalandıklarını, diğer ülkelere göre daha
açık olduğu için orada rahat ettiklerini
aktaran Herman, Brezilya'da salgın
döneminde 2 kitap daha yazdıklarını
belirtti.
Candelaria, kaleme aldıkları 3 kitaba
ilişkin, "Seyahatlerimizi bu kitaplarla
finanse ediyoruz. Kitaplarımızın adı
'Hayalini Yakala'. Kitap yazma fikri,
insanların bizim gezilerimizi öğrenmek
istemesi üzerine ortaya çıktı. Bu kitapları yaptıklarımızı göstermek için değil,
insanlara yapabileceklerini göstermek
için yazdık." dedi.

Herman da gerçekleştirdikleri hayalleri hakkında "Eğer biz bu arabayla,
4 çocukla, birikim ve yeterli malumat
olmadan bu harika hayali gerçekleştirdiysek, herhangi biri de yapabilir
bunu." ifadelerini kullandı.
Candelaria, Arjantin'e döndüklerinde
kutlamayla karşılandıklarını aktararak,
"Arjantin’e, 22 yıl önce ayrıldığımız
yere geldik. İki kişi olarak ayrıldık ve
4 çocuklu bir aile olarak, seyahatte
büyüyen 4 gençle beraber döndük.
Çok güzeldi, çok mutluyduk. Bize
eşlik etmeye klasik arabalarla geldiler,
insanlar futbol sahasında söylenen şarkıları söylüyorlardı. Geri dönüp 'rüya
gerçek oldu' demek çok güzeldi." diye
konuştu.
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İzmir'in Bergama ilçesinde
2 yıl önce yakalandığı meme
ve lenf kanserini yenen 50
yaşındaki bisiklet tutkunu
Emine Aktürk, hastalara
umut vermek için arkadaşıyla
birlikte 57 günde bisikletle
Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

Hastalara destek olmak ve farkındalık
oluşturmak amacıyla aynı yaştaki arkadaşı
Arzu Elibol ile 18 Nisan'da Anadolu turuna çıkan Aktürk, bisikletle ülkeyi gezmeye
devam ediyor.
İzmir'in Bergama ilçesinden yola çıkan ve
birçok ili dolaşan 2 arkadaş, 57 günde 2
bin 500 kilometre pedal çevirerek geldikleri Tatvan'da, bisiklet topluluğu üyelerince
karşılandı.
Arkadaşıyla Van Gölü sahilinde bisiklet
süren 3 çocuk annesi Aktürk, gazetecilere,

kemoterapi tedavisi gördüğü dönemde
yatmak yerine bisikletle gezmeye devam
ettiğini söyledi.
Bu sayede kendini daha iyi hissettiğini ve
moralini hiç bozmadığını anlatan Aktürk,
hastalığının hafiflediğini hissettiği dönemlerde de bisiklet turları yaptığını belirtti.
Amaç moral vermek
Kanser hastalarına moral vermek ve
hobilerinin insanları nasıl motive ettiğini
göstermek amacıyla pedal çevirerek yola
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çıktıklarını dile getiren Aktürk,
şunları aktardı:
"Bu turumuz 'sağlığın doğduğu şehirden güneşin doğduğu
yere' adında bir farkındalık
turu. Yol boyunca çok sayıda
yerleşim alanını gezdik, tarihi ve
doğal güzellikleri gördük, yeni
insanlarla tanıştık. Bazı kanser
hastaları arkadaşlarla görüşme
imkanı bulduk. Bu turumuzda
kanser hastalarının iyileşme
sürecinde bisikletin ne kadar

motive edici bir araç olduğunu
da göstermek istedik. 57 günde
Tatvan'a vardık ve buradaki
bisiklet grubu üyeleri tarafından
karşılandık. Yolculuk sırasında
güzel deneyimlerimiz oldu."
2 ayda 2500 kilometre
Elibol da insanların belli bir
yaştan sonra da gezebileceğini
göstermek istediklerini ifade
ederek, "Biz sıradan iki kadınız ve bisikletle geziyoruz. Bu

turumuz çerçevesinde yaklaşık
2 ayda 2 bin 500 kilometre yol
geldik. Herkes bu tür turlar
düzenleyebilir veya buna benzer
turlara katılabilir. Bugün Van
Gölü sahilindeyiz. İlk kez burayı
görüyorum ve muhteşem bir
yer. Herkese tavsiye ediyorum,
mutlaka gelip burayı görmeleri
gerekiyor. Buradaki insanlar bizi
çok iyi karşıladı. Her şey çok
güzel. Teşekkür ediyorum." diye
konuştu.
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Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesinde, giydikleri
önlük ve yaptıkları iyiliklerden
dolayı "Sarı Melekler" olarak
tanınan fedakar anneler, hasta
ve yakınlarına 25 yıldır moral
dağıtıyor.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret
eden grubun başkanı Önay Köroğlu, 1997 yılında, hastanelerdeki
hasta ve yakınlarının tıbbi tedavinin
yanı sıra moral ve motivasyona da
ihtiyaç duyduğunu gören bir grup
gönüllü anne tarafından kurulduklarını söyledi.
Hasta ve yakınlarına yardımcı
olmak, onlara katkı sağlamak amacı
taşıyan grubun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yönetiminin de desteğini alarak iyilik ve yardımseverliğin
rengini sarı olarak belirlediğini
ifade eden Köroğlu, şöyle konuştu:
"Hastanede yaptığımız çalışmaların
görünürlüğünü sağlamak için sarı
renkli önlükler giyiyoruz. Nöbet
sistemiyle hastaneye sabah 10.00'da
gelip psikiyatri dışında her serviste
yatan hasta ve yakınlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Hemşire ve hastane
yönetiminin takibinde kimin nelere
ihtiyacı olduğunu öğrenip, imkanlarımız ölçüsünde yardım etmeye
çalışıyoruz. Düzenlediğimiz ker-

meslerle para ihtiyacını karşılamaya
çalışıyoruz. Gönüllü olarak hastaneye geliyoruz. İnsanları mutlu etmek
için buradayız. Amacımız hasta ve
yakınlarına moral desteği vermek.
Mutlu olanları gördüğümüzde
inanın biz onlardan daha mutlu
oluyoruz."
Rektör Özkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir
hekim olarak yapılan işin kıymetini
en iyi bilen kişilerden birisi olduğunu belirtti.
Kadınların, anneliğin verdiği hisler
dolayısıyla bu konuda erkeklerden
daha avantajlı olduğunu dile getiren
Özkan, "Hasta ve yakınlarıyla daha
kolay empati kurabiliyoruz. Hepinizin yüzünde hastaların ve yakınlarının ihtiyacı olan güler yüz, merhamet ve şefkati görebiliyorum. 'Sarı
Melekler' ismi sizlere çok yakışmış.
Bizlerin de üzerine düşen bir şeyler
olursa her zaman yardımcı olmaya
hazırım." ifadelerini kullandı.
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"Seyyah-ı âlem ve nedîmi ben-i âdem Evliya-yı
bî-riyâ". Evliya Çelebi, kendini Seyahatname’de
bu sözlerle takdim eder. Bazı kaynaklarda “Tarih-i
Seyyah” olarak da anılan Seyahatname, bugünkü
şöhretini 19. yüzyılda hakkında “Türkçe Bir Seyahatnamenin İlginç Bulunuşu” başlıklı bir makale
yazan Avusturyalı tarihçi Joseph vonHammer-Purgstall’e borçlu. Hammer dört ciltten ibaret zannettiği Seyahatname ile karşılaşmasını “mutlu bir tesadüf” olarak nitelendirir. 1843’te Seyahatname’nin
ilk cildinden yapılan seçmeler ilk defa matbu olarak
yayınlanır, tamamının yayınlanması ise 1896 yılında
başlar. İkdam Gazetesi sahibi Ahmed Cevdet Bey
ile Necib Âsım Bey, Pertev Paşa Kütüphanesi’ndeki
nüshayı esas alarak 1896 senesinde İstanbul’da başlayan bu macerada 1902 senesine kadar ancak ilk
altı cilt okurla buluşabilir. Seyahatnâme’nin yedinci
ve sekizinci ciltleri 1928’de Türk Tarih Encümeni’nce neşredilir. Dokuz ve onuncu ciltler ise 19351938’de yeni harflerle Türkiye Cumhuriyeti Maarif
Vekâleti tarafından yayımlanır.
Türkçe’nin başyapıtlarından biri
Ancak bu tanınma da “inandırıcı” olmamasını merkeze alır. “Ben Evliya Çelebi’yi tenkit etmek için
değil, ona inanmak için okurum ve bu yüzden de
daima kârlı çıkarım.” diyen Ahmet Hamdi Tanpınar, adeta bir istisnadır. Bu çekinceli bakışa rağmen
Seyahatname, sadece yazıldığı dönemin değil genel
olarak Türkçe’nin başyapıtlarından biridir. Bu
dev anlatılar ansiklopedisi; folklor, tarih, coğrafya
gibi pek çok farklı disiplin için kaynaklar arasında
yer alsa da asıl önemini Türkçe’nin dil ve anlatı

hazinesine kattıklarıyla kazanır.17. yüzyıl Osmanlı
coğrafyasının dil kullanımının fotoğrafını çeker,
halk anlatılarını ve inanışlarını bir araya getirir, gezdiği coğrafyalardaki eski yer isimleri için bir kaynak
bırakır. Seyahatname sırf bu özellikleriyle bile vaz
geçilmez bir metin olma vasfını kazanabilir. Enis
Batur’un tespiti tam da bu noktada hatırlanasıdır:
“Seyahatnâme, bir tarih ya da coğrafya kitabı, bir
siyasal belge, bir bilim araştırması, bir doğa kılavuzu, örf ve âdetler üzerine bir inceleme olmadığı
halde hem tümü, hem de fazlası olabildiyse, bunu
Evliyâ Çelebi’nin yüzyılları aşmayı başaran bakış
açısına borçluyuz.”
Yedi iklim dört bucak
25 Mart 1611’de, İstanbul'da, Unkapanı'nda doğan
Evliya Çelebi, fetihten sonra İstanbul'da yerleşmiş
olsa da memleketi Kütahya ile bağlarını koparmamış bir ailenin çocuğudur. Babası, Kuyumcubaşı
Derviş Mehmed Zıllî Efendi, annesi ise Abaza
asıllıdır ve Çelebi, annesi tarafından Melek Ahmed
Paşa, Defterdarzâde Mehmed ve İpşir Mustafa
Paşa ile akrabadır. Evliya Çelebi altı yaşındayken
Unkapanı'nda Fil Damı denen bir mevkide yer alan
Hamid Efendi Medresesi'ne kaydedildi. Medresede
IV. Murad'ın sarayında başimam olan özel hocası
Evliya Mehmed Efendi'den ders Alan Evliya Çelebi,
hat, müzik, gramer ve Kur'an öğrendi ve hafız oldu.
Evliya Çelebi, Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'da
eğitimine devam etti.
Evliya, seyahatlerini o meşhur rüyadaki dil sürçmesine bağlar. Ancak, kültürüyle ve hoş sohbet

1868

DERGİ / YEDI

IKLIM

D Ö R T B U C A K S E Y YA H TA N G E L E N

NÂME

91

92

1868

DERGİ / YEDI

IKLIM

D Ö R T B U C A K S E Y YA H TA N G E L E N

E V L I YA Ç E L E B İ S E YA H AT N A M E S I N I N

Tarihçi Halil
İnalcık’ın “En büyük
sosyal tarihçi” olarak
tanımladığı Evliya
Çelebi, 50 yıl süren
yolculuklarını anlattığı
Seyahatnâme’ye son
noktayı koyamamıştı.

NÂME

I L K S AY FA L A R I

olmasıyla dikkat çeken, Çelebi, pekala
zamanın payitaht bürokrasisi içinde
kolayca öne çıkıp parlak bir kariyer
sahibi olabilirdi. İyi ata binen, güzel
hikâye anlatan, güzel sesli, meclislerde
kulak verilen Evliya Çelebi, yedi iklim
dört bucak dolaşıp “Seyahatname”yi
yazmayı tercih etti ve Türk edebiyatı
güzel bir eser kazandı böylece. Sahip
olduğu özelliklerse onun yolculuklarını
kolaylaştırdı. Kah bir sefere katıldı kah
bürokratik bir görevle giden heyette
yer aldı. O kendisine yolculuk yapma
imkânı veren her fırsatı değerlendirdi
ve karşısına çokça fırsat çıktı. Evliya
Çelebi’nin dokuzuncu ciltte yer alan
“İstanbul’da altı ay kaldım ve hapishane gibiydi” cümlesi onun haleti ruhiyesini anlatmak için yeterli olur.
Kolay da geçmedi yolculukları. Önce-

likle yaşadığı 17. yüzyıl, Osmanlıların
altın döneminin geride kalmaya başladığı, yönetimde sıkıntıların başgösterdiği Yeniçeri Ocağı’nın bir gerilim alanı
olduğu, Celalilerin Anadolu’da yıpratıcı
isyanlar çıkardığı bir dönemdir. 1642
yazında Azak'ın geri alınışı harekâtına
katıldı. İstanbul'a dönerken Karadeniz'de yakalandığı fırtınada bindiği
gemi battı. Seyahatnamedeki ifadesine
göre üç gün, önce geminin bir sandalı, sonra da büyük bir tahta parçası
üstünde ölümle pençeleştikten sonra,
şimdiki Bulgaristan kıyılarına zor ulaştı. Katıldığı savaşlarda hayat-memat
durumları atlatır. Girit Seferi’ne katılır,
Hanya Kalesi’nin fethine şahit olur.
Celali isyanlarının bazılarında payitahtın Celali reislerine mektup gönderdiği
heyetlerde görev alır. Cirit sporunu sert
oynamasıyla meşhur olan Seyit Ahmet
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İyi ata binen, güzel hikâye anlatan, güzel sesli,
meclislerde kulak verilen Evliya Çelebi, yedi
iklim dört bucak dolaşıp “Seyahatname”yi
yazmayı tercih etti ve Türk edebiyatı güzel bir
eser kazandı böylece.
KUŞBAKIŞI

I STA N B U L-1 5 4 4

Paşa, müsabaka esnasında Evliya’nın dişlerini kırar ve Çelebi kırılan dişlerini Viyana’da
yaptırır. 1663 yılında Fâzıl Ahmed Paşa’nın
Avusturya seferine katıldı. Uyvar Kalesi’nin
fethinden sonra Bohemya’dan İsveç’e ve Hollanda’ya kadar birçok diyarı dolaştığını ifade
eder. Ancak bu yolculukları, Seyahatname’sinde çok az anlatılır.
En büyük sosyal tarihçi
Tarihçi Halil İnalcık’ın “En büyük sosyal
tarihçi” olarak tanımladığı Evliya Çelebi, 50 yıl
süren yolculuklarını anlattığı Seyahatnâme’ye
son noktayı koyamamıştı. Metin 10. cildinde
aniden bitmektedir. Hayatı hakkında tek bilgi
kaynağımız Seyahatname olduğu için Evliya
Çelebi'nin vefat tarihi ve yeri bu sebeple tartışmalıdır. M. Cavid Baysun, Seyahatnâme’nin
10. cildindeki bilgilerden hareketle önce bunun 1093 (1682) civarında olabileceğini yazsa

da, daha sonra bu bilgiyi düzelterek muhtemelen II. Viyana Kuşatması’nı idrak ettiğini
ve 1095 (1684) yılında hayatta bulunduğunu
ifade eder. Ayrıca Evliya Çelebi’nin Mısır’dan
İstanbul’a döndükten sonra öldüğüne, mezarının Meyyitzâde kabri civarındaki aile kabristanında bulunduğuna dair iddialar da mevcut.
Seyahatnamenin günümüzdeki nüshalarını,
1742’de Mısır’dan İstanbul’a Hacı Beşir Ağa’ya
gönderilerek ve onun tarafından çoğalttırılmasına borçluyuz.
Tartışmalar bir tarafa, Seyahatname bugün
farklı edisyonlarına ulaşabileceğimiz bir dil
ve edebiyat hazinesi metin istifade etmemizi
bekliyor.
Tanpınar’ın “kâr hanesine” yazdıklarından
mahrum kalmamakta fayda var elbette.
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin
destekleriyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Çini Eserleri Müzesi, Konya Taş ve Ahşap
Eserleri Müzesi, Konya Etnografya
Müzesi ve İstanbul Türk ve İslam
Eserleri Müzesi’nin koleksiyonlarında yer alan 135 adet eser, “Dârülmülk Konya Selçuklu Sarayları”
başlığıyla 30 Haziran–25 Ağustos
2022 tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

bâru (sur) çekelim” diyerek devlet
yönettiği Alaeddin Tepesi üzerinde
yer alan Selçuklu Sarayı, ‘Eğer
cennetin bekçisi görse, orayı cennetten ayırt edemez’ diye tanımlanan Kubadabad Sarayı ve Konya
banliyösünde sayfiye köşkü gibi
hizmet veren Felekabad (Filobad)
Sarayı’nda bulunan 78 adet çini,
9 adet taş, 14 adet alçı, 12 adet
seramik, 1 adet cam, 3 adet maden
eseri ile18 adet sikke yer alıyor.

ve zamanı bilinen yegâne örnekleridir. Günümüze ulaşan örnekleri arasında sadece bu çinilerde
genellikle at üzerinde Selçuklu
sultanları ve saraya ait insan
figürleri işlenmiş olup Kubadabad
kazılarında çıkarılan üzerinde Selçuklu dönemine ait devlet sembolü
olan çift başlı kartal figürlerinin de
bulunduğu sekiz kollu yıldız çinilerden 15 adedi ilk kez bu sergide
ziyaretçilere sunulmuştur.

Bu sergide, I. Alâeddin Keykubad’ın “Burayı devirlerin kin
balyozundan uzak tutacak bir

Sergilenecek eserler arasında bulunan “minai tekniğindeki” çiniler,
İslam mimarisinin ait olduğu yer

Sergide, Selçuklu Sarayları’nda
pencere veya dolap niş köşeliklerinde süsleme öğesi olarak kullanı-
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Türkiye Selçuklularının başkenti yani “Dârülmülk”ü
Konya’nın arkeolojik kazılarında gün yüzüne çıkarılmış
eserlerden özel bir seçkiyle oluşturulan “Dârülmülk
Konya Selçuklu Sarayları” sergisi, İstanbul Türk ve
İslam Eserleri Müzesi’nde izleyicisiyle buluşuyor.

lan kabartma tekniğiyle yapılmış alçı
eserlerden 6 adedi, Konya içkalesinde
II. Kılıç Arslan'ın oğlu II. Rükn el-Din
Süleyman Şah dönemine ait bilinen
tek örnek olan 1203 tarihli yazılı belge
niteliğindeki kitabe, Konya'da darp
edilen, Rükn el-Din Mes'ud (M.11161156)’dan III. Gıyas el-Din Keyhüsrev
(M.1264-1282)'e kadar tahta çıkan tüm
Türkiye Selçuklu Sultanlarına ait 18
adet sikke ile birlikte 2 adet kurşun
mühür ilk kez sergilenecek. Kubadabad kazılarında tespit edilen madenden yapılmış 1 adet aslan figürlü kilit,
Alaeddin Tepesi çevresindeki arkeolojik kazılarda bulunan 1 adet figürün

ile H.676 (M.1277) tarihli Sahte Sultan Siyavuş (Cimri) sikkesi Anadolu
Selçuklu sanatının ünik eserleri olarak
yer almaktadır.
“Dârülmülk Konya Selçuklu Sarayları” sergisi, 30 Haziran 2022 günü
açılacak ve 26 Ağustos 2022 tarihine
kadar 09.00 ile 19.00 saatleri arasında İstanbul Türk ve İslam Eserleri
Müzesi sergi salonunda misafirlerini
ağırlayacaktır.
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D E R G İ / T Ü R K K I Z I L AY K A R A D E N I Z ' D E

T Ü R K K I Z I L AY
KARADENIZ'DE

F O T O Ğ R A F A A / T Ü R K K I Z I L AY

Türk Kızılay, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel ve su
baskınlarında personelleri ve gönüllüleriyle müdahale ve
yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

F O T O Ğ R A F A A / T Ü R K K I Z I L AY

Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'taki sel ve su baskınları dolayısıyla Ankara, Düzce,
Kırklareli ve İstanbul Afet Müdahale Merkezi ile Genel Müdürlükten personel görevlendirildi.
Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu, Bursa, Kocaeli ve Bolu
şubeleri ile Gökçebey ve İnebolu
temsilciliklerini de sahada seferber
eden Türk Kızılay, müdahale ve
yardım faaliyetlerini personelleri
ve gönüllüleriyle sürdürüyor.
Türk Kızılay, bölgede sabah, öğle,
akşam ve gece olmak üzere 4 öğün

sıcak yemek hizmeti veriyor, yatak,
yastık, battaniye, nevresim ve
giyim desteği sunuyor.
Ayrıca 5 bin su, sıcak ve soğuk
içecek, 2 bin 440 kumanya ve
ikramlık malzemeleri afetzedelere ulaştıran Kızılay, ikram aracı,
minibüs, haberleşme aracı, öncü
araç, koordinasyon aracı, binek
araç ve kamyonetten oluşan 31
aracıyla bölgede lojistik faaliyetleri
yürütüyor.

