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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 
yılında kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün 151 
yıllık bir merhamet çınarı olarak çalışmalarını 
sürdürüyor. İyilik çınarı Türk Kızılay’ın1868 
yılından günümüze gelen şiarı: “Vatana 
muhabbet, yaralılara muavenet!”

Founded by an idealist group of  doctors in 1868, Hilal-i Ahmer (Turkish Red Crescent) still 
continues its operations as a monument of  compassion. This sycamore of  benefaction’s extant 
maxim is: “Love for the homeland, aid for the wounded”.
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24 Ocak 2020 günü Elazığ 
Sivrice merkezli gerçekleşen 
deprem tüm Türkiye’yi birbirine 
kenetledi. Anadolu topraklarının 
mayası, harcı, kilit taşı olan sevgi 
ile yurdumuzun her yerinde 
dayanışmanın en güzel örnekleri 
yaşanmaya başladı. Gözlerimiz 
bu kardeşlik sevgisiyle doldu, 
göğsümüz kabardı. Aramızdan 
ayrılanlara Cenâb-ı Hak’tan rahmet, 
yaralılarımıza da acil şifalar temenni 
ediyorum. Kızılay olarak hadisenin 
yaşandığı ilk andan itibaren Türkiye 
çapında tüm birimlerimizle hızla 
organize olduk. Devletimizin ilgili 
kurumlarıyla uyum içerisinde, 
hızla kan temininden barınmaya, 
mağdurlara yemek dağıtımından 
diğer tüm acil müdahalelere uzanan 
yardım başlıklarında hızla sahada 
yerimizi aldık. 
Değerli dostlar, sevgi sadece biz 
insanlara özgü bir duygu değil. Bu 
dünyayı paylaştığımız diğer birçok 
canlının da en güçlü duygularından 
biridir sevgi. Ancak sevgi en çok 
bize, insana yakışır. İnsanı insan 
kılar sevgi. Yunus’un tarifi çok 
güzel tarifler sevgiyi; ‘’Maharet 
güzeli görebilmek, sevmenin sırrına 
erebilmektir. Cihan, âlem herkes 
bilsin ki şunu, en büyük ibadet 
sevebilmektir.’’ Hilâl-i Ahmer olarak 
152 yıl önce çıkıp Kızılay olarak 
devam ettiğimiz yolumuz hep 
sevgiden geçti. Fedakârlıklarımızın, 
gayretlerimizin yollarını hep 
sevgi taşları ile döşedik. Kolay 
değil, 190 ülkede iyiliğin, 
yardımlaşmanın veren eli olduk. 
Birçok ülkede daimi delegasyon 
ile yılın her günü dertlere derman 
olmaya gayret ediyoruz. Kızılay 
olarak biz kâr amacı gütmeyen, 
devletin resmi gelirlerinden pay 
almayan bir yardım kuruluşuyuz. 

Bizi ayakta tutan yegâne güç 
ise sizlerin sevgisi ve güveni ile 
esirgemediğiniz bağışlarınız. Tüm 
bu dayanışmaların, paylaşımların 
özünde, temelinde ise sevginin 
gücü var. Sevginin gücü yürekten 
gelen ve merhametle beslenen 
yumuşak ama asla yenilemeyen 
bir güçtür. Gerçekten de sevgi 
yenilemez çünkü gücünü tertemiz 
yüreklerden aldığı, anne sevgisi gibi 
karşılıksız ve beklentisiz olmaktan 
alır. Çocukların gülen gözlerinden, 
olanca samimiyetiyle akan sevgi biz 
büyüklerde de yaşayabilseydi dünya 
çok daha yaşanılır bir yer olurdu 
belki de… Bizler kendimizi bu 
anlamda şanslı buluyoruz. Binlerce 
kilometre uzaktaki, kimi zaman 
yolu dahi olmayan ücra yerlere 
uzattığımız yardım eli kalplerimizi 
hep diri tutuyor. Teşekkür eden 
diller, mütebessim yüzler, dar 
gün dostluğuyla sıkılan eller 
insana sevgimizi, insanın derdiyle 
dertlenme derdimizi diri tutuyor. 
Yaradandan ötürü yaratılanı 
sevmenin idrakine erişmeye gayret 
ettikçe uzaklar yakın oluyor. Sevgi 
dere, tepe, engebe, deprem, salgın 
dinlemiyor. Ulaştığımız her yeni 
insanla sevgi bağımız perçinleniyor. 
Her iyilik adına, sevgi adına 
attığımız her adım, yaptığımız her 
paylaşım insanlığa sevgimizi artıyor. 
Sevgi, paylaştıkça çoğalıyor! Su 
kadar, hava kadar ihtiyacımız var 
sevgiye. Sevelim ki bir olalım, 
diri olalım ve unutmayalım; sevgi 
oldukça ya bir yol buluruz, ya bir 
yol yaparız…

Zor Günlerin İlacı Sevgi

B A Ş L A R K E N

Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı 
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SEVGININ BAĞLADIKLARI 
ANNE-ÇOCUK

Nurhan  Demirel

SEBEBI MEMLEKET SEVGISI
BAKSI MÜZESI

Elif Yıldırım

INSANLIĞIN
IKI YÜZÜ
Müjde Işıl

Kokusu, sesi, bakışı, sıcaklığı, o 
tombik yanakları… Candan canın 

dünyaya gelmesi, sonra dile 
gelmesi... İlk kelimeler, ilk adımlar... 

Sorsanız “İçi de dışı da beni 
yakar” der ama onun kılına zarar 
gelse dünyayı yakar! Bir annenin 

gözünden bebeği nasıl anlatılabilir 
ki? Kelimelerle tarif edilemez. 

Hiçbir duygu, annenin çocuğuna; 
çocuğunun annesine olan duyguları 
kadar kuvvetli değil elbet. Özellikle 

de sevgi... O sevgi hiçbir şekilde 
tarif edilemez. Peki bilim adamları 

da anne sevgisinin oluşmasını 
bilimsel olarak nasıl açıklıyor?

Muhtar Kent… Yönetici, iş insanı ve 
Türkiye’nin iftihar tablolarında biri. 

1978 yılında bir gazetedeki iş ilanını 
görüp başvurması ile başlayan Coca 

Cola serüveni onu CEO olmaya 
kadar götürdü. Köklü bir aileden 
gelen Muhtar Kent 40 yılı aşkın 

bir süre Coca Cola’da görev yaptı. 
Dünyanın en önemi markası olan 

Coca Cola’da çok kritik zamanlarda 
görev başındaydı. Muhtar Kent’in 
idarecilik sırları bugün de pek çok 

genç için yol gösterici nitelikte.

Gönüllü öğrenci ve profesyonelleri 
buluşturan Herkes İçin Mimarlık 

Derneği, yerel halkla birlikte 
çalışarak sosyal sorunlara pratik 

çözümler üretiyor.

MUHTAR KENT 
TÜRKIYE YARDIMDA  

ÖRNEK BIR ÜLKE
Halil İbrahim İzgi

SOSYAL SORUNLARA
KOLEKTIF ÇÖZÜMLER

Dilan Ayyıldız

Bayburt’un Bayraktar köyünde çağdaş sanat 
eserlerini ve geleneksel el sanatlarını bir arada 

görmeyi mümkün kılan ve geçmişle gelecek 
arasında bir köprü kurarken doğduğu bölgeye 

borcunu ödemeye çalışan bir yapı Baksı 
Müzesi. Müzenin görkemli mimarisi ve içinde 

sakladığı etkileyici koleksiyon ile Baksı mutlaka 
görülmesi, anlaşılması ve hatta gönüllü olarak 
bir parçası olunması gereken eşsiz bir sanat 

projesi.
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AŞK
ROMANLARI NEYI 
ROMANLAŞTIRIR? 

Suavi Kemal Yazgıç

TRABLUSGARP’A GIDEN
 ILK KIZILAY HEYETI (1911)

Ahmet Münir Görgülü

EN GÜZEL 
BAHARLARIN ADASI 

AKDAMAR
Melih Uslu

TÜRKIYE’NIN 
ORTAK MUTABAKATI

YUNUS EMRE
Yusuf Temizcan

KIZILAY’IN 
GÜNEY AFRIKA’DAKI 

FAALIYETLERI
Ahmet UÇAR

Harp meydanında faaliyete 
başlayan bu ilk Kızılay heyeti, 

Trablus’a doğru hareket 
ederken seyahatlerinin son 
durağı olan Sfaks şehrinde 

güzel bir hatıra fotoğrafı 
çektirirler. Bu kıymetli fotoğrafı 

Şehbal’e ve onun hamiyetdâr 
okurlarına bir hatıra olarak 

hediye ederler.

Cemiyet’in bölgedeki bu faaliyetleri 
sık sık İstanbul’dan -Osmanlı 

Hükümeti’nden ve Kızılay Genel 
Merkezinden- gönderilen teşekkür 
mektupları ve çekilen telgraflarla 

da cesaretlendirilmektedir.

Aşk bir insanın “başkasına” yönelmesi, 
ailesi dışında birinin çekimine 

kapılmasıdır. “Başkasına” yönelmek 
insanın kendini bulmasını, kendini 

bilmesini sağlayan bir labirente sokar.

Tertemiz Türkçesinin 
yanında en çok dikkat 

çeken özelliği Türkiye’nin 
birleştirici gücü, ortak 

mutabakatı olması.
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Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 
100. Yılı etkinlikleri kapsamında, 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi, Konya Teknik 
Üniversitesi, Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi ve El 
Sanatları Derneği işbirliği ile 
gerçekleştirilecek sempozyumda 
şehrin ve bölgenin tarihi ele 

alınacak. Uluslararası Jürili 
Karma Sergi ile farklı sanat 
alanlarında üretilmiş olan eserleri 
sanatseverlerle buluşacak. 
Kahramanmaraş’ın kurtuluşu 
vesilesiyle bölgenin tarihini ve 
kültürünü yakından tanıtma 
fırsatı sunan sempozyum dikkat 
çekici tebliğlere sahne olacak.

Dünyadaki ve Türkiye’deki 
demografik dönüşüm sürecinde 
yaşlı nüfusun artması, yaşlı 
hakları ve aktif yaşlanmaya 
dikkat çekmek üzere Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 25 
Eylül 2018 tarihinde Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nda 
yapmış olduğu konuşmada, 
2019 yılının “Yaşlılar Yılı” 
olarak ilan edilmesi ve bu 
alandaki konuların kapsamlı 
şekilde ele alındığı bir Yaşlılık 
Şûrası düzenlenmesi gereğini 
vurgulamıştı. Bu vizyona 
uygun olarak düzenlenen I. 
Yaşlılık Şûrası’nda yaşlılık ve 
yaşlanma odaklı çalışmalarıyla 
yaşlı refahına ve yaşlılara 
yönelik politikalara yön veren 
liderlerin, uluslararası kuruluş 
temsilcilerinin, akademisyenlerin 
ve sivil toplum kuruluşlarının 

katılımları ile yaşlı nüfusun 
artmasına, yaşlı hakları ve aktif 
yaşlanma konularına daha 
vurgulu bir şekilde dikkat 
çekmesi amaçlanmakta.

Kuşaklararası dayanışma, aktif 
yaşlanma ve hayat boyu öğrenme 
gibi kavramların irdeleneceği 
etkinlikte yaşlı bakımı, yaşlı 
turizmi gibi ekonomik bir bakış 
açısı da getirilmesi planlanıyor. 
Nüfus politikaları gibi konularda 
farkındalık oluşturmak 
maksadıyla düzenlenen I. Yaşlılık 
Şûrası’nde bir de fotoğraf 
yarışması düzenleniyor. “Köprü: 
Kuşaklararası Dayanışma” 
temalı fotoğraf yarışması Tek 
Mercek Yansıtma (SLR) ve Akıllı 
Telefon Fotoğrafçılığı (ATF) 
kategorilerinde katılımcılara 
ödüller dağıtılacak. 

18-20 Şubat
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Kahramanmaraş

Ö N E M L I  G Ü N L E R

20-22 Şubat
T.C. Cumhurbaşkanlığı Kongre 

ve Kültür Merkezi 
Ankara

23 Ocak - 22 Şubat
x-ist

GÜN IZI

Çalışmalarında zaman 
kavramını sorgulayan 
fotoğraf sanatçısı Aydın 
Berk Bilgin’in x-ist’teki 
ilk kişisel sergisi “Gün 
İzi”, sanatçının 7 yıldır 
sürdürdüğü deneysel 
bir sanat projesinin 
sonuçlarını izleyiciyle 
buluşturuyor. Alelade 
teneke kutulardan kendi 
ürettiği iğne deliği (pin 
hole) kameraları kamusal 
alanlara yerleştiren ve 
bunları günlük, aylık, yıllık 
olarak pozlayan Bilgin, 
ortaya çıkan sonuçlarla 
peşinde sürüklendiği 
zaman kavramını görsel-
leştirmeyi amaçlıyor.

12 - 15 Şubat
Nişantaşı Üniversitesi
NeoTech Kampüsü

GASCONFAIR
2020

Kongre ve konferans 
konseptini gastronomi ile 
birleştiren Gasconfair bu 
yönüyle Türkiye’de özgün 
bir etkinlik. Gastronomi ve 
gıda sektöründe faaliyet 
gösteren tüm firma ve 
kişilere yeni bir bakış açısı 
getirmeyi ve perspektifle-
rini geliştirmeyi hedefleyen 
Gasconfair 12-15 Şubat 
tarihlerinde düzenlenecek. 
Nişantaşı Üniversitesi 
NeoTech Kampüsü’nde 
düzenlenecek etkinlik 
İstanbul iş hayatının tam 
merkezinde olacak. 13 bin 
metrekarelik stant alanı ve 
6500 metrekarelik etkinlik 
alanında katılımcılar sektör 
profesyonelleri ile bir araya 
gelecekler.

10 Şubat
Selçuklu Kongre Merkezi, 
Konya

EVLAT

Florian Zeller’in kaleme 
aldığı ve Hira Tekindor’un 
çevirdiği oyun Evlat, yıldız 
oyuncu kadrosu ile dikkat 
çekiyor. Onur Saylak, Cem 
Yiğit Üzümoğlu, Sezin 
Akbaşoğulları, Şükran Ovalı, 
Esra Bağışgil, Burakcan 
Doğan’ın sahneye çıktığı 
oyunda baba ve oğul ilişkisi 
ele alınıyor. Baba Pierre 
ve oğlu Nicolas’ın gelgitli 
ilişkisini izlediğimiz oyun 
aile kavramını, sevgiyi ve bir 
ilişki kurmayı mercek altına 
alıyor. İnsanı düşünmeye 
sevk eden eser; aynı 
zamanda ünlü oyuncuları 
tiyatro sahnesinde görmek 
isteyenler için de güzel 
bir fırsat.

•  4  Ş U B A T  D Ü N Y A  K A N S E R  G Ü N Ü  •  1 2  Ş U B A T  K A H R A M A N M A R A Ş  K U R T U L U Ş  G Ü N Ü
•  1 3  Ş U B A T  D Ü N Y A  R A D Y O  G Ü N Ü  •  1 4  Ş U B A T  S E V G İ L İ L E R  G Ü N Ü 
•  2 0  Ş U B A T  D Ü N Y A  S O S Y A L  A D A L E T  G Ü N Ü

I .YA Ş L I L I K 
Ş Û RAS I

I. ULUSLARARASI 
KAHRAMANMARAŞ 

TARIH, KÜLTÜR, 
SANAT 

SEMPOZYUMU VE 
SERGISI
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3-15 yaş aralığındaki çocukları 
sanat ile buluşturan Çocuk 
Sanat Festivali bu yıl ikinci 
defa düzenleniyor. Sanatsal 
etkinliklerin öğrenmeye olan 
katkısını çocuklara vermeyi ve 
çocukların küçük yaşta çeşitli 
sanat dallarındaki becerilerini 
keşfetmelerini amaçlayan 
etkinlik 30 Ocak - 2 Şubat 
tarihleri arasında düzenleniyor. 

Resim, heykel, müzik, 
drama, animasyon, 
karikatür, fotoğrafçılık ve 
dijital sanatların öğretildiği 
atölye çalışmalarının 
gerçekleştirileceği Çocuk 
Sanat Festivali’nde çocuklar 
ilgi alanlarında uzmanlaşmış 
isimler ile buluşacak ve birlikte 
vakit geçirecekler. Çocuk 
Sanat Festivali kapsamındaki 
atölyelerle çocukların 

el becerileri ve fiziksel 
gelişimlerine katkı sağlarken, 
aynı zamanda özgüveni yüksek 
ve topluma faydalı birer birey 
olmaları hedefleniyor.

Çocukların toprak, tohum, 
hayvan ve genel anlamıyla 
doğa sevgisini kazanmasını 
amaçlayan etkinlikte 
deneyimler aracılığıyla 
öğretim metodu uygulanıyor. 
Görme, işitme ve bedensel 
engelli çocuklar için de beden 
perküsyonu, film gösterimleri 
ile atölyeler düzenlenecek. 
Bu atölyeler ile her çocuğa 
dokunmayı, duygularını ifade 
etmeyi öğretmek amaçlanıyor. 

Etkinlik 4 gün boyunca saat 
10:00 – 19:30 saatleri arasında 
gerçekleştirilecek.

Bir Yol Öyküsü: 
Fotoğrafın Ardında 
180 Yıl sergisi, 
1839’da fotoğrafın 
bulunuşu ve ilk 
fotoğraf gezisinin 
gerçekleşmesinin 180. 
yılında aynı rotayı 
günümüz teknikleriyle 
yeniden keşfeden 
fotoğraf sanatçılarının 
işlerini bir araya 
getiriyor. Bilinen ilk 
grup fotoğraf gezisi 

olan bu yolculuğun 
180. yılında 
küratörlüğünü Engin 
Özendes’in üstlendiği 
sergide yer alan on 
fotoğrafçı yolculuğun 
duraklarına yaptıkları 
gezilerde çektikleri 
fotoğraflarla zengin 
tarihe sahip bu 
kentlere güncel bir 
bakışla yaklaşıyorlar.

30 Ocak – 2 Şubat
Zorlu PSM

İstanbul

5 Aralık 2019
1 Mart 2020
Pera Müzesi 

İstanbul

ÇOCUK
SANAT

F E S T I VA L I

B I R  YO L 
ÖYKÜ SÜ : 

FOTOĞRA F I N 
A RD I NDA 
1 8 0  Y I L

12 Şubat
Akbank Sanat

SINEMADA ROMAN 
KAHRAMANLARI

Prof. Dr. M. Emin Önder 
koordinatörlüğünde 
düzenlenen Sinemada 
Roman Kahramanları film 
gösterimi ve tartışma et-
kinliği “Roman kahraman-
ları birer karakter midir?” 
sorusuna yanıt arıyor. 
Ümit Ünal’ın yönetmenli-
ğinde çekilen Gölgesizler 
filminin gösteriminden 
sonra başlayacak tartış-
mada oturum başkanı 
Psk. Dr. Ceylan Akgün 
tartışmacılar ise Doç. Dr. 
Levent Mete ve Hakan 
Karahan olacak. Carmen, 
Zebercet, Meryem, 
Osman, Jean-Baptiste, 
Alex gibi roman kahra-
manlarına değinilecek bu 
ilginç tartışma sinema 
edebiyat ilişkisine yeni 
perspektifler kazandır-
mayı amaçlıyor.

8 Şubat
Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

DHAFER YOUSSEF – 
“SOUNDS OF
MIRRORS”

Tunuslu ud üstadı Dhafer 
Youssef, Hüsnü Şenlendirici, 
Eivind Aarset ve Adriano 
Dos Santos’un katılımla-
rıyla unutulmayacak bir 
müzik ziyafeti için 8 Şubat’ta 
Turkcell Sahnesi’ne geliyor. 
1967 yılında Tunus’ta 
doğan vokalist, ud üstadı ve 
besteci Dhafer Youssef pek 
çok farklı proje ve müzikal 
birlikteliğe ve günümüze dek 
birbirinden dokunaklı sayısız 
albüme imza atmış bir isim. 
2018 yılında yayınlanan 
“Sounds of Mirrors” albü-
münü Hüsnü Şenlendirici, 
Eivind Aarset ve Adriano 
Dos Santos’un katılımla-
rıyla İstanbul seyircisiyle 
buluşturacak olan yetenek 
Dhafer Youssef dinleyici-
lere unutulmaz bir akşam 
vadediyor.

3-7 Şubat
Cenevre, İsviçre

INSANÎ AĞLAR VE
ORTAKLIK

Bu yıl altıncısı düzenlene-
cek olan İnsani Ağlar ve 
Ortaklık Haftası (HNPW) 
3-7 Şubat tarihleri ara-
sında İsviçre’nin Cenevre 
şehrinde tüm ilgilileri 
bekliyor. İnsanî yardım, 
arama ve kurtarma ala-
nında faaliyet gösteren 
tüm profesyonellerin 
davetli olduğu etkinlikte 
hükümetler, bağışçılar, 
Birleşmiş Milletler organ-
ları ve uluslararası Kızılay/
Kızılhaç dernekleri, sivil 
toplum örgütleri, akade-
misyenler ve özel sektör 
temsilcileri yer alıyor. 



B A T I  T A H AY Y Ü L Ü N D E  M Ü S L Ü M A N L A R

F R A N S A ’ D A  I L K  D A I M I  T Ü R K  E L Ç I S I

M O R A L I  E S S E Y I T  A L I  E F E N D I

B I R  Z A M A N L A R  T O R O S L A R ’ D A :
S A G A L A S S O S

Sophia Rose Arjana / Ketebe / 336 sayfa

Maurice Herbette / Ötüken Neşriyât / 256 sayfa

Prof. Dr. Jeroen Poblome / Yapı Kredi Yayınları / 560 sayfa

Kitap, Müslümanların tarih boyunca Batılılar tarafından canavar olarak tasvir edildiğinden yola çıkıyor 
ve bu bağlamda Müslümanların nasıl canavarlar olarak hayal edildiklerini incelemeye koyuluyor. Bazı 
durumlarda sembolik bir canavar olarak betimlenseler de Müslüman canavar imgesi, Müslümanların 
insan dışı olarak tanımlandığı göz önünde bulundurulduğunda günümüzü anlamaya da yardımcı 
oluyor. Müslüman canavar tasviri sadece kötücül insanlar anlamında değerlendirilmemeli çünkü çoğu 
tanımlamada Müslümanlar dış görünüşlerinden bile ne kadar şeytani oldukları belli olan, insan dışı 
yaratıklardır fikri verilmeye çalışılıyor.

Fransız kaynaklarına dayalı titiz, ayrıntılı ve olabildiğince objektif bir dille kaleme alınan kitapta 
Esseyit Ali Efendi’nin yaşam öyküsünü ve kariyerini öğreniyoruz. İlk Fransa daimî elçimiz Esseyit Ali 
Efendi’nin 1797 tarihinde Marsilya’ya ayak basması ile başlayan Fransa kariyeri ilginç anektodlarla 
dolu. Marsilya’dan Fransa’nın başkenti Paris şehrine yaptığı yolculukta her uğradığı kentte 
törenlerle karşılanıp uğurlanan Esseyit Ali Efendi günün deyimiyle “Paris’in Kralı” olur. Fakat bu 
parlak kariyer daha sonra büyük bir hile ile sonlanır. Napoléon Bonaparte ve onun dışişleri bakanı 
Talleyrand, deneyimsiz Osmanlı elçisini kandırırlar ve Mısır’a gizlice asker çıkartırlar. Bu hareketli 
yaşam öyküsünü anlatan kitabı merakla okuyacaksınız.

27 Kasım 2019 – 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta izleyicileri 
ağırlayan “Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos” sergisi için hazırlanan kitap prestijli bir 
yayın. Kitapta yer alan 27 makale herbiri alanında uzman araştırmacılar tarafından güncel 
veriler ışığında hazırlandı. Makalelerle birlikte sergide yer alan eserler hakkında detaylı 
bilgilerin de bulunabileceği kitapta bir de katalog bölümü yer alıyor. Pisidia ve Sagalassos 
yerleşimleri konusunda güncel bir yayın olan “Bir Zamanlar Toroslarda: Sagalassos”, Sagalassos 
ve içinde bulunduğu Pisidia Bölgesi’nin tarihini bütün katmanlarıyla öğrenmek isteyenlerin 
başvurabileceği önemli bir kaynak niteliğinde.
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O S M A N ’ I N  A Ğ A C I  A L T I N D A :

O S M A N L I  I M PA R A T O R L U Ğ U ,  M I S I R  V E  Ç E V R E  T A R I H I

Alan Mikhail / Iş Bankası Kültür Yayınları / 388 sayfa

Osmanlı Devleti’nin tarihinde doğa ile iktidar arasında kurulan bağı merkezine yerleştiren 
“Osman’ın Ağacı Altında” kitabı bölge tarihine yeni bir bakış açısı sunuyor. 1517’de 
fethedilmesinden 1882’deki İngiliz işgaline kadar geçen sürede, Osmanlı’nın tüm idari 
ve iktisadi sisteminin merkezinde bulunan ve tek başına imparatorluğun en büyük gıda 
tedarikçisi olan Mısır’ı inceleyen Alan Mikhail’in bu eseri ekoloji ve siyaset arasındaki ilişkiyi 
ve bunların birbirini etkileme tarzlarını araştırıyor. Yöntem ve analiz aracı olarak çevre 
tarihçiliğini kullanan yazar kitabında Mısır’da doğal kaynakların yönetimi ve su idaresine ek 
olarak bölgedeki iklim, hastalıklar, emek ve ekonomik dönüşüm gibi daha pek çok konuya da 
kitabında yer veriyor.



N E H I R  D E S TA N  O Ğ U Z N A M E  ( O G U Z  B I T I G )

T Ü R K I S TA N ’ I N  K E Ş I F  Ç A Ğ I - R U S  S E Y YA H

B U R N A Ş E V ’ I N  G Ö Z Ü N D E N  B U H A R A

O R M A N I N  Ş A R K I S I

Ahmet Bican Ercilasun / Dergâh Yayınları / 696 sayfa

Murat Özkan / Kronik Kitap / 144 sayfa

Selda Yaşar / Paraşüt Kitap / 40 sayfa

Türklerin en büyük tarihî destanı olarak kabul edilen Oğuzname üzerine hazırlanan bu eser Prof. 
Dr. Ahmet Bican Ercilasun imzası taşıyor. Sakalar, Hunlar, (Kök) Türkler, Karahanlılar gibi Türk 
dünyasının farklı gruplarını anlatan Oğuzname önemli bir kaynak niteliğinde. Prof. Dr. Ahmet Bican 
Ercilasun bu kitapta Oğuznamelerin yapısını bütünüyle ele almış, 26 adet Oğuzname hakkında 
bilgiler vermiş, Oğuzname’de geçen olay ve kahramanların hangi dönem ve katmanlara ait olduğunu, 
farklı dönemlere ait olay ve kahramanların ne zaman destanlaştığını tespit etmiş ve Oğuznamelerin 
bugünkü yansımaları ile çağdaş sanat eserlerinde işlenen Oğuznamelere yer vermiş.

Murat Özkan tarafından hazırlanan kitap ilim ve sanatın başkenti ipek şehir olarak anılan Buhara’nın 
yabancılar tarafından “keşfi”ni tüm çarpıcılığıyla anlatıyor. Ruslar, İngilizler, Amerikalılar ve 
diğer milletlerin bölgeyi jeopolitik çıkarları için alt üst etmelerini ve bu yabancı güçlerin Buhara 
hükümdarlarını ve hastalık yayan sineklerini bile kayıt ettiklerini aktaran kitap “Ruslar Türkistan’da 
nasıl yayıldı ve burada nasıl bir askerî politika güttü?”, “Buhara-Rusya diplomasisinde ne tür 
ilişkiler yaşandı?”, “18. yüzyılda Buhara Hanlığı’nda siyaset ve yönetim anlamında durum nasıldı?”, 
“Gündelik hayattan ekonomik ve demografik hareketlere, seyyahlar Buhara’yı nasıl tasvir ediyordu?” 
sorularına yanıt veriyor.

Ormanın Şarkısı’nda, yalnız bir ağacın yeni bir yuvaya kavuşma hikayesini 
okuyacaksınız. Doğanın bir sesi, hatta bir şarkısı olduğunu hissedecek ve ona kulak 
vereceksiniz. Selda Yaşar tarafından kaleme alınan bu çocuk kitabında uçsuz bucaksız 
topraklarda tek başına yaşayan bir ağacın hikâyesini okuyoruz. Çizimlerini Fethi 
Yılmaz’ın yaptığı kitap yalnız başına hiç görmediği ormanı özleyen ağacı anlatıyor. 7-9 
yaş aralığındaki çocuklar için uygun olan kitap, çocuklara doğa ve hayvan sevgisini 
aşılamak ve okumayı sevdirmek için ideal.
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G A Z Â L Î :  I S L A M ’ I N  D I R I L I Ş I

Eric Ormsby / VakıfBank Kültür Yayınları / 224 sayfa

VakıfBank Kültür Yayınları tarafından yayımlanan Gazâlî: İslam’ın Dirilişi; İslam düşünce tarihinin 
en önemli şahsiyetlerinden biri olan Ebu Hamid el-Gazâlî’nin hayatını, fikirlerini ve bıraktığı 
düşünce mirasını anlatıyor. Genç yaşında Bağdat’taki Nizamiye Medresesinde verdiği derslerle 
çağdaşı âlimlerinin dikkatini çeken, yazdığı eserlerle İslam fıkhına çok önemli katkılar sunan, 
yaşadığı manevi bir krizle her şeyden bir anda vazgeçip gönüllü bir sürgüne giden Gazâlî’nin 
entelektüel biyografisini sunan bu çalışma, saygın İslam tarihçisi Eric Ormsby imzasını taşıyor. 
İslam düşünce tarihini yakından tanımak ve İslam medeniyetinin farklı dönemlerini öğrenmek 
isteyenler için kitap önemli bir kaynak niteliğinde.



T H E  G E N T L E M E N

H O N E Y  B O Y

B O YA L I  K U Ş

K Ü Ç Ü K  K A D I N L A R

L A  B E L L E  É P O Q U E

Guy Ritchie / Polisiye, Aksiyon, Komedi

Alma Har’el / Dram, Biyografik

Václav Marhoul / Dram, Savaş

Greta Gerwig / Romantik , Dram

Nicolas Bedos / Romantik , Dram, Komedi

Filmde Matthew McConaughey gayrimeşru işler yapan 
ancak artık emekli olmak isteyen bir iş adamına hayat 
veriyor. Hikayedeki diğer karakterler ise McConaughey’in 
düzenine ya burnunu sokuyor ya da yardımcı oluyor. 
Michelle Dockery McConaughey’in eşini, Henry Golding 
Vietnamlı bir gangsteri, Hugh Grant McConaughey’in 
gizlice fotoğraflarını çeken ve ona şantaj yapmaya çalışan 
bir fotoğrafçıyı ve Colin Farrell da karma dövüş sanatları 
dövüşçülerini eğiten Coach adında bir adamı oynuyor.

Bağımlı babasıyla ilişkisini düzeltmeye çalışan bir çocuk yıldızın hikâyesini anlatan film, ünlü 
oyuncu Shia LaBeouf’ın hayat öyküsünden uyarlanıyor. Filmde yönetmen koltuğuna Alma 
Har’el oturuyor. Filmin oyuncuları ise Lucas Hedges, Shia LaBeouf ve Noah Jupe. Dram 
türünde biyografik bir eser olan film hisli bir anlatıma sahip.

Siyah beyaz olarak çekilen Boyalı Kuş filmi İkinci Dünya Savaşı’nda Doğu Avrupa’da geçiyor. 
Yalnız bir çocuğu izlediğimiz filmde kahramanımız farklı köylerden geçerek bize bir dönem 
manzarası çiziyor. Savaşın karanlık bir havaya soktuğu insanlarla karşılaşan çocuğun yolculuğu 
eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.

Film, Amerikan İç Savaşı sonrasında yaşamlarını sürdürmeye çalışan dört kız kardeşin 
hikâyesini anlatıyor. Babaları Amerikan İç Savaşı’na katılan dört genç kız, anneleri ile birlikte 
zorlu bir yaşam mücadelesi vermeye başlar. Türlü zorlukları birlikte göğüsleyen kardeşler 
yaşadıkları bu süreçte asıl mutluluğun sevgi olduğunu anlarlar.

Film, hayatının en unutulmaz zamanına geri dönme şansı bulan bir adamın ilginç hikâyesini 
anlatıyor. Hayal kırıklığına uğramış Victor’un hayatı, Antoine adında bir girişimci ile tanıştıktan 
sonra çok değişir. Antoine, Victor’a hayatının bir dönemine geri dönme fırsatı sunar. Bu fırsatı 
değerlendirmek isteyen Victor, hayatının en güzel dönemine geri dönmek ister. İlginç hikâyesi ile La 
Belle époque dikkat çekici bir yapım.
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Ç A L M A  L I S T E S I

Blue Cafe – Another Girl
https://youtu.be/dQZBJBUlMBk  (04:35)

Mike Massy – Ya Zaman
https://youtu.be/HDkIHE2n8cY  (04:21)

Ibrahim Maalouf – Una Rosa Blanca 
https://youtu.be/EY2CGLWpkuI  (05:38)

Blue States – Season Song
https://youtu.be/eAIrWZrEAeM  (04:13)

Hanni El Khatib – Two Brothers
https://youtu.be/cJnZBBZWS2k  (05:47)

Marvin Jouno – Quitte a me quitter - 
https://youtu.be/vfXIkon9yuY  (04:01)

The Temper Trap – Sweet Disposition 
https://youtu.be/jxKjOOR9sPU  (03:54)

General Elektriks – Migration Feathers 
https://youtu.be/2cprP6NpENw  (03:36)

Ömür Göksel  - Yalanmış 
https://youtu.be/mdyK73JOQbw  (04:11)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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S E V G I 
I S I T I R , 
A Ş K 
YA K A R
Ateşle aranıza tatlı bir mesafe koyarak sizi 
yakmadan ısıtacak bir liste hazırladık.  Kışın 
“hiçbir yere gitmiyorum” dediği bu günlerde, 
sizi alıp götürmesini istediğimiz şarkılar var. 
Keyifli dinlemeler. 
@emrekadir
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T E K N O L O J İ

12

Dünyanın büyük bölümünde 
insanlar yardıma muhtaç bir hayat 
sürüyorlar. Günlük yaşamda bizim 
için çok kolay erişilebilir olan pek 
çok hizmet ve imkân bu insanlar 
için büyük bir mücadele nedeni. 
Teknolojik gelişmeler yardıma 
muhtaç durumdaki insanlara daha 
kolay bir yaşam vadediyor. Bu 
sayımızda insanlara temizlik, ısı 
enerjisi ve eğitim alanında yardımcı 
olan bazı teknolojik gelişmelerden 
bahsedeceğiz. Keyifli okumalar!

İ N S A N L I Ğ I N  H İ Z M E T İ N D E
T E K N O L O J I

Sanergy

Kalabalık şehirlerin yoksul mahallelerinde 
yaşayan insanlar için altyapı olanakları sınırlı. 
Sıhhi tesisatın bulunmadığı yerlerde pek çok 
insan bulaşıcı hastalıklara yakalanıyor. Her yıl 1,5 
milyonun üzerinde çocuk ishal gibi önlenebilir 
hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmekte. Sanergy 
sıhhi tesisat olanağı bulunmayan şehir köşelerinde 
yaşayan ve bugün nüfusu 1 milyarı geçen insan için 
çözüm sunuyor. 

Düşük maliyetli bir tuvalet kabini olan Sanergy 
katı ve sıvı insan atıklarını ayırıyor; bu atıkların 
toplanmasını ve taşınmasını mümkün kılıyor. 
Sanergy 3 bin tuvalet ile hergün 124 bin kişiye 
düşük maliyetli sıhhi tesisat imkânı sağlıyor. 
Kenya’da sıhhi tesisatın sağlanması için kişi başı 
maliyet 54 dolar tutuyor; Sanergy’de ise bu rakam 
sadece 14 dolar. Kanalizasyon sistemlerine 5 
kat daha düşük maliyetle ulaşılmasını sağlayan 
Sanergy kabinleri, hijyen sorununa 360 derecelik 
çözüm getirecek şekilde tasarlanmış. Atıkların 
ayrıştırılması dışında sabun, el yıkama ünitesi ve 
çöp alanı bulunan kabinlerden çöpün toplanması 
ise el arabaları ile yapılabiliyor. Bu sayede dar 
sokaklara büyük araçların girmesine gerek kalmıyor.

http://www.sanergy.com/

E R C A N  G Ü L
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http://ekasi.energy/faabulous-basic/
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Worldreader

Okuma yazması olmayan insan sayısı 760 milyonun 
üzerinde ve 250 milyondan fazla çocuk temel ilkokul 
eğitimine erişemiyor. Afrika’da kitabı hiç olmayan 
ya da çok az kitabı olan okulların oranı ise %50. 
Bir çocuğun hayatının geri kalanında kitap okuyup 
okumayacağı büyük oranda ilk okuduğu kitaplarla 
kuracağı ilişkiye bağlı. Worldreader bu ciddi meseleye 
çözüm sunan bir teknoloji. 

Her çocuğa ve ailesine dijital kitap sağlamak için 
geliştirilen Worldreader okullara e-okuyucular 
dağıtıyor ve sundukları dijital platformlardan 
kitaplara erişim sağlıyor. 6 Afrika ülkesinde 10 binin 
üzerinde çocuğa kitap sağlayan Worldreader’ın 
dağıtım yaptığı kitap sayısı 480 bini geçti. Eğitici 
eserler, ödüllü kısa hikâyeler ve sağlıklı yaşam 
tüyolarından oluşan kitaplar sayesinde Afrikalı 
çocuklar dünyanın diğer yerlerindeki yaşıtları ile aynı 
olmasa da yakın imkânlara kavuşuyorlar.

Ekasi Energy

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının 
temiz ve sürdürülebilir enerjiye erişimi 
yok. Bu da pek çok insanın günlük 
yaşamını güçleştiriyor. Ağırlıklı 
olarak ormanlardaki ağaçlardan 
oluşan biyokütle enerji kaynakları 
sürdürülebilir enerji kategorisinde. 
İstilacı bitki türlerini bir enerji kaynağı 
olarak kullanmak gelişmekte olan 
ülkelerde fosil yakıtlara alternatif bir 
çözüm sunuyor. 

Küçük topaklar hâline getirilen 
biyokütle enerji kaynakları, Ekasi 
Energy’nin sağladığı fırınlar ve 
ocaklarda kullanılabiliyor. Böylece 
insanlar bu ocaklarda dumansız 
ve yüksek verimli yakıt kullanarak 
yemeklerini pişirebiliyor, sularını 
kaynatabiliyor ve diğer ısı gerektiren 
işlemlerini yapabiliyorlar. FabStove adı 
verilen ocaklar dumansız çalıştıkları 
için ev içerisinde de kullanılabiliyor.

https://www.worldreader.org/
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C E D I
O S M A N

İ Y İ L İ Ğ İ N  G Ü C Ü : 
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Cedi Osman, Kuzey Makedonya’nın Ohri şehrinde doğdu. 
Türk baba ile Boşnak bir annenin çocuğu olan Cedi Osman 
1995 yılında dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken basketbol 
ile tanışan Cedi Osman bu spora olan yatkınlığını kısa süre-
de gösterdi. 2007 yılında Anadolu Efes’in alt yapısına geçen 
Cedi Osman bu tarihten sonra Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşlığına geçti. Milli vazifeyi de bu tarihten sonra üstlendi. 
Türkiye’ye geldikten sonra 2011 yılında Anadolu Efes’in 
ikinci ligdeki pilot takımı olan Pertevniyal’de basketbol oy-
namaya başlayan Cedi Osman burada Türkiye Genç Erkekler 
Basketbol Şampiyonası’nda şampiyonluk kazandı. 

2012-2013 sezonunun sonunda Anadolu Efes ile sözleşme im-
zalayan Cedi Osman ilk resmi maçından itibaren çıktığı tüm 
müsabakalarda fırtınalar estirdi. 2013 – 2014 sezonunda Tür-
kiye Basketbol Federasyonu tarafından “Yılın En İyi Genç 
Oyuncusu” seçilen Cedi Osman 2013 yılında FIBA U-18 
Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşadı. 2014 yılında 
da milli forma ile yine FIBA U-18 Avrupa Şampiyonası’nda 
şampiyon oldu. 2014 yılındaki turnuvanın en değerli oyuncu-
su (MVP) seçildi. A Milli takım formasını da bu tarihten son-
ra giymeye başladı. 2015 TBL All-Star maçı için düzenlenen 
halk oylamasında toplamda 32.715 oy aldı ve üçüncü sıraya 
girerek Avrupa Karması’nda ilk beşe seçildi. 2015 yılında 
ilk kupası olan Türkiye Kupası’nı da kazanan Cedi aynı yıl 
Euroleague’in Yükselen Yıldızı seçiminde yapılan oylamada 
üçüncü oldu. 2015’in yazında ise katıldığı NBA seçmelerinde 
2. tur 1. sıraya girerek Minnesota Timberwolves’a oradan da 
takas ile Cleveland Cavaliers’e geçti. Cumhurbaşkanlığı ku-
pasını da kazanan Cedi Osman ardından kariyerine NBA’de 
devam etti. NBA’de de başarılı bir performans sergileyen 
Cedi burada 1000 sayı barajını aştı ve tek maçta 29 sayı ata-
rak kariyer rekorunu elde etti.  

Başarılı basketbolcu Elazığ’da yaşanan depremin 
ardından önemli bir yardım kampanyası başlattı. 
Twitter hesabından yaptığı duyuruda “Bu akşam 
oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 
maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ’daki 
depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunaca-
ğım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz.” diyen Cedi 
Osman daha sonra “Güzel bir haberim var. Isınmada 
Larry Nance Jr. yanıma geldi ‘Gel 200 yapalım. Ben 
de maçta atılan her 3 sayı için 200 dolar bağışlayayım’ 
dedi. Ben sadece kendi adıma 100 doları, 200 olarak 
güncelliyorum. Teşekkürler!” diye yazdı ve bağış mik-
tarını basket başına 200 dolara yükseltti. Toplamda 
385 bin TL bağış toplayan Cedi Osman iyi bir sporcu 
olduğu kadar iyi bir insan olduğunu da gösterdi.

NBA’de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman Elazığ depreminden sonra başlattığı kampanya ile 
bir kar topu etkisi meydana getirdi. Başarılı basketbolcumuz çıkacağı Cleveland Cavaliers – Chicago 
Bulls maçında atacağı her üçlük için önce 100 dolar bağışlayacağını açıkladı ardından ise bu rakamı 
200 dolara çıkarttı. Sporcunun bu kampanyası kısa sürede pek çok kişinin ve ismin dikkatini çekti. 
Farklı isimlerin de destek verdiği kampanya sonucunda toplanan 60 bin dolar Elazığ depreminde ortaya 
çıkan zararların giderilmesine kullanılacak.

“Yılın En İyi Genç Oyuncusu” seçilen Cedi 
Osman 2013 yılında FIBA U-18 Avrupa 
Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşadı. 2014 
yılında da milli forma ile yine FIBA U-18 Avrupa 
Şampiyonası’nda şampiyon oldu. 2014 yılındaki 
turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 
A Milli takım formasını da bu tarihten sonra 
giymeye başladı.
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SOSYAL SORUNLARA
KOLEKT I F  ÇÖZÜMLER

D İ L A N  AY Y I L D I Z
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Gönüllü öğrenci ve profesyonelleri buluşturan Herkes Için Mimarlık Derneği, yerel 
halkla birlikte çalışarak sosyal sorunlara pratik çözümler getiriyor. 
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2011 yılından bu yana 
faaliyet gösteren Herkes 
Için Mimarlık Derneği, 
sosyal sorunlara karşı 
farkındalığı arttırmak ve 
bu sorunlara mimarlık ve 
tasarım çözümleri getirme 
amacı taşıyor. Ülke ve dünya 
gündeminde olan konuları 
ele alan dernek, hem kentte 
hem de kırsal alanda, proje 
tasarımı, planlaması ve inşaat 
süreçlerinde aktif bir şekilde 
rol alıyor. 

Çalışmalarını gündemde yer 
tutan konular veya derneğe 
gelen çağrılarla belirleyen 
dernek alternatifleri 
tartıştıktan sonra harekete 
geçiyor. Atıl köy okullarının 
dönüştürülüp yeniden 
faaliyete geçirilmesi, 
çocuklar için özel okuma 
salonları oluşturulması, 
yemekhane inşa 
edilmesi ve bahçelerin 
yeşillendirilmesi, Herkes Için 
Mimarlık’ın gerçekleştirdiği 

faaliyetlerden bazıları. 
Gönüllülük esasıyla 
çalışan derneğin giderleri, 
üye aidatları, bağış ve 
sponsorluklarla sağlanıyor. 
Herkes Için Mimarlık 
Derneği hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için 
herkesicinmimarlik.org 
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Pembeviran Bahçe ve Oyun Alanı / 2019

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Pembeviran 
Köyü İlkokulu için gerçekleştirilen bu 
çalışmanın odağında bir bahçe ve oyun 
alanı var. Okulun, oyun alanlarını geliş-
tirme, bahçeyi bitkilendirme ve hayvan 
sürülerinin girişini engellemek için bahçe 
duvarı yapılması talepleri ile yola çıkan 
projenin ilk adımı peyzaj ile atıldı. Oyun 
alanlarının tasarlanması ve bu tasarımla-
rın hayata geçirilmesi konusunda ise farklı 
köy okullarının öğretmen ve öğrencileri-
nin de dahil olduğu, daha katılımlı bir yol 
izlendi. Düzenlenen atölyelerde çocukla-
rın pipet ve iğne gibi sade malzemelerle 
yaptığı üretimlerden etkilenen Herkes 
İçin Mimarlık ekibi, teknik ve lojistik 
konularda okul yönetimi ile görüşmeler 
gerçekleştirip bilgi aldı. Projenin sonun-
daysa, farklı kullanım alanları sunan bir 
köşe, tribün, bostan barındıran bir parkur 
ve kale ortaya çıktı. 

Öğrenci ve öğretmenlerle ortaklaşa 
gerçekleştirilen bu projede Herkes İçin 
Mimarlık’a destek eli uzatanlar arasında 
başta Mardin Artuklu Üniversitesi Mimar-
lık Fakültesi Xlab Topluluğu olmak üzere, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel 
Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü 
ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Cut Paper 
Tasarım Kulübü gibi kuruluşlar da yer 
alıyor.

Herkes İçin 
Mimarlık 
Derneği 
2011 
yılından 
beri 
faaliyet 
gösteriyor.

Ayşe Temizel Ortaokulu Kütüphanesi / 
2017-2018

Manisa Soma’da bulunan Ayşe Temizel 
Ortaokulu’ndaki kütüphane projesi, Mavi 
Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği 
(MAPUDER) ile ortak bir çalışma olarak 
yürütüldü. Bu kütüphane aynı zamanda, 
“Okulların temel ihtiyaçlarını gidermek” 
amacı taşıyan üniversite öğrencilerinden 
oluşan MAPUDER’in Mavi Kütüphaneler 
projesinin 11.’si olma özelliği taşıyor. Oku-
la yapılan keşif gezisinin ardından, Super 
Eight mimarlık ofisinde gerçekleştirilen 
atölyede çalışmanın ana hatları belirlen-
di. Atölye sırasında ayrıca ofisten lojistik 
ve fikri destek de alındı. Kütüphaneye 
işlevsel kitaplık üniteleri, interaktif pano, 
masa, sandalye ve minderlerin eklendiği 
projede, mobilyaların üretimini MAPU-
DER üstlendi. 
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Tepebağ Yaz Okulu / 2019

Tepebağ Höyüğü’nün ulusal anlamda tanıtımı ve 
toplumda koruma bilincinin geliştirilmesi amacı 
ile düzenlenen “Tepebağ Yaz Okulu-Eski İzlerle 
Yeni Çizgiler” kapsamındaki çalışmalardan 
birini Herkes İçin Mimarlık yürüttü. Tarihi 3500 
yıl öncesine dayanan kentin iz ve katmanlarının 
keşfi ve yeniden yorumlanmasının hedeflendiği 
atölyede “koruma”, “yerel” ve “küresel” kav-
ramları ele alındı. 30 öğrencinin görev aldığı 
çalışmada, Tepebağ’ın tarihi değerine karşın 
göç ve afet sebebiyle ıssızlaşması ele alındı ve bu 
problemi aşmanın yolları arandı. Üretilen çözüm 
yolu, yerel halk için aidiyet duygusunu arttır-
mak, turistler içinse fark edilmeyen değerleri 
öne çıkarmak oldu. 30 mimarlık öğrencisinin 
katılımıyla gerçekleşen projede, Herkes İçin 
Mimarlık’ın çalışma ortakları Adana Mimarlar 
Odası, Çukurova Üniversitesi ve Seyhan İlçe 
Belediyesi’ydi.

Peyzaj Çalışması III / 2019 

Ankara BBOM Meraklı Kedi İlkokulu, Herkes İçin 
Mimarlık ekibinin sık ziyaret ettiği duraklardan. 2015 
ve 2016 yıllarında, okul öğrencilerinin, kooperatif üyesi 
velilerin, öğretmenlerin, üniversite öğrencilerinin ve 
gönüllülerin katılımı ile okul bahçesinin yenilenmesi 
projelerini takip eden Peyzaj Çalışması III, bu süreçte 
ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi amacını taşıyor. 
Projenin başlangıcı olan ve açık çağrıyla düzenlenen 
tasarım atölyesine, mimar, endüstri tasarımcısı ve 
şehir bölge planlamacıları katıldı. Olası senaryoların 
masaya yatırılması sonrası alınan kararları, uygulama 
atölyesi takip etti. Okuldaki kullanılmayan merdivenin 
amfiye dönüştürülmesi, çizgisel oyun tasarımları ve ses 
çıkarma borularıyla süslü “macera koridoru”nun inşa 
edilmesi, mini kum havuzu strüktürünün yapılması 
ile ağaç evin büyütülmesi Peyzaj Çalışması III’ün ana 
üretimleri oldu.

Darıca Açık Derslik ve Bostan / 2018

Şanlıurfa Harran Darıca Mezrası İlkokulu’nda gerçekleş-
tirilen Darıca Açık Derslik ve Bostan projesinin arkasında 
Herkes İçin Mimarlık’ın yanı sıra Köy Okulları Değişim Ağı 
(KODA) ve Kent ve Çocuk girişimi var. Okullara fiziksel 
ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda destek olmayı amaçla-
yan KODA ile çocuklara odaklanan şehircilik girişimi Kent 
ve Çocuk’un katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar sonrası 
ortaya çıkan proje, bir tasarım atölyesiyle başladı. Üyelerin 
dışında Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
öğrencileri, köy okulunun öğretmeni, öğrencileri ve köy 
okuluna kayıtlı olmayan köyün çocukları ve gençlerinin de 
katıldığı atölyede öne çıkan fikirler sunuma dönüştürüldü. 
Projenin uygulama atölyesinin sonucunda ortaya, ön bahçe-
de ahşap bir açık derslik, arka bahçede ise ahşap, saman ve 
toprak sıvadan oluşan bir bostan çıktı. 
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M3 / 2016

2000’e yakın öğrencinin eğitim aldığı İstanbul 
Ayazağa İlk ve Orta Okulu için gerçekleştirilen bu 
proje, oyun alanları ve açık alan düzenlemelerini 
içeren bir peyzaj çalışması. 2016 yılında, MEF 
Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
Tasarla ve Yap! stüdyosu kapsamında gerçekleşti-
rilen M3’ün geçmişi bir sene önceye, okulun bah-
çesinden geçen su kanalının sebep olduğu mağdu-
riyeti ortadan kaldırmak amacı taşıyan Hayallere 
Köprü çalışmasına dayanıyor. Öğrenci, öğretmen 
ve velilerin istekleriyle şekillenen bu projeyle, su 
kanalının üzerine ahşap bir köprü inşa edilerek 
sorun giderilmişti. M3 projesi ise okul bahçesinin 
taleplere göre şekillendirildiği bir peyzaj çalışma-
sı. Parkur, barfiks küpü ve ahşap kaleler üretilen 
projede, Herkes İçin Mimarlık ekibine MEF 
Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
destek verdi.

Okan Üniversitesi Proje Stüdyosu / 2015-2016

Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde yürütü-
len mimari proje stüdyosu, anlık mimarlık, acil 
durum mimarlığı gibi temalar etrafında, kırsal 
ve kentsel alanların mevcut durumlarına ve olası 
gelecek senaryolarına dair sorunların ve potansi-
yellerin değerlendirildiği bir çalışma. Herkes İçin 
Mimarlık, proje konuları vermek yerine temalar 
belirleyerek öğrencileri kendi seçtikleri konuda 
çalışmaya teşvik etti. Güz dönemi boyunca süren 
stüdyo kapsamında, sınıf içindeki ihtiyaçlara 
yönelik üretimler, kampüsteki problemler hakkın-
da çözümler, kent merkezi semtler üzerine olası 
gelecek senaryo tasarımları gibi pek çok üretim 
ortaya çıktı.
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Kadın ve Çocuk Mekanları III 2015-2016

Kadın ve Çocuk Mekanları, Herkes İçin 
Mimarlık ve AÇEV ortaklığıyla Tokat’ın beş 
köyünde gerçekleştirilen bir proje. Etkinliğin 
üçüncü ayağında, başta ziyaret ettikleri Gür-
yıldız ve Akın köylerine giden Herkes İçin 
Mimarlık, projenin son uygulama çalışmalarını 
gerçekleştirdi. Her iki köyde odalardan biri ka-
dınların toplantı ve eğitim amaçlı kullanabilece-
ği şekilde tasarlandı, bir başka oda kadınların 
dinlenebileceği, çocukların da çalışma ve oyun 
alanı olarak kullanabileceği şekilde düzenlendi. 

Ovakent Uygulama Atölyesi / 2014

Atıl Köy Okulları Ovakent Projesi kapsamında 
düzenlenen bu atölye, 37 kişilik bir ekiple ger-
çekleştirildi. Projenin amacı, 7000 dolaylarında 
olan nüfusunu kaybederek 2000’lere gerileyen 
Ovakent’teki iki okuldan biri olan Kemal 
Atatürk İlköğretim Okulu’nun hayata döndü-
rülmesiydi. Okul ve bahçe işleri olmak üzere iki 
bölümde gerçekleştirilen uygulama atölyesinde, 
bahçede yerine yemekhane yapılacak eski mut-
fak/depo binasının yıkımı, arka bahçede yer 
alan eski kömürlüğün tarım atölyesine dönüştü-
rülmesi, bu yapının ve bitişik bahçe duvarının 
toprak sıva ile sıvanması, arka bahçe için yeni 
bir çit yapılması ve yine arka bahçede zeytin 
ve çam ağaçlarının olduğu bölümdeki oturma 
setlerinin yenilenmesi işleri gerçekleştirildi.

Ovakent halkı, İzmir ve Ödemiş Milli Eğitim 
Müdürlükleri ve üniversite öğrencileri gibi 
kesimlerle geniş bir katılımcı ağıyla yürütü-
len proje, Herkes İçin Mimarlık ekibine köy 
halkıyla sıcak ilişkiler kurmanın yanı sıra yerel 
kültürü ve ustaların kendilerine has tekniklerini 
öğrenme fırsatı da sundu.

Atıl köy okullarının 
dönüştürülüp yeniden 
faaliyete geçirilmesi, 
çocuklar için özel okuma 
salonları oluşturulması, 
yemekhane inşa 
edilmesi ve bahçelerin 
yeşillendirilmesi, 
Herkes İçin Mimarlık’ın 
gerçekleştirdiği 
faaliyetlerden bazıları.
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ELAZIĞ’DAKİ 

DEPREMDE 45 KİŞİ 

ENKAZ ALTINDAN 

SAĞ KURTARILDI. 

MUSTAFA PAŞA 

MAHALLESİ’NDE 

DEPREMDE 

YIKILAN BİNANIN 

ENKAZINDAN SAĞ 

ÇIKARTILAN 

BİR KİŞİ.
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ELAZIĞ’DAKİ 

DEPREMDE AFET 

BÖLGESİNE ULAŞAN 

TÜRK KIZILAY 

DEPREMDE ZARAR 

GÖRENLERİN 

İMDADINA KOŞTU. 

DEPREMZEDELERİN 

VE ARAMA 

KURTARMA 

EKİPLERİNİN 

ALANDA İHTİYAÇ 

DUYDUĞU TEMEL 

GIDA, BARINMA, 

ISINMA VE SAĞLIK 

İHTİYAÇLARINI 

TÜRK KIZILAY 

GİDERDİ.
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n dep
reme ilk andan itibaren tüm gücüyle yanıt veren Türk K

ızılay sahada deprem
zedelere uzanan yardım eli oldu.

206 28 2000
UZMAN AFET 

PERSONELİ YARDIMA 
KOŞTU.

SAĞLIK VE PSİKOSOSYAL 
DESTEK GÖREVLİSİ SAHADA 
DEPREMZEDELERE YARDIM 

EDİYOR.

GÖNÜLLÜ AFET SONRASI 
ÇALIŞMALARDA GÖREV 

ALIYOR.
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2.500 
5.686 
15.747 
1.563 

14 
1

7

33

ÇADIR

YATAK

BATTANIYE

ISITICI GÖNDERDI.

TIR

MOBIL ÇOCUK 
DOSTU ALAN

IKRAM ARACI

ÖNCÜ HABERLEŞME 
ARACINDAN OLUŞAN BIR 

FILO ILE BULUNUYOR.

4 MOBIL MUTFAK VE 
2 SAHRA MUTFAK 
KITI MALATYA’DA 

2.000 ELAZIĞ’DA ISE 
5.000 KIŞIYE SICAK 
YEMEK SAĞLIYOR.

Türk 
Kızılay
alana;

Türk 
Kızılay 

afet 
bölgesinde
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Sevginin 
Bağladıkları: 
Anne-Çocuk
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Kokusu, sesi, bakışı, sıcaklığı, o tombik yanakları… Candan canın 
dünyaya gelmesi, sonra dile gelmesi... İlk kelimeler, ilk adımlar... Sorsanız 
“İçi de dışı da beni yakar” der ama onun kılına zarar gelse dünyayı yakar! 

Bir annenin gözünden bebeği nasıl anlatılabilir ki? Kelimelerle tarif 
edilemez. Hiçbir duygu, annenin çocuğuna; çocuğunun annesine olan 

duyguları kadar kuvvetli değil elbet. Özellikle de sevgi... O sevgi hiçbir 
şekilde tarif edilemez. Peki bilim adamları da anne sevgisinin oluşmasını 

bilimsel olarak nasıl açıklıyor? 

“Anne olunca anlarsın” dedikleri zaman 
bir kadına gerçekten anne olmadan 
anlamaz ne denildiği. Ama annelik kapıyı 
çalınca dünya değişir. Doğumdan hemen 
sonra göğse konulan bebek, bir kadının 
hayatını tümden değiştirir. O kadının 
hayata bakışı değişir, o kadının karakteri 
değişir; çoğu kadın da bunu “Ben artık 
tam oldum” olarak yorumlar. Özellikle 
de emzirme esnasında bebeğiyle göz göze 
gelen kadınlar, bunun tarif edilemez bir 

duygu olduğunu söyler ve o bağ ömür 
boyu sürer gider. 

Bilim insanları bu konuya da değişik bir 
bakış açısı kazandırmıştır. Anne ve annelik 
kavramı üzerine filmler, diziler çekilip; sosyal 
medyada pek çok paylaşımların yapıldığı 
günümüz dünyasında bilim insanları da 
elbette araştırmalarıyla bu sevginin gücünün 
nereden geldiğini araştırmıştır; araştırmaya 
da devam etmektedir.

N U R H A N  D E M İ R E L
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Bağlanma sekteye uğrarsa 
yetişkinlikte olumsuzluk 
doğurur

Bağlanma kuramının kurucusu 
John Bowly’ın dediğine göre 
bebekler annelerin verdiği 
sinyalleri algılar, annesine 
güvenmesinin doğru olduğunu 
belirler; bu güvenin sonsuz 
olduğunu ifade eder. Bu sayede 
bebek yetişkin olduğunda da 
başkalarına güvenmeyi öğrenir; 
sosyal ilişkileri iyi gider. Ancak, 
bu süreç sekteye uğradığında, 
yani anne bebeğinin sinyallerini 
tutarlı bir biçimde yanıtlayamadığı 
zaman bebek annesiyle 
güvenli bir bağ geliştiremez. 
Bağlanma teorisine göre annenin 

ulaşılmazlığı hem çocuk hem de 
yetişkinlerin kaygı veya rahatsızlık 
göstermesinin belirleyicisi olabilir. 

Ainsworth’un deneyi 

Ainsworth da bu kurama bir 
deney ile katkıda bulunmuştur. 
Deney 8 aşamadan oluşmaktadır. 

1. Aşama: Anne, bebek ve 
gözlemci odaya girerler. 
Gözlemci, anneye bebeği nereye 
koyacağını ve kendisi nerede 
duracağını söyler.

2. Aşama: Anne bebeği 
oyuncakların yanına koyup 
sandalyesine oturur.

Bağlanma teorisine 
göre annenin 
ulaşılmazlığı hem 
çocuk hem de 
yetişkinlerin kaygı 
veya rahatsızlık 
göstermesinin 
belirleyicisi 
olabilir.
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Bağlanma bebek 
anne karnına 
düştüğü andan 
itibaren başlıyor.

3. Aşama: Yabancı, kapıyı tıklayarak içeri girer. 
Bir dakika sessizce oturur, bir dakika anneyle 
sohbet eder ve bebeğe yavaş yavaş yaklaşıp 
ona bir oyuncak gösterir. Bu süre içerisinde 
anne köşesinde sessizce oturur ve üçüncü 
dakikanın sonunda bebeğe fark ettirmeden 
odadan çıkar.

4.Aşama: Eğer bebek mutlu bir şekilde oyunla 
meşgul olursa, yabancı oyununa katılmaz. 
Eğer bebek pasif kalırsa yabancı, bebeğin 
dikkatini oyuncaklara çekmeye çalışır. Eğer 
bebek rahatsızlık, sıkıntı duyarsa yabancı, 
bebeğin dikkatini dağıtıp onu rahatlatmaya 
çalışır. Eğer bebek rahatlamıyorsa, bu aşama 
kısa kesilir ve anne bebeğinin çok rahatsız 
olduğunu düşünüyorsa odaya girebilir.

5.Aşama: Anne içeri girer ve bebeğin kendine 
spontane bir tepki vermesini sağlamak için 
kapıda bekler. Anne, çocuğu rahatlatarak tekrar 
oyuncaklarla oynamasını sağlar. Bu sırada 
yabancı, bebeğe fark ettirmeden odadan çıkar.

6.Aşama: Anne odadan tekrar çıkar fakat 
bebeğe mutlu bir şekilde ‘hoşça kal’ der. 
Bebek üç dakikalığına yalnız bırakılır. Eğer 
çok rahatsız olursa bu aşama kısa kesilir.

7.Aşama: Yabancı içeri girer. Bebek oyunla 
meşgulse oyununa karışmaz. Eğer bebek 
huzursuzsa bebeği rahatlatmaya çalışır. 
Yabancının, bebeği rahatlatıp rahatlatmadığı; 
bebeğin, yabancıyla oynayıp oynamadığı 
gözlenir. Bebek çok fazla sıkıntı yaşarsa bu 
aşama kısa kesilir.

8.Aşama: Anne odaya geri gelir, yabancı 
odadan çıkar. Bebeğin, annesine verdiği 
tepkiler ölçülür.

Bu deneye göre güvenli bağlanan çocukların, 
anneleri ile odaya girdiklerinde araştırma 
ve keşfetme isteklerinin olduğu, anne 
odadan ayrıldıktan sonra kaygı ve gerilim 
yaşadıkları, anneleri tekrar yanlarına 
geldiklerinde ise çabucak rahatlayarak tekrar 
keşfetme ve keşfettiklerini paylaşma istekleri 
içinde oldukları saptanmıştır. Güvensiz/
dirençli örüntü gösteren çocukların ise 
anneleri ayrıldığında keşfetmeyi ve oyun 
oynamayı kestikleri, yoğun kaygı ve ruhsal 
gerilim yaşadıkları, anneleri odaya dönse 
bile ruhsal gerilimlerinin azalmadığı ve 
rahatlayamadıkları görülmüştür. Güvensiz 
kaçınmacı bağlanma örüntüsünde ise, bebeğin 
anne geldiğinde anneden uzak durduğu, 
annenin iletişim kurma çabasına direnç 
gösterdiği saptanmıştır. Güvensiz/dağınık 
bağlanmış bebekler ise, şaşırmış, endişeli, 
dikkatsiz davranışlar göstermekte, farklı 
yönlere bakarak annelerine gitmektedirler

Bebek anne karnına düştüğü an bağlanma 
başlar

Bağlanma bebek anne karnına düştüğü 
andan itibaren başlıyor. Yani bağlanma fetüs 
halinde başlar; doğum sonrası dönemi de 
kapsar. Doğum öncesindeki etkiler de bebeğin 
ilerideki yaşamını etkiler.  
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Hatta araştırmalara göre bu süreçteki 
olaylar bebeğin yetişkinlikteki ailesel, 
sosyal ve romantik ilişkilerini bile 
etkilemektedir. Ayrıca annenin doğuma 
kadar giden döneminde yaşadığı hormonlar 
da bu bağlanmayı oluşturan etmenler 
arasında yer alıyor. Örneğin, sevgi 
ve bağlanma hormonu olarak bilinen 
oksitosin hormonunun seviyesi hamilelikle 
birlikte yükseliyor. Böylelikle bir anne 
adayı, bebeğine olan bağını henüz daha 
ona hamileyken güçlendiriyor. Onunla 
konuşarak, göbeğini severek, ona kendi 
sevdiği bir ninniyi söyleyerek aralarındaki 
bağı oluşturmaya başlıyor. 

 
 
 
 

Hormonlar devrede

Doğum sırasında ise endorfin hormonu 
devreye giriyor. Endorfinin bir özelliği 
de ağrı kesici ve sakinleştirici olmasıdır. 
Çocuk dünyaya geldiği anda endorfin 
en üst seviyeye ulaşıp; doğum sancısını 
unutturuyor. Bebek annenin göğsüne 
yatırıldığında oksitosin hormonu da 
yüksek seviyede salgılanıyor ve bu hormon 
sayesinde annenin gözü bebeğinden 
başkasını görmüyor. 

Bağlanma sayesinde anne sevgisi 
güçleniyor. Böylece fiziksel dokunsal 
bağlanma da geliyor. Bütün anneler 
gece derin uyurken bile çocuklarının 
ateşlendiğini ya da lavabo ihtiyacının 
geldiğini hissedip çocuktan önce 
uyanabiliyor.

Örneğin, sevgi 
ve bağlanma 
hormonu olarak 
bilinen oksitosin 
hormonunun 
seviyesi hamilelikle 
birlikte yükseliyor.
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Kişilerin romantik ilişkileri de 
etkileniyor

Bebeklik dönemindeki bağlanma, 
kişilerin sosyal, romantik 
ve bireysel yaşantılarının 
biçimlenmesinde önemlidir. 
Bu etkilerine ek olarak güvenli 
bağlanma sağlanamadığında, 
kişilerin yaşamlarında sağlık 
sorunları görülebilmektedir. 
Bebek ile anne bağlanmasının 
kurulması, gebelik öncesinden 
başlamakla birlikte, gebelik, 
doğum ve doğum sonrası 
gibi geniş bir dönemden 
etkilenmektedir.

Güvenli bağlanmaya genetik 
etmenler dahil etki eden 
birçok durum vardır ve sağlık 
çalışanları, bu dönemler 
içerisinde bağlanmayı etkileyecek 
durumların farkında olmalıdırlar. 
Saptanan risk etmenine 
uygun, etkin ve multidisipliner 
olarak değerlendirilmesi ve 
gerekliliklerin yapılması anne 
ve bebeğe uygun desteğin 
verilebilmesi amaçlanmalıdır.

Çocukluk travması hastalık 
riskini artırıyor

Davranışsal Nörobilim 
Uzmanı Francesca D’Amato da 
“Çocuklarımıza bağımlı olmak 

için yaratılmışız. Anne ve bebek 
arasındaki bağ yeni doğan 
bebeklerin korunma, beslenme 
ve bakımını da garanti altına 
alıyor” diyor. Hint asıllı Amerikalı 
hekim Dr. Deepak Chopra ise 
“Bebekken ihmal ya da suistimal 
edilen insanların genlerinin 
bağışıklık sistemleri üzerindeki 
etkileri değişiyor ve kontrollerini 
kaybediyorlar, çünkü bağışıklık 
sistemimiz kendini etkileyen 
olayları unutmuyor ve hasar 
görmeye devam ediyor” diyor 
ve ekliyor: Çocukluk travmaları 
ileride hastalığa yakalanma 
oranlarını yüzde 70 artırıyor.

Çalışsanız da ev işini boşverin

Dr. Chopra, çalışmak zorunda 
kalan annelerin bebeklerinin 
de etkilenmemeleri için 
şöyle önerilerde bulunuyor: 
Çalışıyorsanız evin işini düşünmek 
zorunda değilsiniz. İlk etapta 
bebeğiniz öncelikli olmalı. Onun 
yanına gittiğinizde sadece onunla 
ilgilenin, ona sarılın. Bebeğinizi 
hastalıklardan koruyan, onun 
geleceğini şekillendiren asıl güç 
eğitim değil; annenin saf ve eşsiz 
sevgisidir.

İhtiyaç Anında: Türk Kızılay’ın Sevgi 
Bohçası

İhtiyaç sahiplerine yaşamın her alanında 
kolaylık sağlamayı misyon edinen Türk 
Kızılay, geçtiğimiz dönemde anlamlı bir 
yardım projesi başlattı. “Sevgi Bohçası” 
adı verilen projede maddi durumu yetersiz 
olan ailelerin artan doğum sonrası mas-
raflarının bir ölçüde karşılanması ve zor 
durumdaki ailelere destek olunması amaç-
lanıyor. “Sevgi Bohçası” projesinde yeni 
doğan bebeklerin ve annelerinin ihtiyaç 
duydukları temel malzemeler Türk Kızılay 
tarafından bir bohça içerisinde karşılanıyor. 
Bu proje ile bebek sahibi olan ve herhangi 
bir sosyal güvencelerinin olmadığı tespit 
edilen ailelerin bebek ve anne bakımında 
ihtiyaç duyacakları malzemeler sağlanmış 
oluyor.
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H A L İ L  İ B R A H İ M  İ Z G İ

MUHTAR  KENT 
TÜRK İ Y E  YARD IMDA 

ÖRNEK B İ R  Ü LK E



331 8 6 8  D E R G İ  /  M U H T A R  K E N T :  T Ü R K İ Y E  Y A R D I M D A  Ö R N E K  B İ R  Ü L K E

Muhtar Kent… Yönetici, iş insanı ve Türkiye’nin iftihar tablolarında biri. 
1978 yılında bir gazetedeki iş ilanını görüp başvurması ile başlayan Coca 

Cola serüveni onu CEO olmaya kadar götürdü. Köklü bir aileden gelen 
Muhtar Kent 40 yılı aşkın bir süre Coca Cola’da görev yaptı. Dünyanın 

en önemi markası olan Coca Cola’da çok kritik zamanlarda görev 
başındaydı. Muhtar Kent’in idarecilik sırları bugün de pek çok genç için 

yol gösterici nitelikte. 

Küreselleşme ekonomik düz-
lemde bizi birbirine daha 
bağımlı insanlar yaptı. Küresel 
bir markayı yönetirken dünyayı 
nasıl görüyordunuz? Aynı duy-
gularla dolu insanlar mıyız?

Coca-Cola Şirketi’nde çalıştığım 
41 yılın son 10 yılında Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak görev 
yaptım ve 2019 yılı Mayıs ayında 
emekliye ayrıldım.

Küreselleşme geçtiğimiz yüzyıl 
dünyayı değiştiren en önemli un-
surların başındaydı. 21. yüzyılın 
en güçlü eğilimlerinin başında ise 
“sürdürülebilirlik” olduğunu söy-
leyebilirim. Bugün gelinen nok-
tada, kazanılan para ve yaratılan 
değer kadar; bu değerin nasıl ve 
neler pahasına yaratıldığı da çok 
büyük önem taşıyor. Coca-Cola 
Şirketi’nin kendi sınırlarının 
ötesinde, kapsamlı bir sürdürü-
lebilirlik anlayışı ve bu anlayışı 
yansıtan birçok programı var.

Coca-Cola dünya üzerinde 
ürünlerini sunduğu 200’den 
fazla ülkede, hizmet ettiği tüm 
topluluklar için uzun vadeli ve 
sürdürülebilir değerler yaratır. 

Bu çerçevede, milyonlarca insa-
nın yaşam kalitesini yükseltmeye, 
kaynak verimliliğini artırmaya ve 
çevreyi korumaya yönelik prog-
ramları vardır.

Coca-Cola’da bulunduğum dö-
nemde, işimizin yalnızca hizmet 
ettiğimiz topluluklar geliştikçe 
gelişebileceğinin bilincinde ola-
rak çalışmalarımızı üç ana bölüm 
etrafında planladık. Bunlara 3W 
dedik. Su (Water), Kadınların 
Ekonomik Alanda Güçlendiril-
mesi (Women) ve Yaşam Kalite-
sinin Yükseltilmesi (Wellness). 
Yeni dönemde önem kazanan 
bir önemli başlık olan sıfır atık, 
geri dönüşüm ve karbon ayak izi 
konuları (World Without Waste), 
halefim olan Coca-Cola şirke-
tinin yeni CEO’su ve Başkanı 
James Quincey tarafından cesur 
hedeflerle, öncelikle takip edili-
yor. Böylece menüye dördüncü 
“W” eklenmiş oldu.

İş dünyası insani ıstırabın sona 
erdirilmesi, hafifletilmesi için 
nasıl bir rol üstlenebilir?

Küresel şirketler insani problem-
lerin sona erdirilmesi için önemli 

bir rol üstlenmeye başlamışlardır. 
Coca-Cola’da CEO ve Yönetim 
Kurulu başkanlığım dönemimde 
dünyamızın en önemli ham-
maddesi ve ürünlerimizin temel 
maddesi olan “su” ya büyük 
önem vererek su tasarrufu konu-
sunda önemli hedefler koyduk. 
Dünyanın %70’i sularla kaplı 
olmasına rağmen erişilebilir tatlı 
su kaynakları dünyadaki toplam 
suyun ancak %1’i kadar. Su kıtlı-
ğı çeken dünya üzerinde yaklaşık 
2 milyar insan var ve bu rakamın 
2050’ye doğru 3 katına çıkması 
bekleniyor.

Coca-Cola’da 2020 yılına kadar 
işimiz gereği kullandığımız 
her damla suyu doğaya geri 
kazandırmayı hedefledik ve bu 
hedefi 5 yıl önce 2015’te yakala-
dık. Böylece dünyaya yılda 400 
trilyon suyu geri kazandırmış 
oluyoruz, ki dünyada büyük su 
tüketen şirketler içinde bir ilki 
gerçekleştirmiş oldu Coca-Cola... 
Böyle cesur bir hedef koymak 
ve de o hedefi erken yakalamak, 
dünyada suya karşı duyarlılığı ve 
saygıyı arttırmada da önemli rol 
oynamıştır.

Muhtar Kent insani yardıma, sürdürülebilirliğe ve olumlu anlamda değişime 
değer veren bir idareci. Babası Necdet Kent de Marsila Başkonsolosluğu 
döneminde sağladığı evrak ile onlarca Yahudi’yi ölümden kurtarmıştı. 
Muhtar Kent ile idarecilik hayatını, getirdiği dönüşüm ve değişimleri 
konuştuk. Keyifli okumalar…
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Acil temel 
ihtiyaçların yanı 
sıra uzun vadede 
toplumların 
gelişmesi için de 
bazı programları 
yine çalıştığım 
dönemde başlattık.

1 8 6 8  D E R G İ  /  M U H T A R  K E N T :  T Ü R K İ Y E  Y A R D I M D A  Ö R N E K  B İ R  Ü L K E

60’dan fazla ülkede 210 adet Yağmur 
Harmanı projesini Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Teşkilatı, Dünya Doğal Hayat 
Federasyonu ve Birleşik Devletler Yardım 
Fonu gibi kuruluşlarla hayata geçirdik. 
Afrika’nın insani yardıma en çok ihtiyaç 
duyulan bölgelerinde yüzlerce Eko Center 
(topluluk merkezi) kurduk. Bu merkezler 
aracılığıyla bölge halkının su ve başka 
temel bazı ihtiyaçlarına cevap verdik.

Coca-Cola, bugün doğal afetler sonrası 
uluslararası kuruluşlarla iş birliğinde 
dünyanın her yanında yardım faaliyetle-
rinde bulunmaya devam ediyor. Acil temel 

ihtiyaçların yanı sıra uzun vadede toplum-
ların gelişmesi için de bazı programları 
yine çalıştığım dönemde başlattık. 10 yıl 
kadar önce göreve geldiğim ilk yıllarda 
kadınların ekonomiyi dönüştürücü etki-
sine olan inancımızla ekonomik büyüme 
ve kalkınmaya destek olmak amacıyla 
kadınların toplumdaki yerini güçlendir-
mek üzere çalışmalar başlattık. 2020 yılına 
kadar 5 milyon kadının ekonomik olarak 
güçlendirilmesini hedefledik. Kadınların 
toplumdaki yerini güçlendirmek adına bu 
büyüklükte bir hedef de dünyada ilk defa 
bir ticari kuruluş tarafından böylece ortaya 
konulmuş oldu.
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Türkiye’de de bu hedef doğrul-
tusunda, “Kız Kardeşim Projesi” 
ile kadınlara girişimcilik, dijital 
okuryazarlık, finansal bilinç ve 
uygulamalı temel finans eğitim-
leri veriliyor. Proje kapsamında 
İTÜ, TOBB, Habitat Derneği 
ve Coca-Cola Türkiye bugüne 
kadar 20 bin kadına destek oldu 
ve 2020’de 10 bin kadına daha 
ulaşmayı hedefliyorlar.

Türkiye’nin insani yardım 
konusundaki çalışmalarını nasıl 
görüyorsunuz?

Türkiye, başta Kızılay olmak 
üzere birçok STK ve uluslararası 
örgütle birlikte dünyanın dört bir 
yanında gerçekleştirdiği yardım 
faaliyetleriyle bence örnek bir 
ülke. Özellikle Türkiye, son 10 
yıldır sınır komşumuz Suriye’de 
devam eden iç savaşta insani 
yardım konusunda büyük bir 
sorumluluk bilinciyle hareket 
etmektedir.

Uluslararası kurumların iş dün-
yasıyla geliştirdiği iş birliklerini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Geliştirilmesi gereken alanlar 
nelerdir?

Bugün dünyada sürdürülebilir-
lik, iklim değişikliği ve katılımcı 
kapitalizm gibi önemli toplumsal 
sorunlar ancak hükümetler, iş 
dünyası ve sivil toplum arasında 
ciddi bir iş birliği neticesinde 
çözülebilir. Ben buna “Altın 
Üçgen İş Birliği” diyorum. Bizim 
hem su projelerimizde hem kadın 
girişimci projelerimizde WEF ve 
UN Woman gibi hep çok önemli 
ortaklarımız oldu.

İnsani yardımın sürdürülebilir-
liği konusunda iş dünyası nasıl 
bir perspektif geliştirmeli?

Yukarıda sözünü ettiğim, “Altın 
Üçgen” iyi işletildiğinde uzun 
vadeli sürdürebilir ilerleme sağla-
nabilir.

Profesyonel iş hayatında ba-
şarıya ulaşmış isimler gönüllü 
çalışmalarla tecrübelerini nasıl 
aktarabilir? Siz bu konuda ne 
gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

 

İnsan geldiği yeri unutursa 
gideceği yere varamaz. Ben de 
eşim ve çocuklarımla bir eğitim 
vakfı kurdum ve her yıl 4 Türk 
lise mezununu Amerika’da bir 
üniversitede lisans eğitimi için 
destekliyoruz. Şu anda ABD’nin 
en seçkin üniversitelerinde 18 
Türk gencini okutmaktayız ve 8 
mezunumuz oldu.

Türk insanın iyiliksever olduğu 
söylenir, dünyayı bilen bir insan 
olarak bu iddianın doğru oldu-
ğunu düşünüyor musunuz?

Türk halkı tarihi ve kültüründen 
dolayı insani yardım konusunda 
kuvvetli bir geleneğe sahip.

Gerek tarihimiz gerek bulundu-
ğumuz coğrafya itibariyle insani 
yardım ve müdahale gerektirecek 
durumlarda her zaman öncü ola-
rak görev alan ülkelerden olduk, 
öyle olmaya da devam ediyoruz. 
Bu anlamda Türk insanının iyilik 
ve yardımlaşma konusunda yük-
sek bir bilince ve değerlere sahip 
olduğunu düşünüyorum.

Türkiye, başta 
Kızılay olmak üzere 

birçok STK ve 
uluslararası örgütle 

birlikte dünyanın 
dört bir yanında 
gerçekleştirdiği 

yardım 
faaliyetleriyle 

bence örnek bir 
ülke.
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Sinemada sevgi teması ucu bucağı olma-
yan, derya deniz bir konu. Sevgi nasıl 
ki insan kalabilmenin olmazsa olmazıy-
sa 7. sanat için de merkez üssü gibi bir 
konuma sahip. Toplum olarak sevgisini 
göstermeyi ve bir arada olmayı seven 
insanlarız. Dolayısıyla önce kendi sine-
mamıza baktığımızda sevgi temasının en 
ağır bastığı ekol olarak Ertem Eğilmez ve 
Arzu Film yapımlarını görürüz. 

Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, 
Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener 
Şen gibi efsane isimleri bir araya getiren 
Gülen Gözler, Bizim Aile, Mavi Boncuk, 
Sev Kardeşim ve Neşeli Günler’in başını 
çektiği bu ekolün filmleri, günümüzde 
sevgiye ve birliğe ne kadar çok ihtiya-
cımız olduğunu daha net gösterir. Yine 
bizden bir yapım, Atıf Yılmaz imzalı 
Selvi Boylum Al Yazmalım ise dillere 
pelesenk olan ‘sevgi iyilikti, dostluktu, 
sevgi emekti’ cümlesiyle duygu ağırlı-
ğından çok emek harcamanın sevgiyi var 
ettiğini vurgular. 

Aşk, sevgi deyince akıllara Love Story/
Aşk Hikayesi gibi mendil ıslatan Holl-
ywood yapımları ve bunların Yeşilçam 
uyarlamaları gelir genellikle. Oysa ro-
mantik komedilerin kraliçesi Nora Eph-
ron; When Harry Met Sally/Harry Sally 
ile Tanışınca, Sleepless in Seattle/Sevgi-
nin Bağladıkları ve You’ve Got Mail/Me-
sajınız Var gibi yapımlarla, ‘hafif’ olarak 
nitelendirilen bu türe ve sevgi temasına 
doğallık kazandırır. Richard Linklater da 
bu doğallığı gerçeklikle yoğurup Before 
Sunrise, Before Sunset ve Before Mid-
night üçlemesine imza atar. Yaş almakla 
birlikte sevginin boyut değiştirmesini, 
erkek ve kadının tüm kusurlarıyla birlikte 
anlatır. 

İNSANLIĞIN
İKİ YÜZÜ

Birbirinin tezatı iki kavram, sevgi ve sevgisizlik diğer sanat dallarında olduğu 
gibi sinemanın da tam kalbinde yer almakta. Bu yazıda, sevgiyi ve sevgisizliği 
derinden anlatan ve farklı biçimlerde ele alan filmleri bulacaksınız. 

M Ü J D E  I Ş I L
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Romantik komedilerin kraliçesi 
Nora Ephron; When Harry Met 
Sally/Harry Sally ile Tanışınca, 
Sleepless in Seattle/Sevginin 
Bağladıkları ve You’ve Got Mail/
Mesajınız Var gibi yapımlarla, 
‘hafif ’ olarak nitelendirilen bu 
türe ve sevgi temasına doğallık 
kazandırır.

Sevgi teması deyince ebeveyn-çocuk iliş-
kisine özel bir alan açmak gerekir. Charlie 
Chaplin’in The Kid/Yumurcak’taki mane-
vi babalığını, Vittorio De Sica’nın Ladri di 
Biciclette/Bisiklet Hırsızları’nda babasının 
düştüğü zor duruma rağmen onun elini 
sevgiyle tutan oğlunu unutmak mümkün 
mü? Kramer vs. Kramer/Kramer Kra-
mer’e Karşı’da babalığı ve sevgiyi yeniden 
keşfeden mağdur eşi, The Leon/Sevginin 
Gücü’nde bir kiralık katilin himayesine 
aldığı küçük kız için kendini feda etme-
sini, La vita è bella/Hayat Güzeldir’de 
toplama kampında olsa bile biricik oğlunu 
soykırım dehşetinden uzak tutmaya çalı-
şan babayı, Terms of Endearment/Sevgi 
Sözcükleri’nde yıllara yayılan inişli çıkışlı 
anne-kız ilişkisini, Marriage Story’de 
biten sevginin tortularını izleriz. 
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Ülke sevgisi de sinemanın 
çokça ele aldığı bir konu. 
Mesela Hollywood cephesinde 
memleket sevgisi, döneme ve 
türe göre farklı şekiller alır.
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Sevginin derecesinin fedakarlıkla ölçüldü-
ğü düşünülürse çocuklarının hastalığına 
çözüm bulmak için ilaç geliştiren anne-ba-
banın gerçek hikayesi Lorenzo’s Oil/ Lo-
renzo’nun Yağı hayli etkileyici bir örnek. 
Ölmek üzere olduğu için küçük oğlunu küs 
olduğu babasına emanet etmeye çalışan 
babanın filmi Babam ve Oğlum’da Çağan 
Irmak, sevginin fedakârlığı üzerine çok 
yürek acıtır. Senaryosunu Yiğit Güralp’in 
yazdığı ve gerçek bir olaydan yola çıkan 
Ayla, hem ülke sevgisine hem de çocuk 
sevgisine şık bir örnektir. 2019’un ülkemiz-
de en çok izlenen filmi olan 7. Koğuştaki 
Mucize de baba-kız sevgisini, darbe döne-
minin acımasız fonunda anlatır. 

Ülke sevgisi de sinemanın çokça ele aldığı 
bir konu. Mesela Hollywood cephesinde 
memleket sevgisi, döneme ve türe göre 
farklı şekiller alır. Western türünde Kızıl-
derilileri yok etmek memleket sevgisinin 
tezahürü olur yıllarca. Savaş türünde 2. 
Dünya Savaşı yahut Irak’taki kahraman-
lıklar parlatılır. Aksiyon sinemasında ise 
memleketini sevmek, sürekli saldırıya 
uğrayan ABD Başkanı için kendini feda 
edebilmektir. Ama Mel Gibson, Brave-
heart/Cesur Yürek’te William Wallace’ın 
kahramanlığını, bağımsızlığa ve halkına 
duyduğu sevgiyi bu filmlerin toplamından 

çok daha güçlü anlatır. Bizim sinemamızda vatan 
sevgisi Ateşten Gömlek ve Bir Millet Uyanıyor ile 
başlayan Kurtuluş Savaşı filmleriyle ön plana çıkar 
ilk olarak. Ziya Öztan’ın Kurtuluş ve Cumhuriyet 
filmleri de bu geleneği devam ettirir. Yakın dönem-
de ise Nefes: Vatan Sağolsun ve Dağ serisi gibi gişe 
rekorları kıran filmlerle, merkezine terörle mücade-
leyi koyan bir revizyon geçirir. 

Doğa ve hayvan sevgisine de ayrı bir parantez açma-
lı. Jean-Jacques Annaud’nun L’ours filmi bizde Ayı: 
Bir Sevgi Filmi çevirisiyle bilinir ve bir yavru ayı 
vesilesiyle saf sevgiyi anlatır.  
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Bir kavramı var eden ve güçlendiren, 
onun karşı tezidir. Dolayısıyla 
sevginin besleyiciliği de sevgisizliğin 
tahribatıyla yarışır durur. Gerçek 
hayatta da sinemada da...

Gorillas in the Mist, Free Willy ve Hachi: A Dog’s 
Tale insanın aynı dünyayı paylaştığı canlılarla 
kurduğu mükemmel ilişkiye güzel birer örnektir. 
Japon sinemasının ustalarından Hayao Miyazaki, 
tüm animasyonlarında farklı biçimlerde ele alarak 
doğaya saygı duruşunda bulur. 

Yıldız isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ve yönet-
men grubuyla çekilen Paris, je t’aime/Paris, Seni 
Seviyorum, New York, I Love You/New York, Seni 
Seviyorum ve Rio, I Love You/Rio, Seni Seviyorum 
bir şehre duyulan sevginin farklı ifadelerini içeren 
sıra dışı kısa filmler koleksiyonudur. 

Sevgisizliğin ağırlığı 

Bir kavramı var eden ve güçlendiren, onun karşı 
tezidir. Dolayısıyla sevginin besleyiciliği de sevgisiz-
liğin tahribatıyla yarışır durur. Gerçek hayatta da si-
nemada da... Seyircilerine huzursuz seyirler dileyen 
Michael Haneke; Benny’s Video/Benny’nin Videosu, 
Der siebente Kontinent/Yedinci Kıta başta olmak 
üzere birçok filminde iletişimsizliğin ve bununla pa-
ralel olarak sevgisizliğin kötücül sonuçlarına dikkat 
çeker. Yıllar sonra yönettiği Amour/Aşk’ta bile filme 
adını veren duygunun değil, bu uğurda yapılan feci 
eylemin acımasızlığı akılda kalır. Rus yönetmen 
Andrey Zvyagintsev de ödüllü iki filmiyle sevgisiz-
liğin betimlemesini içten dışa doğru yapar. İlk filmi 
The Return/Dönüş’te acımasız babalarına karşı bir-
birine tutunmaya çalışan iki kardeşi, Loveless/Sev-
gisizlik’te ise kendilerine odaklanmış anne-baba’nın 
boşanma sürecinde sevgisiz kalan çocuğun trajedisi 
üzerinden toplumdaki boş vermişliği anlatır.
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Sevgisizliğin sinemadaki anlatımı çoğunlukla kötü anne-
babalık üzerinden yapılır. Bizim toplumumuzda anneliğe 
özel bir kutsiyet yüklendiğinden, kötü anne karakteri 
pek de ana karakter olmaz; çoğunlukla yardımcı roldür 
ama bu, nefret merkezi olmasına engel değildir. Arzu 
Film yapımlarında Adile Naşit ne kadar özverili ve sevgi 
saçan bir anneyse Aliye Rona ise onun tam tersi, acımasız 
ve sevgisiz bir anne portresi çizer rol aldığı filmlerde. 
İki zıt kutup da sinemamızda silinmez izler bırakmıştır. 
Yine sinemamızdan ve yakın dönemden iki film de 
bu bağlamda örnek olabilir. Deniz Akçay’ın yönettiği 
Köksüz’de evin tüm yükünü kızının üzerine yıkan, 
sevgiden nasiplenmemiş anne karakteri hayli ürkünç ve 
ilginçtir. Semih Kaplanoğlu, Bağlılık-Aslı’da orta-üst 
sınıfın sevgisizliğini ve mutsuzluğunu, çalışan annelerin 
çocuklarını bakıcıya teslim etmesine bağlar. 

Ebeveyn sevgisizliği birbirine tezat gibi görünen türlerin 
ortak noktası sayılabilir sinemada. Örneğin korku türü-
nün başyapıtlarından, Brian De Palma imzalı Carrie’de 
filmin başkahramanı, kendini küçümseyen arkadaşları 
kadar annesinin sevgisizliğiyle de boğuşur. Avusturyalı 
piyanist David Helfgott’un hayatını anlatan Shine filmi 
de sağlam bir dram olmasına rağmen tıpkı Carrie ve 
annesine benzer, sevgisiz bir baba-oğul ilişkisi çıkarır 
karşımıza. Helfgott, kendisinden sadece mükemmellik 
bekleyen babasının sevgisizliğinin acısıyla başa çıkmaya 
çalışır. Dead Poets Society/Ölü Ozanlar Derneği filmin-
deki öğrenci hikayelerinden en etkileyicisi, babasından 
sevgi görmek yerine sadece gelecek planları duyan Ne-
il’in yaşadıklarıdır. Bu sene muhtemelen Joaquin Pho-
enix’e En İyi Erkek Oyuncu Oscarı kazandıracak Joker 
ise sevgisizliğe çok daha geniş bir pencereden bakar. 
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Çocukken yaşadığı travmalara 
rağmen hayatın içinde var olmaya 
alışan Arthur Fleck; toplumun 
hor görmesi, dışlaması ve sevgi 
göstermemesi sonucunda tehlikeli 
bir kimliğe bürünür. 

Resmi ve dinî kurumlara ema-
net edilmiş çocukların uğradığı 
istismar da sinemanın el attığı 
bir başka bir sevgisizlik konu-
su. Barry Levinson’ın Sleepers/
Kardeş Gibiydiler’i, ıslahevinde 
istismar kurbanı olan dört gencin 
büyüdüklerinde bu travmayla 
yüzleşmelerini anlatırken, Peter 
Mullan’ın The Magdalene Sisters/
Günahkar Rahibeler’i ve François 
Ozon’un Grâce à Dieu/Yüzleş-
me’si, kilise çatısı altında istisma-
rın ve yozlaşmanın fotoğrafını 
çeker. 

Irkçılık, yabancı ve göçmen düş-
manlığı da sevgisizliğin bir başka 
tezahürü. Charlie Chaplin’in The 
Immigrant/Göçmen’inden beri 
sinemada sıkça izlediğimiz bu 
tema bazen American History X 

gibi şiddet patlamasında, bazen 
Schindler’s List/Schindler’in Lis-
tesi’ndeki gibi kahramanın arınma 
yolculuğunda, bazen X-Men 
serisindeki gibi fantastik kaosta, 
bazen de Get Out/Kapan gibi 
korkunun göbeğinde hissettirir 
kendini. 

Son dönemde sevgisizliği en net 
anlatan yapımlardan biri ise Lüb-
nanlı sinemacı Nadine Labaki’den 
gelir. Kız kardeşini çocuk gelin 
veren, kendisi ve diğer kardeşle-
ri için normal bir gelecek planı 
yapmaktan aciz ailesini dava eden 
ve ‘beni niye doğurdunuz?’ diye 
soran 12 yaşındaki başkarakterin 
isyanı unutulmaz. 

Birbirinin tezatı olan ve aynı za-
manda birbirini var eden sevgi ve 
sevgisizlik, sinemaya ilham kayna-
ğı olacak daima. Neleri kaybedip 
ne denli zarar gördüğümüzü, nasıl 
iyileşebileceğimizi bu filmlerle 
kurduğumuz ilişkiler şekillendi-
recek. Yeter ki kalp gözümüz açık 
olsun.

Bizim toplumumuzda 
anneliğe özel bir kutsiyet 

yüklendiğinden, kötü 
anne karakteri pek de ana 

karakter olmaz; çoğunlukla 
yardımcı roldür.
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ÇÜNKÜ DOĞA
SEVGİYİ ÖDÜLLENDİRİR

P E R M A KÜ LT Ü R 
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K Ü B R A  A B U T
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Bitki, hayvan ve insanları doğadan ilhamla doğada bir araya 
getiren, bakımı kolay, istikrarlı ve kendi kendine yeten üretim 
sahaları oluşturmayı hedefleyen permakültür; ihtiyaçlarını doğal 
döngülerden karşılaması ve bildiklerini diğerlerine öğreterek bu bilgiyi 
yaygınlaştırmasıyla en güçlü çevre hareketlerinden biri. Her geçen gün 
sayısı artan permakültür çiftlikleri ise doğaya dönme zamanımızın 
geldiğinin en güçlü işaretlerinden biri.
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Hızla bozulan doğal dengenin 
ve iklim değişikliğinin 
sonuçlarının artık gözle 
görüldüğü bir noktadayız. 
Gıda üretiminde düşüşler, 
fiyat artışları, beklenmedik 
afetler, aşırı sıcaklar, 
kuraklık, artan hastalıklar… 
Doğal kaynakların azaldığı, 
beslenmenin işlenmiş gıdalarla 
sağlandığı, çevre kirliliğinin 
giderek arttığı ve doğanın 
hızla verimini kaybettiği bir 
dönemde, belki de şimdiye 
kadar çıkmış en başarılı çevre 
hareketlerinden biri olarak 
görülebilecek permakültür, 
insanlığa başka bir yaşamın 
mümkün olduğunu gösteriyor. 
Bitki, hayvan ve insanları 
doğa içerisinde bir araya 
getirerek çevreyi kirletmeden 
ve doğayı sömürmeden 
kendi ihtiyaçlarını karşılayan 
hem bakımı kolay hem de 
istikrarlı sistemler oluşturmayı 

amaçlayan permakültür, 
insanlığı daha da geç olmadan 
doğadan aldıklarımızı geri 
vermeye çağıran bir anlayış. 
Ve bu anlayış, uzun vadede 
sürdürülebilir hale gelecek 
bir sistem oluşturabilmek için 
gereken esas bilgiyi doğanın 
kendisinden alıyor. 

Kelime anlamı olarak 
İngilizce “permanent (kalıcı)” 
ve “agriculture (tarım)” 
kelimelerinin birleşmesinden 
oluşan permakültürün temelleri 
1970’lerde Avustralyalı Bill 
Mollison ve David Holmgren 
tarafından atılıyor. Doğal 
ekosistemlerde gözlemlenen 
özellikleri taklit ederek kurulan 
bu model en basit haliyle; doğal 
ekosistemlerin çeşitliliğine, 
istikrarına ve esnekliğine sahip 
olan tarımsal olarak üretken 
ekosistemlerin, bilinçli tasarımı 
ve bakımlarının sağlanması 

olarak tanımlanıyor. Üzerinde 
yaşayan insanlar ile arazinin, 
gıda, enerji, barınak ve diğer 
maddi ve manevi ihtiyaçlarını 
sürdürülebilir bir şekilde 
karşılamayı hedefliyor.

Permakültür mümkün olan 
en küçük alanı kullanarak 
şehir ve köyler için yaşamı 
destekleyen bir sistem 
oluşturmak amacıyla, arazinin 
ve yapıların karakteristiğini 
bitki ve hayvanların doğal 
özellikleriyle bir araya getiriyor. 
Permakültür basit bakıldığında 
bitkiler, hayvanlar, binalar ve 
altyapıyla ilgili ancak yalnızca 
bunlarla değil, bu öğeleri 
arazide nasıl yerleştirirsek 
aralarında ne gibi karşılıklı 
ilişkiler oluşturulabileceğiyle 
de ilgileniyor. Bu yüzden 
permakültür tasarımcıları işe 
doğal sistemleri gözlemlemekle 
başlıyorlar.  

Kelime anlamı olarak İngilizce “permanent (kalıcı)” ve “agriculture (tarım)” 
kelimelerinin birleşmesinden oluşan permakültürün temelleri 1970’lerde 
Avustralyalı Bill Mollison ve David Holmgren tarafından atılıyor.

1 8 6 8  D E R G İ  /  P E R M A K Ü L T Ü R :  Ç Ü N K Ü  D O Ğ A  S E V G İ Y İ  Ö D Ü L L E N D İ R İ R



4444

Bulundukları yerin doğasından 
öğrendiklerini, o bölgede bin 
senedir kullanılan geleneksel tarım 
sistemlerini, teknolojik bilgilerle 
birleştirerek, insan yaşamını 
destekleyen bir sistem ortaya koymaya 
çalışıyorlar. Amaç kendi ihtiyaçlarını 
karşılayan, çevresini sömürmeyen; 
uzun vadede sürdürülebilir, ekolojik 
olarak sağlıklı ve ekonomik olarak 
uygulanabilir sistemler yaratmak. 

Permakültür anlayışının isim babası 
Bill Mollison, etik ilkeleri şöyle 
sıralıyor:

- Yeryüzüne Özen Gösterme: Bütün 
yaşam sistemlerinin, canlı cansız bütün 
varlıkların devamı ve çoğalması için 
gerekli koşulları sağlama.

- İnsanlara Özen Gösterme: İnsanların 
gıda, barınak, eğitim, tatmin edici 
iş ve keyifli insan ilişkilerine sahip 
olarak sağlıklı bir şekilde var olmaları 
için gerekli kaynaklara ulaşmalarını 
sağlama.

- Nüfus ve Tüketime Sınır Getirme: 
Kendi ihtiyaçlarımızı kontrol altına 
alarak yukarıdaki ilkeleri desteklemek 
için kaynak ayırma. 

Her ne kadar 
teknolojiyle 
kuşatılmış bir 
çağda yaşasak da 
insanın doğa ile 
hala oldukça sıkı 
bağları var.
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Zaman, para veya enerji 
cinsinden olabilecek bu 
kaynakları birinci ve ikinci 
ilkelerin gerçekleştirilmesinde 
kullanma.

Doğayla Birlikte Çalışma 
Zamanı

Her ne kadar teknolojiyle 
kuşatılmış bir çağda yaşasak da 
insanın doğa ile hala oldukça 
sıkı bağları var. Doğa her zaman 
insanın en büyük yardımcısı 
olmaya hazır bir şekilde 
bekliyor. Azalan kaynaklara, 
kirlenen ve verimliliği azalan 
doğaya karşı borcumuz ise her 
geçen gün artıyor. Tam da bu 
yüzden alternatif yöntemlerle 
doğayla bütünleşmenin yolları 
daha çok aranıyor artık. 

Permakültür tam da bu 
noktada bize başka bir yaşamın 
mümkün olduğunu gösterme 
görevini üstleniyor. Fukuoka, 
Ekin Sapı Devrimi kitabında 
permakültürün temel felsefesini 
şöyle ifade ediyor; Permakültür, 
kısaca doğaya rağmen değil 
doğayla birlikte çalışmanın, 
uzun süreli, düşüncesiz bir 
emek yerine uzun süren, 

düşünceli bir gözlemin, öğeleri 
tek ürünlük bir sistem olarak 
görmek yerine bitkilerle 
hayvanların tüm işlevlerini 
göz önünde bulundurarak ele 
almanın felsefesidir. 

Permakültür, doğayla birlikte 
bu birlikteliği güce çevirerek 
çalışmanın bir yöntemi 
aslında. Bu birliktelik ise 
geleceğin teminatı. Çünkü 
doğaya saldırmak, kendimize 
saldırmak ve nihayetinde yok 
olmak anlamına geliyor. Doğa 
bizimle rekabet içerisinde değil; 
tam tersine, eğer onu dikkatli 
dinleyebilirsek bizimle iş 
birliği yaptığını fark ediyoruz. 
“Sorunları değil çözümleri 
görün,” diyor Bill Mollison; 
“İçinde bulunduğumuz sorunlar 
karmaşıklaşsa da ne yazık ki 
çözümleri hala utanç verici 
derecede basit.” Permakültür, 
üretken bir ekosistem kurmak 
için kullanılan ve insanlara 
çözüm odaklı olmayı öğreten, 
yüksek bilinçli bir tasarım 
felsefesi. Sorunlar yerine 
çözümlere odaklandığımızda, 
aslında enerjimizi bir şeyler 
üretmek üzerine yoğunlaştırmış 
oluyoruz.
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Permakültür, 
doğayla birlikte 
bu birlikteliği 
güce çevirerek 
çalışmanın bir 
yöntemi aslında. 
Bu birliktelik ise 
geleceğin teminatı.
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Zeytinliboğaz 
sakinleri 
Permakültür 
ilkelerine göre 
yeniden tasarlayıp 
geliştirdikleri 
çiftlikte tamamen 
doğal üretim 
metodları 
uyguluyorlar.

Türkiye’de Permakültür

Buğday Derneği tarafından yürütülen 
“Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi 
ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası” 
projesi TaTuTa‘da kayıtlı, özellikle 
Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, 
Çanakkale, İzmir, Muğla ve Antalya gibi 
kıyı bölgelerinde yoğunluk gösteren, 
permakültür tasarım prensiplerini 
benimsemiş birçok çiftlik bulunuyor. Bu 
çiftlikler, sürdürülebilir tarımı bir hayat 
şekli olarak benimserken bir yandan 
da toplumu bu konuda bilinçlendirme 
görevini üstleniyorlar. 20’ye yakın 
çiftlikten herhangi birini gidip gezmeniz, 
buralarda permakültür eğitimi almanız, 
hatta gitmeden organik ürünlerden sipariş 
vermeniz mümkün. Önemli olan bireysel 
olarak dönüşüme başlamak, başkaları ile 
çözümler oluşturabilmek ve zaman içinde 
dönüşümü gerçekleştirmek.

Doğayla iç içe bir tecrübenin parçası 
olmak istiyorsanız da bu seçeneklerden 
birini tercih edebilirsiniz:

Zeytinliboğaz

“Sürekli araştırıp, gözlemleyip, 
okuyarak kendimizi geliştirdiğimiz gibi, 
çiftliğimizin ve çevremizin bize verdiği 
fikirleri, çiftliğimizde uygulayarak 
yeni pratikler kazanmaktayız.” Diyen 
Zeytinliboğaz sakinleri Permakültür 
ilkelerine göre yeniden tasarlayıp 
geliştirdikleri çiftlikte tamamen 
doğal üretim metodları uyguluyorlar. 
1970’lerde kurulan çiftlik 2008 yılında 
şu anki sahiplerine devredilmiş. Sahip 
olduğu dokunulmamış doğasıyla oksijen 
yönünden zengin ve çok çeşitli bitki 
örtüsüne sahip çiftlikte yılın 12 ayı keyifli 
ve sağlıklı faaliyetler bulmak mümkün. 
Ürünlerin atalık tohumdan üretildiği 
çiftlikte yörenin sunduğu güneş, temiz 
rüzgâr, temiz su, temiz toprak ve biyolojik 
çeşitlilikle birlikte eşsiz bir deneyime imza 
atmak mümkün. Her mevsim gönüllü ya 
da konuk olarak gidebileceğiniz çiftlik, 
ülkemizin her yerine ürün gönderimi de 
yapıyor.

Belentepe

Kendi hikayelerini “Daha anlamlı ve 
keyifli bir yaşam arayışı ve bir dönüşüm 
hikayesi” olarak anlatan Belentepe’nin 
kurucuları “Dönüşüm ufak adımlarla 
başlar, ama yeteri bilgi, emek, zaman, 
kaynak verildiğinde zaman içinde 
hızlanır. Önemli olan dönüşmeyi istemek 
ve erişilebilir işlerle yola koyulmaktır.” 
diyor. Birey olarak bu dünya üzerinde 
kendi ayak izinin farkına vararak, dünya 
ve doğaya vermekte olduğumuz zararı 
azaltacak adımları atmaya karar veren bir 
ailenin çiftliği Belentepe. Permakültür 
etiğinde ‘Yardımlaşma ve Fazlalığın 
Paylaşılması’ esastır diyerek bilgi ve 
tecrübelerini paylaşacakları konuklarına 
ise kapıları her zaman açık. 

Kır Çocukları

Ankara’nın Güdül İlçesi ve Tahtacıörencik 
Köyü başta olmak üzere, kırsal 
alanda doğayla uyumlu yaşam ve 
üretim pratiklerini uygulamaya ve 
yaygınlaştırmaya çalışan bir grup Kır 
Çocukları. Küçük ölçekli aile çiftçiliği, 
agroekoloji, permakültür, doğa koruma, 
topluluk destekli üretim, barışçıl iletişim, 
armağan ekonomisi gibi alanlarda 
tekrarlanabilir modeller oluşturmaya 
çalışan grup daha iyi bir gelecek için 
çalışmaya devam ediyor. 

Permakamp

“Gıdamızın sorumluluğunu alarak, 
yetiştirmesini öğrenmek ve çocuklarımıza 
öğretmek istiyoruz.” Sözleriyle yola çıkan 
Permakamp, gıda bilincini, toprağı, suyu 
çocuklarımıza miras bırakmak, tohumu 
saklayabilmek ve paylaşabilmek için 
çalışıyor. Geleceğe yatırımın ilk adımı 
olarak çocuklarınızla yapabileceğiniz 
Permakamp ziyaretinden çok şey öğrenmiş 
olarak döneceğinizden emin olabilirsiniz.
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Birey olarak bu 
dünya üzerinde 
kendi ayak 
izinin farkına 
vararak, dünya ve 
doğaya vermekte 
olduğumuz zararı 
azaltacak adımları 
atmaya karar veren 
bir ailenin çiftliği 
Belentepe.

Permakültürün köy hayatında uygulanabilecek pratik uygulamaları
Yağmur suyunun biriktirilmesi ve su ihtiyacı için kullanılması

Gübreleme için kompost yapımı

Toprak iyileştirme amacıyla baklagil ekilmesi

Toprak sağlığı ve ürün verimliliği için birbirini dengeleyen ürünlerin bir arada 
yetiştirilmesi

Hayvansal ve bitkisel üretimin aynı anda gerçekleştirilmesi

Yaban hayatının korunması ve kendi iç dengesiyle devam etmesi için özel alanlar 
ayrılması

Yüksek biyolojik çeşitliliğin sağlanmasıyla zararlı böceklerle mücadele etmek için 
kimyasal kullanımına gerek kalmaması
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BAKSI MÜZESİ

E L İ F  Y I L D I R I M

S E B E B I  M E M L E K E T  S E V G I S I

Dışarı göç veren şehirlerden biri olan 
Bayburt’ta doğup büyüyen Prof. Dr. 
Hüsamettin Koçan, sanatı doğduğu yere 
getirmek ve göçü önlemeye katkı sunmak 
için yola çıkmış. Doğduğu ve sevdiği 
topraklara vefa borcunu ödemek isteyen 
Koçan’ın projesi başta sanatçılar olmak 
üzere birçok gönüllünün katkısıyla yıllar 
içinde adeta bir toplumsal sanat projesi 
haline gelmiş. Sergi salonları, depo müze, 
atölyeler, konferans salonu, kütüphane 
ve konukevi ile 40 dönümlük bir araziye 
yayılan Baksı, bugün giderek büyüyen 
çağdaş sanat koleksiyonu ve geleneksel 
sanatlara ait önemli eserleriyle bölgenin 
en önemli sanat merkezi olarak hizmet 
veriyor. Koçan, her geçen gün gelişmeye 
ve büyümeye devam eden Baksı Müzesi 
ile bölgenin turizm potansiyelini ortaya 
çıkarmayı, Doğu Karadeniz’de yeni ve 
farklı bir cazibe alanı oluşturmayı hedefle-
miş. Bu hedefine de büyük ölçüde ulaşmış 
olacak ki, bugün Baksı Müzesi bulunduğu 

bölge içinde adeta bir turizm kalkınma 
projesi görevi görüyor.

Baksı Müzesinin ortaya çıktığı Bayraktar 
Köyü 80 hanelik bir köy ve köyde bugün 
480 kişi yaşıyor. Dışarıya çok fazla göç ve-
ren köy zamanında çömlekçilik, dokuma 
gibi el sanatları ile gereksinimini karşıla-
yabilirken bugün bu sanatlara dair hiçbir 
çalışma kalmamış durumda. Mimari 
gelenek tamamen yok olmuş, el sanatla-
rıyla uğraşanlar, marangoz ve taş ustaları 
göç etmişler. 

Göçün, kaybolmaya başlayan geleneklerin 
ve giderek küçülen bu köyün kaderini ise 
bugün tüm bunlarla iç içe büyüyen Prof. 
Dr. Hüsamettin Koçan değiştiriyor. Tüm 
bu sorunlara bir çözüm arayan ve cevabı 
sanatta bulan Koçan’ın kurduğu Baksı, 
geleneksel kültürü koruyarak, gelecek ku-
şaklara aktarmak için araştırmalar yapan 
eşsiz bir müze. 

Bayburt’un Bayraktar köyünde çağdaş sanat eserlerini ve 
geleneksel el sanatlarını bir arada görmeyi mümkün kılan ve 
geçmişle gelecek arasında bir köprü kurarken doğduğu bölgeye 
borcunu ödemeye çalışan bir yapı Baksı Müzesi. Müzenin görkemli 
mimarisi ve içinde sakladığı etkileyici koleksiyon ile Baksı mutlaka 
görülmesi, anlaşılması ve hatta gönüllü olarak bir parçası olunması 
gereken eşsiz bir sanat projesi.

Neden Baksı? 

Müze için Baksı isminin 
seçilmesi, Baksı’nın Bay-
raktar Köyü’nün eski 
adı olmasını yanı sıra 
ve sözcüğün “şifacı, yar-
dımcı, koruyucu” gibi 
anlamlarının, müzenin 
misyonlarıyla örtüşme-
sinden kaynaklanıyor. 
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Baksı Müzesi
Nasıl Ortaya Çıktı?

Eski adıyla Baksı, bugünkü adıy-
la Bayraktar köyünde yer alan 
Baksı Müzesi, Prof. Dr. Hüsamet-
tin Koçan’ın doğduğu topraklara 
hakkını teslim etme projesi olarak 
2000 yılında ortaya çıktı. Projeyi 
hayata geçirmek amacıyla da 2005 
yılında Baksı Kültür Sanat Vakfı 
kuruldu. Vakıf aracılığıyla müze, 
başta sanatçılar olmak üzere çok 
sayıda gönüllünün katkısıyla 

yıllar içinde gerçek bir toplum-
sal projeye dönüştü. Ana binası 
2010 yılında tamamlanıp açılışı 
yapılan müzenin yeni sergi salonu 
olan Depo Müze ise sanatsever-
lerle 2012 yılında buluştu. Müze 
onuncu yılına özel hazırladığı 
“Ged: Baksı’da 10 Yıl” kitabında, 
müzenin fikir olarak doğduğu 
2000 yılından başlayan 15 yıllık 
sanatsal ve toplumsal projelerin 
hikayesini de sanatseverlerle 
paylaştı.
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10 yıldır sürekli büyüyen çağdaş sanat 
koleksiyonunun yanı sıra geleneksel el 
sanatlarıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen 
sunan Baksı Müzesi, diğer müzelerden 
farklı olarak sadece seyir için çağırmıyor 
misafirlerini. Kuruluş amaçlarından biri 
çok yoğun şekilde göç veren Bayburt ilinin 
unutulan değerlerini, kaybolan gelenekleri-
ni hatırlatmak, bölgenin sorunlarına çözüm 
aramak olan müze göçü durdurmak hatta 
göçü tersine çevirmek amaçlı çalışmalara da 
ev sahipliği yapıyor. 

Baksı, gücünü bulunduğu bölgeden alıyor 
ve bunun karşılığında da bölgede yaşayan 
insanlara iş imkânı sağlıyor, eğitim veriyor, 
o topraklarda yaşamayı bir zorunluluktan 
çıkarıp bir istek haline getirmeye çalışıyor. 
Bulunduğu bölgede özel yetenekli çocukları 
tespit edip, burslarla eğitimlerine katkıda 
bulunarak, özellikle tasarım, sanat ve kültür 
alanlarında gelişmeleri için projeler uygulu-

yor. Kurduğu üretim bölümünde Bayburt’a 
özgü Ehram adı verilen kumaşın dokumacı-
lığı bölge halkı tarafından yapılıyor. Diğer 
müzelerden farklı olarak gelenekselle çağ-
daşı bir araya getiren, bünyesinde kurduğu 
üretim birimleriyle bölgenin ekonomisinde 
önemli bir yer edinen özel bir yapı. Bölgede 
ortak bir üretim ve yaşam alanı yaratma-
yı amaçlayan müzenin bünyesine kattığı 
konukevi ile dışarıdan bu yaşam alanına 
katılmak da mümkün.

Doğu Karadeniz turizminin önemli bir par-
çası haline gelen ve bulunduğu bölge için 
bir müzeden çok daha fazlasını ifade eden 
Baksı, bünyesinde yer alan Baksı Konuke-
vi’yle birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Genellikle, 
araştırmacı ve sanatçıları ağırlayan konuke-
vi genişletilen kapasitesiyle birlikte bundan 
sonra gezi planlarının bir parçası olmayı 
hedefliyor. Baksı Konukevi’nin amacı; keşif 
meraklılarına yeni bir alternatif sunarken, 

Konukevinin yenilenmesinin ardından Baksı 
Müzesinin yeni projesi, bünyesine 500 kişilik bir 
amfi tiyatro ekleyerek kültür sanat etkinliklerini 
artırmak. Diğer yandan bölgesel kalkınmanın 
önemli bir parçası olan müze, Bayburt merkezde 
Kadın İstihdam Merkezi inşa edilmesine de 
öncülük ediyor.
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sessiz sakin doğayla baş başa bir tatil deneyimi 
ile bölgenin tanıtımına da katkı sağlamak. Bu 
nedenle konukevi özgün Bayburt evinin yerel 
mimari unsurlarını yansıtan, etnografik eşyaları 
bünyesinde barındıran Bayburt Evi, Taş Odalar, 
Vadi Taş Odalar ve Genç Odalar olmak üzere 
dört bölümden oluşuyor. 

Konukevinin yenilenmesinin ardından Baksı 
Müzesinin yeni projesi, bünyesine 500 kişilik bir 
amfi tiyatro ekleyerek kültür sanat etkinliklerini 
artırmak. Diğer yandan bölgesel kalkınmanın 
önemli bir parçası olan müze, Bayburt merkezde 
Kadın İstihdam Merkezi inşa edilmesine de ön-
cülük ediyor. Müzenin ulaşılabilirliğini artırmak 
için inşa edilen helikopter pisti ise yakın zaman-
da hizmete girecek. 

Elbette tamamen gönüllülüğe dayanan, gönüllü-
lerin destekleri sayesinde bir fikir olmaktan çıkıp 
gerçeğe dönen bu projenin devam edebilmesi için 
de çokça gönüllü desteğe ihtiyaç var. Gönüllü 
tanıtım elçileriyle daha geniş kitlelere ulaşmak 
için çalışan Baksı, varlığını ise bağışlarla devam 
ettiriyor. Bulunduğu bölgenin adeta kurtarıcısı 
görevini üstlenen müze, gün geçtikçe bir sanat 
projesinden bir toplumsal sorumluluk projesine 
dönüşmeye ve daha çok insanın hayatına dokun-
maya devam ediyor.

Yılın Müzesi Ödülü 
Gecikmedi

Yaptığı çalışmalarla, tüm 
dünyanın ilgisini çekmeye 
başlayan Baksı Müzesi, 2010 
yılında TÜYAP 20. İstanbul 
Sanat Fuarı kapsamında “Sa-
natsever Kurum” ödülü aldı. 
Kuzeydoğu Anadolu Kalkın-
ma Ajansı (KUDAKA)’nın 
2014’te “Yılın Turizm Olayı” 
kategorisindeki ödülünün 
sahibi oldu. Aynı yıl oldukça 
prestijli bir uluslararası ödül 
kazanarak, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi tarafın-
dan da “Yılın Müzesi” seçildi. 

Salonlar ve Koleksiyonlar
Ana Sergi Salonu

1500 m2’lik ana sergi salonu, 
güncel sanatın ve tasarımların 
sergilendiği iki bölümden 
oluşuyor. Periyodik sergilerin 
açıldığı bu bölümdeki sergile-
me anlayışı interdisipliner bir 
yaklaşıma sahip.

Müzenin güncel sergisi ise 
Şakir Gökçebağ’ın “AŞİNA” 
isimli solo sergisi. Gündelik 
yaşamın içinde, tanıdık ve alı-
şık olduğumuz nesneleri yeni 

formlara dönüştürdüğü heykel 
ve enstalasyonları ile tanınan 
sanatçının Baksı Müzesi’nde 
açılan solo sergisi Temmuz 
2020’ye kadar görülebilecek. 
Gökçebağ, müzede yer alacak 
eserlerinde, önceki işleri ile 
beraber bölgeye özgü doku ve 
nesnelerle ürettiği yeni işlerini 
izleyici ile buluşturuyor. “AŞİ-
NA”, bir yandan Anadolu’nun 
ruhuna dokunan diğer yandan 
da Gökçebağ’ın uzun yıllar-
dır, yerel ve evrensel arasında 
dokuduğu bağı, güçlü sözlerle 
ortaya seren bir sergi.

Depo Müze

Müzenin sahip olduğu kolek-
siyonların, korunduğu ve izle-
yici ile paylaşıldığı bir bölüm 
olarak planlanan ve yaklaşık 
1.000 m2’lik bir kapalı alana 
sahip olan Depo-Müze, 2012 
yılında müze kompleksine ek-
lendi. Bu alanda günümüz sa-
natının örnekleri, halk resmi 
koleksiyonu, camaltı ve işleme 
koleksiyonu, yazı resimler, şifa 
tasları, alemler, taş baskılar, 
çömlek ve seramikler, ehram-
lar yer alıyor.

Prof. Dr. Hüsamettin 
Koçan, her geçen gün 
gelişmeye ve büyümeye 
devam eden Baksı 
Müzesi ile bölgenin 
turizm potansiyelini 
ortaya çıkarmayı, 
Doğu Karadeniz’de 
yeni ve farklı bir cazibe 
alanı oluşturmayı 
hedeflemiş.
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Tertemiz Türkçesinin 
yanında en çok dikkat 
çeken özelliği Türkiye’nin 
birleştirici gücü, ortak 
mutabakatı olması. 

Türkiye’de pek çok konuda iyi 
durumdayız. Tüm eksiklere 
rağmen bu böyle. Fakat ortak 
noktalarımızı tespit edip güçlen-
dirmekte yer yer zayıf kalıyoruz. 
Nedir o ortak noktalarımız? Hz. 
Mevlana’dır mesela, Hacı Bektaşı 
Veli’dir. Tabduk Emre’dir. Matu-
ridi’dir. Selçuklu ve Osmanlı’dır. 
Türkülerimizdir. Vatan toprakla-
rının her bir karışıdır. Şiirdir. Bu-
gün adı Türkiye olan on binlerce 
yıllık mazidir.

En güçlü ortak noktamız ve 
belki ilgilenmekte en fazla ihmal 
ettiğimiz kişilerden biri de Yunus 
Emre. Onun hayat hikayesi 
Osmanlı’nın kuruluş yıllarına 
denk gelir. Tertemiz Türkçesinin 
yanında en çok dikkat çeken 
özelliği Türkiye’nin birleştirici 
gücü, ortak mutabakatı olması. 

Gönlü İnsanlıkla Dolu Olan 
Yorulur mu?

Yunus’un 40 yıl boyunca der-
gaha eğri odun taşımamak için 
verdiği mücadele hikmetli bir 
kalp olarak kendine dönmüştü. 
Bu da doğal olarak o hayran 
hayran baktığımız mısraların 
çıkışına zemin hazırlayacaktı. 
Tasavvuf işte böyle bir şeydir. 
Derinleştiğinizde sizi olduğunuz 
yerden alıp bambaşka bir yere, 
hayret makamı diye özetleniveren 
yere yükseltir. Siz artık eski siz 
olamazsınız. Dağa, taşa, suya, 
toprağa ve insana hayret nazarıy-
la bakar, sanki dünyaya ilk defa 
gelmişsiniz şaşkınlığını üzeri-
nizden atamazsınız. Gönlünüz 
sevgi ile dolar. Yunus’da da olan 
budur. Gönlü sevgi, merhamet ve 
aslında “insanlıkla” dolduğu için 
dilinden sevgi kelimeleri akmış-
tır. Sevgiye çağırmış, sevgiyle 
yoğrulmuş, sevgiyle yaşamıştır. 

Bugün kelimelerimiz çok hasara 
uğradığı için sevgi kelimeleri 
deyince bir miktar küçümseme 
ile bakıyoruz. Nedense bir Hegel 
gibi, Marx gibi karmaşık felsefi 
cümleler daha afili geliyor bize. 
“Fikir kardeşim fikir” diyo-
ruz. Yunus’un söylediklerini 
basit görebiliyoruz. Halbuki 
bu sözler, üzerinden yüzyıllar 
geçmesine rağmen bu topraklara 
irfan yüklemeye devam ediyor. 
Anlayamadığımız şey de herhalde 
bu. Anadolu’nun bir köyünde 
yaşayan amcamız, hiçbir şey oku-
mamışken, dünyayı gezmemişken 
nasıl oluyor da eşsiz yücelikte bir 
gönle sahip oluyor? Ne besliyor 
o gönlü? Özürlü oğluna bir ömür 
boyunca öf bile demeden bakan 
o teyzemiz nasıl oluyor da isyan 
etmiyor. 
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Çok uzaklara gitmeyelim, 
geçen ay sosyal medyada 
çok konuşulmuştu, Anka-
ra’daki o evsiz kardeşimiz. 
Hiçbir şeyi olmayan, ama 
hiçbir şeyi; sokaklarda ya-
şayan, yarın yiyeceği ola-
cak mı garantisi olmayan 
bu gönlü dünyalar kadar 
geniş kardeşimiz “Ben 
bu yaşadıklarımı imtihan 
olarak görüyorum. Allah 
beni sınıyor, hiç şikayetçi 
değilim.” deyiveriyor. Bu 
irfani duruşu nasıl açıkla-
yacağız? Bize afili cümle-
ler mi lazım, merhametli 
kalpler mi?

Allah’a Ulaşmanın En 
Kestirme Yolu

Şurası çok açık: Allah’a 
ulaşmanın en kestirme 
yollarından biri sevgidir. 

Ve Yunusça söylersek:

Ben gelmedim da’vi içün 
benim işim sevi içün

Dostun evi gönüllerdir 
gönüller yapmağa geldim

Bu dünyada Allah’ı taşı-
dığımız yer gönüllerimiz-
dir. Gönül, bir anlamda 
sevgi demektir. Sevgi ile 
doldukça Hakk ile yaşarız. 
Zira O şah damarımızdan 
daha yakındır… Yunus, 
sevginin kelimeleri ile 
gönüller için konuşmuş-
tur. O yüzden, Mustafa 
Tatçı Hoca’nın deyimiyle 
Yunusça diyebileceğimiz 
bir dil oluşmuştur. Nesil-
ler boyu aktarılarak bu 
topraklara irfan kavramıy-
la ziplediğimiz güzelliği 
serpmiştir. O yeşermiş ve 
gönüllerden gönüllere 
geçmiştir. 

Biz sevdik aşık olduk 
sevildik maşuk olduk

Her dem yeni dirlikde 
sizden kim usanası

Yunus Emre, sevgiyi Al-
lah’a ve yarattığı her şeye 
karşı duyulan bir yakınlık 
olarak görmüş. Sevgiyi Al-
lah’a ulaşmakta, ölümsüz 
olana kavuşmakta ve onun 
varlığı ile bütüne ulaşmak-
ta bulmuş. Bütünlük, yani 
tevhid. Kendinden yola 
çıkarak Allah’a ulaşma 
yolu bu. Sonra Allah’tan 
gayri her şeyi hiç olarak 
görme… Bütün varlıkları 
birbiri ile ilişkili ve en ni-
yahetinde Allah ile ilişkili 
anlama…

Bugün kelimelerimiz 
çok hasara uğradığı 
için sevgi kelimeleri 
deyince bir miktar 
küçümseme ile 
bakıyoruz.

Bu dünyada 
Allah’ı taşı-
dığımız yer 
gönüllerimiz-
dir. Gönül, bir 
anlamda sevgi 
demektir. Sevgi 
ile doldukça 
Hakk ile yaşa-
rız.
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Sevginin Kelimeleri

Yunusçada bilge kişinin 
adı, malum “eren”dir. 
Eren, bütün insanlığı 
kardeş görür, kendini 
sever, insanlığa hürmet 
eder. Gönlü yalnızca 
sevgi, dostluk, merha-
met ile doludur. O gönle 
şeriat sınırları içinde her 
şey sığar. Yunus Emre, 
sevginin kelimeleriyle 
yeryüzünde öyle görkemli 
bir hayat yaşamıştır ki 
muhtemelen hiç farkında 
olmadan kendinden sonra 
gelen yüzbinlerce insanın 
gönlüne aşk ve muhab-
bet düşmesine vesile 

olmuştur. Süleymaniye’yi 
imar eden o temiz gönle 
girmiş, Itri’nin bestelerine 
sirayet etmiş, İstanbul’u 
vakur duruş fethetmiş, 
Anadolu irfanını gönülle-
re o nakşetmiş, 15 Tem-
muz’daki şanlı duruşu da 
beslemiştir. O yüzden her 
dönemde Yunus’un sesine 
kulak vermek için vesileler 
aramamız lazım.

Çalab’ın dünyasında türlü 
türlü sevgi var

Kabul et kendözünü gör 
hangisi layıktır

2021, UNESCO tarafın-
dan “Yunus Emre Yılı” 
ilan edilmişken gelin bunu 
fırsata çevirelim. Okul-
larımızda Yunus’u daha 
çok analım. Yunus Emre 
kampları yapalım. Okuma 
grupları kuralım. Yeni 
araştırmalar yayınlayalım, 
her yerde Yunus Emre 
sempozyumları düzenleye-
lim. Yeni diziler, belgesel-
ler, yüksek kalitede filmler 
çekelim. Bu yıl çokça 
Yunus’u konuşalım, anla-
maya çalışalım. Gönüllere 
daha fazla Yunus sevgisi 
işleyelim.

Okuyun!

Yunus Emre’yi daha yakından tanımak isteyenler mutlaka şu kitaplara 
öncelikli olarak göz atmalı:

- Yunus Emre / Abdülbaki Gölpınarlı / İş Bankası Kültür Yayınları

- Dîvân-ı İlahiyat / Yunus Emre / Hazırlayan: Mustafa Tatçı / H Yayın-
ları

- Yunus Emre Yorumları / Mustafa Tatçı / H Yayınları

- Yunus Emre / Necip Fazıl Kısakürek / Büyük Doğu Yayınları

- Yunus Emre / Sezai Karakoç / Büyük Doğu Yayınları

- Yunus Ne Hoş Demişsin / Beşir Ayvazoğlu / Kapı Yayınları

- Yunus Emre / İskender Pala / Kapı Yayınları

İzleyin!

- Yunus Emre Dizisi / TRT 1

Yunus Emre, sevgiyi 
Allah’a ve yarattığı 
her şeye karşı duyulan 
bir yakınlık olarak 
görmüş. Sevgiyi 
Allah’a ulaşmakta, 
ölümsüz olana 
kavuşmakta ve onun 
varlığı ile bütüne 
ulaşmakta bulmuş.
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O Selam ile
 “Cami bir ruhtu, bilinçti; o canlı olduğu sürece toplumda canlıydı”. Kendi 
cümlelerimle yazmak isteseydim paragraflara belki de sayfalara sığacak 
bir yazıyla anlatabilirdim, Sezai Karakoç’un en yalın şekliyle bir cümlede 
anlattığı, caminin manasını ve caminin yalnızca ‘cami’ olmadığını. Bu 
sebeple bu cümle ile başladım yazıya. 
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Sosyal medyada (Instagram ve Twitter) “Mosqu-
esty” sayfasının sahibi sıfatıyla ve okuyuculara 
camilerden bahsetme heyecanı yaşayan biri olarak 
kaleme alıyorum bu yazıyı. Camileri; tarihi veya 
mimarisiyle görünen somut kısmı ve görünmeyen 
soyut, manevi kısmı olarak ikiye ayırırsak, yazı, 
hayatın tam merkezinde yer alan bu mabetlerin gö-
nüllerimize dokunan manevi boyutuyla ilgili ola-
cak inşallah. Görünmeyen kısım diye tanımladık 
belki; fakat kalbin gördüğü, hissettiği, duyduğu; 
kulağın duyduğundan, gözün gördüğünden daha 
görünürdür aslında. Nice görünürler unutulurken, 
“görünmeyenler” hissedilip görünebildiği nokta-
da baki kalır. Bu görünmeyenin peşinde olarak 
Mosquesty, 2016 senesinde, hepimize zaman zaman 
gelen “Bir şeyler yapmak gerek” düşüncesinin gel-
diği o anda bu maceraya başladı ve Instagram’da, 
gittiğim camileri fotoğraflayıp insanlarla paylaştı-
ğım bu sayfayı açtım.

@ M O S Q U E S T Y 
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2018 senesinde ise Twitter’a kaydoldum ve aktif 
kullanımım ise Twitter’dan sonra başladı. Geçtiği-
miz 7 Kasım’da Twitter’da birinci sene dolmuş ve 
kimine göre küçük fakat sayfayı açtığımda aklıma 
bile gelmeyen 36 bin takipçi yoldaşıyla birlikte ve 
istikrarlı bir artışla Twitter macerasına devam ediyor 
Mosquesty, elhamdülillah. Takipçi sayısı veya bugün 
var olan ama yarın olmayacak olan bu sanal dünya 
konunun özüyle ilgili değil aslında. “Yazıyı yazan 
kimdir?”, “Sosyal medyada ne yapar?”, “Kitlesi ne-
dir?” sorularına cevap amaçlı bilgilendirme yalnız-
ca.

Mosquesty sayfasının öncelikli amacı “yaşayan 
cami”yi yani aslında bir ruh, bir bilinç olan camiyi 
fotoğraflamak ve paylaşmak. Hız ve haz çağında 
sokakta, işte, okulda ve hatta evde değerlerimiz can-
lılığını yitirirken, bu canlılık camilerde direniyor, 
her şeye rağmen!

Bir hadis var ki, “yaşayan camide” hâlâ yaşıyor, hâlâ 
yaşatılıyor hâlâ canlı: “Canım kudret elinde olan Al-
lah’a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe cennete 
giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş 
olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceği-
niz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız!” 
(Müslim, Îmân 93-94; Tirmizî, Et’ime 45; İbni Mâce, 
Mukaddime, 9) 
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Ebedi önderimiz Peygamberimiz (sav) cen-
nete girebilmenin şartının iman etmiş, olmak 
olduğunu bize haber veriyor. “İman ettim” 
diyebilmek için de birbirimizi sevmemiz ge-
rektiğini. Birbirimizi sevebilmenin yolunu da 
bize öğretmiş Peygamberimiz (sav) ve bu yola 
“selam” demiş. Bir selam nelere kadir imiş. Bu-
gün bir ortama girerken, asansöre binerken, eve 
girerken dahi, insanların değil hâl hatır sormayı 
bir selamı bile birbirlerinden esirgedikleri her-
kesin malumu. Ama bu selam camilerde yaşıyor, 
ziyaret ettiğim camilerde buna şahit oluyorum. 
Ve Peygamber (sav) sözüyle sabit ki bu selam ar-
dından muhabbeti, sevgiyi getiriyor. Doğan bu 
sevgi adımızın başındaki unvanlar veya bindiği-
miz arabanın markası sebebiyle olmuyor çünkü 
camiye girdiğimiz an bu kimliklerden arınıyo-
ruz, hatta istemesek de arınıyoruz çünkü namaz 
kılarken saf olmak bunu gerektiriyor. Çünkü 
bu kimliklerini bilmediğimiz imam önde biz ise 
arkasında namaza duruyoruz ve bir cemaat yani 
“topluluk” oluşturuyoruz. 

Safiyane “kul” kimlikleri ile oluşturulmuş bir 
topluluk. Arabasının markasından ötürü verilen 
selamın doğuramadığı sevgiyi, elbette böyle 
bir topluluk içinde verilen selam doğuruyor. 
Muhabbet temelli bir topluluk gerçek bir sosyal-
lik ortaya koyar. Biz bu sosyallik ile toplumdan 
haberdar oluruz. 



5858

Bu yazıyı okuyanların sadece okuyup geçmemeleri 
duasıyla yazıyorum. Ve bir tavsiyede bulunmak 
istiyorum; mahallenizdeki veya okula giderken 
yolunuzun üstündeki camiyi güzergahınıza kat-
manızdır. Yollarımızı camilere çevirmek, dilleri-
mize selamı düşürmek. Çünkü oranın havasından 
ruhumuzun bir pay alacağı muhakkak. Ve alınan o 
payın nasıl yeşereceğini Allah bilir. Burada kendi 
hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Üniversite 
hayatımda yolumun üzerinde olan camii Üskü-
dar’daki Valide-i Cedid Camii idi. Her sabah ve 
akşam o camiinin önünden geçiyordum ve Allah’ın 
nasip etmesiyle haziresinde bulunan mezarlara her 
geçişimde 1 Fatiha, 3 İhlas okumaya çalışıyordum. 
O dönem camilere bugünkü kadar sık gitmiyor-
dum ve bugünkü kadar ilgim de yoktu. Bugün 
düşündüğümde, belki de o caminin önünden her 
geçişimde, okumanın nasip olduğu Allah’ın kelam-
ları vesilesiyle böyle bir sayfa ve adını bile bilmedi-
ğim camilerde secdeler nasip oldu.
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Osmanlı’daki “imaretler” de muhabbet temelli sosyal 
topluluk olmanın somut örnekleridir. İmaret dar 
anlamı ile aşevi demektir ve misafirlere, muhtaçlara, 
öğrencilere, yolculara yemek dağıtımı yapılan yerler-
dir. Dikkat çeken nokta ise bu imarethanelerin, külliye 
içinde camilerin yanında inşa edilmeleridir. Sezai 
Karakoç’un yaşayan cami dediği sanki tam olarak bu. 
Camiyi yalnızca cami olarak görmemek, selamlaşı-
lan bir topluluk oluşturmak, o topluluk içindekilerin 
dertlerinden haberdar olmak, mimariyi buna yönelik 
yapmak ve cami yanına imarethane de koymak. Bu-
gün karşı komşumuzun, sıra arkadaşımızın, aynı ofis-
te çalıştığımız masa arkadaşımızın derdini bilmeyen 
bizler için bunu idrak etmek zor geliyor. Bugün bu 
ruhu bir nebze bulabildiğimiz yer ise camiler, çünkü 
cemaat kalabildiğimiz yer camiler. “O selam” ile cema-
at içinde sevginin yeşereceği ve topluma sirayet edecek 
merkezler de camiler. 
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Valide-i Cedid Camii’nin ise bugün ben de yeri çok 
ayrıdır, sayfada da sık sık paylaşırım. Her şeye madde 
olarak bakan materyalist bakış, ruhumuza Allah’ı 
hatırlatan mekânlarla aramızda bir bağ oluşmasını an-
layamaz. Mutluluğun tüketimde olduğunu iddia eden 
kapitalist bakış da kendimize dönebildiğimiz, birlik 
olabildiğimiz ve ruhumuzu dinlediğimiz bu mekanlar-
da, asıl mutluluğun olduğunu anlayamaz.  
Evde sadece telefonun ekranını yukarı kaldırarak ulaş-
tıklarımızın anlık mutluluğu geçtiğinde bir sonraki 
arayış ve bir sonraki aradığını bulamama hissi daha 
büyük olacak çünkü “kalpler ancak Allah’ı anmakla 
mutmain olur” (Rad 28). 
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Elimizde bu cihazlar olduğunda her şeyden soyutlana-
rak evde kalmanın bile kalbin mutmainine engel oldu-
ğu bir garip zamandayız. Ve ruhumuzu diriltecek bu 
mabetlere belki de hiçbir zaman ihtiyaç duyulmadığı 
kadar ihtiyacımız var. Niyetimiz mutluluğu aradığımız 
ama asla bulamayacağımız kafelerden, AVM’lerden 
sıyrılıp mutluluğun doğru adresine yönelmek olsun. 
Niyetimiz birlik olmak, cemaat olmak olsun. Niyetimiz 
kimsenin onun kadar sevilmediği ve sevilemeyeceği, 
tüm zamanların en güzeli, Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (sav)’in bizlere söylediği “selam” tavsiyesine 
uymak olsun. O selam ile kalpleri elinde bulunduran 
Rabbimiz, inşallah kalplerimize sevgiyi, merhameti ko-
yacaktır. O selam ile birlik olunacaktır. Ve o selam ile 
kardeşimizin derdi, bizim derdimiz olacaktır. Allah’ın 
selamı ve rahmeti üzerinize olsun.
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Aşk
Romanları Neyi 
Romanlaştırır?

E D E B İ Y A T

SUAVI KEMAL YAZGIÇ

Aşk; sinemanın, şiirin, romanın, 
heykelin, müziğin, tiyatronun, 
efsanelerin, destanların, mitolojinin 
vazgeçilmez temalarından biri. Onu 
vazgeçilmez kılan ne peki? Sanatçı 
ortaya koyduğu eserin muhatabı 
sevdiği için mi dönüp dolaşıp aşkı 
tema olarak seçiyor, yoksa ilham 
perileri sanatçılara bu temada fazla 
mesai yapması için özel gayret mi 
gösteriyorlar? Bu soru yazımızın 
sınırlarını da yazarının haddini de 
aşacak kadar büyük bir mevzuu 
içeriyor. Buna karşılık aşk romanla-
rının neyi romanlaştırdığına şöyle 
bir göz atabiliriz.   

Aşk bir insanın “başkasına” yönel-
mesi, ailesi dışında birinin çekimine 
kapılmasıdır. “Başkasına” yönelmek 
insanın kendini bulmasını, kendini 
bilmesini sağlayan bir labirente so-
kar. O labirentte insan kaybolabilir. 
Bir çıkmaza girebilir. Hiç çıkamaya-
bilir. Ancak aşk o labirentin adıdır. 
Aşk kadim bir tema olarak sanatın, 
edebiyatın en büyük kaynaklarından 
biridir bu sebeple. Zira söyleyecek 

sözü olmak biraz da gidilecek yeri 
olmakla, bir labirentte bulunmakla 
ilgilidir. “Kahramanın Sonsuz Yol-
culuğu” öncelikle yola çıkmaya, ilk 
adımı atmaya bağlıdır ve aşk da bu 
yolculuğun en dikkat çekici vesilele-
rinden biridir. 

Madem konumuz aşk romanları. İlk 
romandan Don Kişot’tan başlayabi-
liriz. Don Kişot önce evine kapanıp 
“şövalye romansları” okur ve bir şö-
valye olarak nam salmaya karar ve-
rince okuduğu “romansları” tekrar 
etmek için attığı adımlardan biri de 
âşık olmaktır. Dulsinya’ya âşık olur 
Don Kişot. Nasıl yel değirmenlerini 
devler olarak görürse Aldonza Lo-
renzo’yu da kendi gerçekliği içinde 
değil romanlarda okuduğu klişelere 
göre tanımlar ve ismini değiştirir 
ve Dulcinea El Toboso yapar. İlk 
roman aşkın ilk ve en çok rastlanan 
çıkmazlarından biridir aslında. 
Başkasını olduğu gibi değil de kendi 
hayalindeki gibi görme çıkmazı.
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Labirentin Çıkışsızlığı

Dostoyevski’nin “Beyaz Geceler”inin adını bile 
bilmediğimiz kahramanı bir başka “hayalperest-
tir”. St. Petersburg’un yaz mevsimi dolaysıyla 
“güneş batmayan” beyaz gecelerden birinde âşık 
olur. Hikâye dört günde geçer ama hemen bit-
mez. Marquez’in Kolera Günlerinde Aşk’ında ise 
aşk çok daha uzun sürer ve yarım yüzyılı geride 
bırakır. Rusya ve Latin Amerika arasındaki o 
büyük mesafe ve kültürel farkın dışında “hayalpe-
restliğin” ortak paydasında ilerleyen iki kitapta da 
romanın kahramanlarının karşılaşmaları çok kısa 
aşkları ise bu karşılaşmaya göre çok daha uzundur. 
Aşkı romana tema kılan iki tarafın bir arada oldu-
ğu süre değil labirentin “çıkışsızlığı”dır zaten.  

Sabahattin Ali’nin kaleme aldığı “Kürk Mantolu 
Madonna”da Raif Efendi, yabancı bir ülkede bir 
kadına âşık olur ve başka bir çıkışsızlığa yakalanır. 
O sıradan hayatı içinde dışarıdan fark edilmeyen 
bir yangın olarak yaşar çıkışsızlığını. Tanpınar’ın 
“Huzur”unda ise huzur sadece romanın isminde 
vardır. Mümtaz’ın Nuran’a olan aşkını anlatan 
Tanpınar okurlarını kültürel ve psikolojik fay hat-
larında dolaştırır. Peyami Safa ise Fatih-Harbiye’de 
bu fay hattını bir tramvay hattına dönüştürür ve 
iki semtin arasındaki kapanmaz mesafe üzerinden 
“batılılaşma” maceramızı bir aşk romanı çerçeve-
sinde anlatır. Bu romanda da aşkı anlatmaya değer 
kılan labirentin çıkışsızlığıdır. 

Coğrafya tanımayan bu çıkışsızlık Orhan Kemal’in 
Cemile’sinde Çukurova’nın yoksulluğunda geçer, 
Necati Cumalı’nın Zeliş’inde bir Ege kasabasında. 
İki romanda da “çıkışsızlık” yoksulluğa dairdir. 
Ancak çıkış da zenginleşme ile bulunmaz. Kahra-
manların iç dünyalarının zenginliği, fedakârlıkları 
onları bir çıkış kapısına ulaştırır. 

Aşk bir insanın “başkasına” 
yönelmesi, ailesi dışında 

birinin çekimine 
kapılmasıdır. “Başkasına” 
yönelmek insanın kendini 

bulmasını, kendini bilmesini 
sağlayan bir labirente sokar.
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Aşk Kaç Kişiyi
İlgilendirir?

Aşk, evet iki insan arasın-
da yaşanır. Peki, sadece 
iki kişiyi mi ilgilendirir? 
Hayır elbette. Gerçek asla 
bu kadar basit değildir. 
Beşerî olan her oluş ve 
olgu gibi aşk da belli bir 
zamanda, mekânda ve 
toplumda yaşanır. Top-
lumda sosyo-ekonomik 
katmanlar vardır. Her top-
lumun bir yabancı, öteki 
tanımı veya algısı vardır. 
Aşk romanları bütün 
bunların doğrudan ya da 
dolaylı olarak etkili oldu-
ğu, somutlaştığı, zihinsel 
birer kategori olmaktan 
çıkıp hikâyeye dönüştüğü 
metinlerdir. Tolstoy, Anna 
Karenina ile 19. yüzyıl 
Rusya’sında aristokratik 
hayatından bir kesit sun-
muştur romanında. Tıpkı 
Gustave Flaubert’in aynı 
yüzyıl Fransa’sının burju-
va hayatına yahut Halid 
Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı 
Memnu ile yine aynı yüz-
yılın İstanbul’unda batılı-
laşma maceramızı bir aile 
üzerinden anlatması gibi. 
Üç romanda da anlatılan 
iki kişinin yaşadığı “Aşk-ı 
Memnu”sudur elbette. 
Ancak romanlaştırılan 
çıkmaz sadece aşka ait bir 
sapma, çıkmaz değildir. 
Sadece âşığı ve maşuku 
ilgilendirmez ve bütün bir 
topluma yahut en azından 
toplumun bir kesimine 
ilişkin ciddi gözlemler 
barındırır. Hem sosyolojik 
hem de psikolojik boyut-
ları olan kitaplardır bu üç 
roman.  



Tıpkı Mehmet Rauf’un Eylül adlı ro-
manında ortaya koyduğu gibi...  Sten-
dhal, Kırmızı ve Siyah adlı romanında 
bulunduğu sınıftan çıkmak için önün-
de iki yol bulunan ya kırmızı urbalı 
bir asker yahut siyah cübbeli bir rahip 
olabilecekken âşık olan Julien Sorel’in 
hikâyesini romanlaştırırken de tam 
olarak bunu yapar. Türkçe’ye “Kızıl ve 
Kara” olarak da tercüme edilen roman-
da Sorel’in kariyer hırsı üzerinden bir 
devrin “büyük resmi” romanlaştırılır. 

Önemli Olan Sonu Değil

Aşk romanları sonu mutlu da bitse 
hüsranla da neticelense öncelikle çıkış 
yolundan ziyade çıkmazlarıyla roman-
dır. Bir aşkı romanlaştırmaya değer 
kılan da bir roman içinde aşka yer 
vermeye gerek gördüren de o labirentin 
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çıkışından çok kahramanın karşılaştığı 
sınavlar yani çıkmazlardır. Bir metni 
okunmaya değer kılan tam olarak budur 
çünkü. Aşk romanları da öncelikle aşkın 
çıkmazlarından güç alır. Ne sinemada 
ne tiyatroda ne de romanda “kestirme” 
çözümlerle ilerleyen bir anlatı kimsenin 
ilgisini çekmez. Bir tema olarak da “aşk” 
da bu kuraldan azade değildir elbette. 
Aşk, bulmayla değil kaybolmayla ilgili 
bir temadır. En azından anlatılmaya/
yazılmaya değer aşk kaybolmakla ilgili 
olan aşktır. Mecnun’un Leyla’yı geçip 
Mevla’ya varması da zaten biraz da bu 
çıkmazların ulaştırdığı bir netice değil 
midir?  

Gelelim başlıktaki sorunun cevabına. 
Aşk romanları neyi romanlaştırır? Diğer 
romanlar neyi romanlaştırırsa onu. 
İnsanı.
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AKDAMAR 
YA Z I - F O T O Ğ R A F :  M E L İ H  U S L U

E N  G Ü Z E L  B A H A R L A R I N  A D A S I

Asırlar boyu farklı kültürlere sevgiyle kucak açan Akdamar Adası, Van 
Gölü’nün göz kamaştıran maviliğinin ortasında taptaze bahar çiçekleriyle 
bezenmeye hazırlanıyor.
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Orta Çağ’ın mimari zarafetini 
günümüze taşıyan görkemli bir 
kilisenin yükseldiği Akdamar 
Adası’ndan gölün müthiş 
maviliğini izlerken yöre insanına 
hak veriyorum.

On yıl önce yazın son dem-
lerinde Akdamar Adası’nda 
unutulmaz anlara tanıklık 
etmiştim. İlkbahar aylarında 
badem ve kayısı çiçeklerinin 
muhteşem beyazlığıyla süs-
lenerek konuklarına görsel 
bir şölen sunan bu minik 
adacık, o gün köklü geçmi-
şini bir kez daha sevgiyle 
kucaklamıştı. Ada üzerinde 
bulunan bin küsur yıllık 
taş kilise tam 95 yıl sonra 
yeniden ibadete açılmış, 
dünyanın farklı yerlerinden 
gelmiş 4 binden fazla insan 
bu tarihi anı görebilmek için 
Akdamar’a akın etmişti. O 
gün Anadolu’nun sevgi yük-
lü kadim kültürünü yeniden 
hissettim…

Doğu Anadolu’da Bir Sahil 

2011 yılında yaşadığı dep-
remden sonra âdeta baştan 
aşağı yenilenen Van şehri, 
dillere destan kahvaltıla-
rı, gölün incisi Akdamar 
Adası, sevimli kedileri ve 
tarihî kaleleriyle bugünlerde 
güzelliklerini paylaşmaya 
her zamankinden daha 
hazır. Van’a havayoluyla 
geldiğinizde, şehir merke-
zine ulaşmanız çok rahat 
oluyor. Van şehri, Doğu 
Anadolu’nun özgün karakte-
rini taşımakla birlikte, aynı 
zamanda tarihî ve turistik 
bir şehir… Kentin geçmişi, 
MÖ 7 binlere kadar uza-
nıyor. Bölgede MÖ 900 ile 
MÖ 600 yılları arası hüküm 
süren Urartular, şehri Tuşpa 

adıyla bir başkente dönüş-
türmüş. Bölgeye gelenlerin 
ilk ziyaret adreslerinden 
biri, Van Gölü tabii ki… 
Türkiye’nin en büyük gölü-
nün kıyısına kurulan Van, 
insana Doğu Anadolu’da bir 
sahil kentine geldiğini his-
settiriyor. Girintili çıkıntılı 
kıyılarla bezeli Van sahilleri-
nin büyük bölümü ise geniş 
birer plaj görünümünde… 
Doğal güzelliklerin yanı 
sıra, tarihi eserlere de ilgi 
duyuyorsanız, Van’da hiç 
sıkılmayacaksınız demektir. 
Çünkü şehrin dört bir köşesi 
kale, cami, köprü ve kümbet 
gibi tarihi eserlerle dolu... 

Deli Eden Mavilik…

Dünya güzeli Van Gölü’nün 
zenginliklerini anlatmak 
için Yaşar Kemal’in satır-
larına başvurmak yeterli 
oluyor: “Dünyada hiçbir 
göl, hiçbir deniz, hiçbir su, 
Van Gölü’nün maviliğinde 
olamaz. İnsanı deli eden 
bir mavilik…” Orta Çağ’ın 
mimari zarafetini günümüze 
taşıyan görkemli bir kili-
senin yükseldiği Akdamar 
Adası’ndan gölün müthiş 
maviliğini izlerken yöre in-
sanına hak veriyorum: “Van 
Gölü bir deniz gibi gerçek-
ten de…” Van kentinin ev 
sahipliği yaptığı tarihi ve 
doğal güzelliklerin tümünü 
görmek için yeterli zama-
nınız yoksa bile mutlaka 
ziyaret etmeniz gereken yer-
lerden biri, Akdamar Adası. 
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Van Gölü’ndeki adaların 
en büyüğü olan Akdamar, 
kıyıya sadece dört kilomet-
re uzaklıkta yer alıyor. Van 
şehir merkezinin yaklaşık 
40 kilometre güneyindeki 
adaya, Gevaş ilçesindeki 
iskeleden kalkan teknelerle 
ulaşılıyor. 20-25 dakikalık 
keyifli bir yolculukla ulaşı-
lan ada, özellikle ilkbahar 
aylarında badem çiçekle-
riyle örtünerek etkileyici 
bir görünüme bürünüyor. 
Ada, ağaçlandırma çalış-
malarına rağmen çorak bir 
yapıya sahip. Kıyısında 
küçük bir iskele bulunan 
ada, ilk bakışta kayalık bir 
tepeyi andırıyor. Arkeolojik 
önemi nedeniyle SİT alanı 
kapsamında koruma altına 
alınan ada, ak kanatlı 
sumru başta olmak üzere 
kuşların göç yolları üzerin-
de bulunuyor. 

Mimari Zarafet

Adını, üzerinde bulunduğu 
Akdamar Adası’ndan alan 
kilise, 915 - 921 yılları ara-
sında inşa edilmiş. Bahçe-
deki şapel ve çan kulesi ise 
sonraki yüzyıllarda kiliseye 
ilave edilmiş. Eylül 2010’da 
95 yıl aradan sonra ibadete 
açılan kilise, dış cephesin-
deki bitki ve hayvan motifli 
kabartmalarıyla dikkat 
çekiyor. Kilisenin bal rengi 
duvarları, güneş ışığına 
bağlı olarak renk değiştire-
biliyor. Kalın taş duvarlar, 
mevsimden mevsime, hatta 
saatten saate sarıdan kah-
verengiye, kızıldan griye 

farklı tonlara bürünüyor. 
Van Gölü’nde Akdamar’a 
komşu bir ada daha var: 
Çarpanak. Van Gölü’nün 
kuzeydoğusundaki Çitören 
köyü açıklarında bulunan 
adanın üzerinde, 11. yüz-
yılda inşa edilmiş bir kilise 
bulunuyor. Sadece Van Gö-
lü’ne özgü ve nadir görülen 
kuşlara ev sahipliği yapan 
adanın karşı iskelesi Gevaş, 
civardaki görülmeye değer 
yerlerden biri. Van iline 
bağlı ilçelerden biri olan 
Gevaş, “Vizontele” filminin 
çekildiği yer olarak tanını-
yor. Güneydoğu Torosların 
uzantısı olan Kavuşşahap 
dağlarının zirvesi Artos’un 
eteklerine kurulan ilçenin 
rakımı, bin 750’li metreler-
de. Tarihi ve doğal gü-
zellikleriyle dikkat çeken 
yöredeki en önemli yerlerin 
başında Selçuklu Mezarlığı 
geliyor. Görkemli dağlara 
bakan bu mezarlıkta, 14. 
ile 17. yüzyıl Türk mezar 
taşı işlemeciliğinin nadide 
örnekleri yer alıyor. Bir 
açık hava müzesini andıran 
alandaki önemli eserlerden 
bir diğeri ise 1335 tarihli 
Celme Hatun Kümbeti. Ne 
dersiniz, bu bahar Van’a ve 
Akdamar Adası’na gitmek 
ve onu sevgiyle kucakla-
mak için yeterince sebebi-
niz yok mu?

Kilisenin bal rengi duvarları, güneş ışığına 
bağlı olarak renk değiştirebiliyor.
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Dillere Destan Van Kahvaltısı

Seyahatlerin vazgeçilmezlerin-
den biri, kuşkusuz yeme - içme 
keyfidir. Van’da yemek denince 
akla gelen ilk şeylerden biri ise 
kahvaltıcılar elbette. Cumhuri-
yet Caddesi üzerinde ve göl kı-
yısındaki kahvaltıcılar, haftanın 
her günü sabah beşten akşam 
beşe kadar yoğun rağbet görü-
yor. Kahvaltı salonlarında taze 
kaymak, tereyağı, otlu peynir, 
bal, kuru cacık adı verilen otlu 
yoğurt, sıcak süt, sucuk ve köy 
yumurtası gibi zengin seçenek-
ler sunuluyor. 

Biliyor Muydunuz?

Her yıl mayıs ve haziran ay-
larında üremek için akıntının 
tersine göç eden inci kefali-

nin mücadelesi muhteşem bir 
görselliğe dönüşüyor. Deliçay 
üzerindeki doğal bendi aşmayı 
başaran balıklar, birkaç kilo-
metre yüzerek yumurtalarını 
sığ sulara bıraktıktan sonra 
göle dönüyor.

Festival Zamanı

Haziran ayında Tatvan’a 
gelenleri güzel bir sürpriz 
bekliyor: Van Gölü Uluslararası 
Su Sporları Festivali. Tatvan 
sahiline bir karnaval havası 
kazandıran etkinlikte yelken ve 
kürek çekme yarışlarından plaj 
futboluna kadar pek çok etkin-
lik yapılıyor. Yöre gençlerinin 
anlattıklarına bakılırsa geçtiği-
miz yıllarda yurt dışından gelen 
akrobasi takımlarının şovları 
hâlâ hafızalarda. 

Deliçay üzerindeki 
doğal bendi 

aşmayı başaran 
balıklar, birkaç 

kilometre yüzerek 
yumurtalarını sığ 

sulara bıraktıktan 
sonra göle 

dönüyor.
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Kızılay, 1911-1914 yılları ara-
sında Güney Afrika bölgesinde 
yerel Müslümanlar ve bölgede 
ticaret yapan Osmanlı tebaası 
tüccarlar vasıtası ile çok aktif bir 
şekilde yardım toplamaya, İtalya 
ve Balkan devletlerini protes-
toya ve onlara ticarî boykot uy-
gulamaya yönelik çok aktif bir 
faaliyet yürütmüştür.Kızılay’ın 
Güney Afrika coğrafyasındaki 
bu faaliyetlerinin organizatö-
rü o dönemin Johannesburg 
Başşehbenderi (Başkonsolosu) 
olan Ohannes Majakyan Bey ve 
ondan sonra da onun vazifesini 
vekaleten yürüten bölge Müs-
lümanlarından Maadgi Simaan 
(Hamdi Seman) Bey idi. 

 

Ayrıca Durban merkez olmak 
üzere Natal bölgesinde tüccar 
ve fahri konsolos Osman Ah-
med, Cape Town merkez olmak 
üzere Cape bölgesinde Hişam 
Nimetullah Efendi – ki her ikisi 
de Hicaz Demiryoluna yardım 
kampanyasını da yürütmüş-
lerdi- çok önemli hizmetler ifa 
etmişlerdi. O yıllarda İngiltere 
sömürgesi olan Güney Afrika 
devletinde Kızılay adına yardım 
toplanan en dikkat çekici böl-
geler Cape, Transvaal ve Natal 
eyaletleri idi. Bu yüzden bu 
eyaletlerin merkezleri olan Cape 
Town, Johannesburg ve Durban 
şehirleri çok önem kazanmış ve 
eyaletlerindeki yardım toplama 
faaliyetlerine merkezlik yapmış-
lardı. 

Cape Eyaletindeki Faaliyetler 

O yıllarda daha çok Malezya kö-
kenli Müslümanların yaşadıkları 
Cape eyaletinin merkezi olan 
ve Osmanlı’nın Ludwig Wiener 
adlı bir de fahri konsolosunun 
bulunduğu Cape Town şehrin-
deki faaliyetleri Ebubekir Efen-
di’nin oğlu Hişam Nimetullah 
Efendi ve onun başkanı olduğu 
Cape Town Cemiyet-i İslamiye-
si yürütmekteydi. Bu cemiyet 
Hamidiye İslam Cemiyeti ya da 
Ümitburnu İslam Cemiyeti ola-
rak da bilinmektedir. Şehirdeki 
faaliyetlerin öncülerinden birisi 
de şehrin önemli tüccarlarından 
olup, Ebubekir Efendi’nin Ca-
petown’daki Osmanlı mektebin-
den talebesi de olan Tayyib Nur 

K I Z I L A Y  A R Ş İ V İ ’ N İ N  İ Z İ N D E

D R .  A H M E T  U Ç A R

Kızılay’ın 
Güney Afrika’daki 
Faaliyetleri
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Muhammed Efendi idi. Osmanlı 
kaynaklarında Ümitburnu adıyla 
da bahsedilen Cape Town şehrinde 
mahalli Müslümanlar tarafından 
oluşturulmuş bir de Hilâl-ı Ahmer 
(Kızılay) Cemiyeti Şubesi bulun-
maktadır.

 Cape eyaletine bağlı küçük bir 
şehir olan Picetberg’de tüccar Şerif 
Can (Jan) Mahmud ya da bazı bel-
gelerde geçtiği şekli ile Şerif Can 
Muhammed Efendi; Kızılay adına 
çok aktif bir faaliyet yürütmektedir. 
Kuzey Cape bölgesinde bulunan 
Kimberley şehri elmas yatakları ile 
ünlüdür. Burada bulunan Osmanlı 
mektebinin müdürlüğünü, o tarih-
lerde hayatta olmayan Ebubekir 
Efendi’nin büyük oğlu Ahmed Ata-

ullah Efendi yapmaktadır. Ahmed 
Ataullah Efendi’nin aynı zamanda 
fahri konsolos olarak vazife yaptığı 
Kimberley şehrinde de bir Hilal-ı 
Ahmer (Kızılay) Cemiyeti vardır. 
Bu cemiyetin başkanı Davud Mu-
hammed Efendi ve en aktif üyesi ise 
Ahmed Muhammed Efendidir. Her 
ikisi de Kimberley’in en önemli 
tüccarlarındandır. 

Tranavaal Eyaleti

Bu eyaletin merkezi, ülkenin de o 
dönemki başkenti olan Johannes-
burg idi. Johannesburg Kızılay’ın 
faaliyetleri açısından o yıllarda 
hem tüm Güney Afrika ülkesinde-
ki, hem çevre ülkelerdeki, hem de 
Transvaal eyaletindeki faaliyetlerin 

merkezi idi. Buradaki faaliyetler 
gayrimüslim (Ermeni) ve tecrü-
beli bir Osmanlı diplomatı olan 
Başkonsolos Ohannes Majakyan 
Bey tarafından yürütülmekte ve 
yönetilmekteydi. Şehirde bir Hilâl-i 
Ahmer Cemiyeti vardır. Bu cemiyet 
ülkedeki diğer Kızılay ve ona bağlı 
yardım cemiyetlerinin merkezi 
konumunda olduğu için Kızılay 
Merkez Komitesi adıyla da bilin-
mekteydi. Bu cemiyet sürekli olarak 
üye kaydetme ve yardım toplama 
faaliyetleri yanında başta İtalya 
ve Balkan devletleri olmak üzere 
Osmanlı’ya saldıran devletleri ve 
onlara destek olan devletleri yaptığı 
büyük toplantılarla protesto etme 
fonksiyonunu da icra etmekteydi. 
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Ayrıca Johannesburg Kızılay Komitesi tarafından 
İstanbul’a yardım gönderme faaliyetleri yanında, 
bu işe öncülük yaptıkları için Güney Afrika’nın 
muhtelif şehirlerinden gelen tebrik telgrafı ve 
mektuplara da cevap vermekte, bu konuda kat-
kıda bulunanlara teşekkür mektupları yazılmak-
taydı. Cemiyet’in bölgedeki bu faaliyetleri sık sık 
İstanbul’dan -Osmanlı Hükümeti’nden ve Kızılay 
Genel Merkezinden- gönderilen teşekkür mektup-
ları ve çekilen telgraflarla da cesaretlendirilmek-
tedir. Transvaal eyaletindeki faaliyetlere İmam Ali 
Bawazer yönetimindeki Johannesburg Hamidia 
Islamic Society (Hamidiye İslam Cemiyeti), Hem-
derda İslam Cemiyeti, Pretoria Cemiyet-i İslami-
yesi gibi cemiyetler de öncülük yapmaktaydı. 

Kızılay adına Pretoria’daki faaliyetlere tüccar-
dan Tayyib Hacı Han Muhammed Bey, Gauteng 
Eyaletinde altın madenleri ile ünlü küçük bir 
şehir olan Nigel’deki faaliyetleri ise tüccardan 
Musa İsmail Khota organize etmekteydi. Ohan-
nes Efendi’nin en büyük yardımcısı ise Johan-
nesburg Hilâl-ı Ahmer Komitesi Başkanı H. O. 
Ali Efendi’dir. Birinci Sınıf Başkonsolos olarak 
görev yapmakta olan Ohannes Majakyan Efendi 
bu dönemde Güney Afrika’da Kızılay aracılığı 
ile Osmanlı Devleti adına çok başarılı bir faaliyet 
yürütmüştür. Bu yüzden de Cape Town Müslü-
manları onu şehirlerine davet ederek, kendilerinin 
Osmanlı’ya hizmet etmelerine vesile olduğu için 
18. dereceden bir altın madalya takdim etmişlerdi. 

Ohannes Bey yaşadığı bazı ailevi meselelere 
rağmen İstanbul’dan Kızılay adına gönderilen 
izin belgesi ile Güney Afrika’nın birçok bölgesin-
den Hilal-ı Ahmer adına önemli miktarda yardım 
toplamıştır. Bu yardımlar Johannesburg African 
Banking Corporation’un düzenlediği çekler vası-
tası ile Osmanlı Bankasına, oradan da doğrudan 
doğruya İstanbul’daki Kızılay merkezine ulaş-
maktadır. Bu arada Güney Afrika’daki Osmanlı 
Konsolosluklarının bağlı olduğu Londra Osmanlı 
Büyükelçiliği de bu faaliyetler ve gönderilen 
paralarla ilgili bilgi ve belgeleri Osmanlı Dışişleri 
Bakanlığına iletmektedir. Bu konuda arşivlerimiz-
de çok sayıda çek örneği ve bu çeklerin alındığına 
dair Güney Afrika Müslümanlarına gönderilmiş 
makbuz örnekleri bulunmaktadır. 

Ohannes Efendi, yardım toplarken Güney Afrika 
Müslümanları ve farklı dinlere mensup Osmanlı 
tebaasına yaptığı konuşmalarda bu paraların bir 
kısmının şehit ve gazi ailelerine giderken, bir bö-
lümünün de Osmanlı ordusu için savaş uçakları 
satın almak için kullanılacağını vurgulamaktadır. 
Ayrıca Türkiye’ye yolladığı bu yardımları topla-
maktaki yegane amacının insanî olduğunu ortaya 
koymak için Kızılhaç Cemiyeti adına Güney 
Afrika’da yardım faaliyeti yürüten Sefaradim Eli-
zabeth Has Sadien Cemiyeti temsilcisi S. Naumas 
ile işbirliği yapmakta ve mektupla da olsa iletişim 
kurmaktadır. Başkonsolos, İstanbul’dan gelen 
gazetelerdeki bazı haberleri da kullanarak Hilal-i 
Ahmer’in reklamını yaptığı gibi, Johannesburg 
Ticaret Odası aracılığı İstanbul Düyun-ı Umu-
miye İdaresi’nden gelen birkaç duyuruyu Güney 
Afrikalı tüccarlara duyurarak; Güney Afrikalı iş 
adamlarının Osmanlı hisse senedi satın almaları 
korusunda da girişimde bulunmaktadır. 

Cemiyet’in bölge-
deki bu faaliyetleri 

sık sık İstanbul’dan 
-Osmanlı Hüküme-

ti’nden ve Kızılay 
Genel Merkezinden- 

gönderilen teşekkür 
mektupları ve çekilen 

telgraflarla da cesa-
retlendirilmektedir.
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Ayrıca Güney Afrika’daki sosyal ve 
insanî faaliyetleri hakkında İstan-
bul’a da sık sık ayrıntılı raporlar 
göndermektedir. 4 Temmuz 1912’de 
İstanbul’a gönderdiği çok ilginç ve 
dikkat çekici raporda “Türkiye’den 
Johannesburg’a Güney Afrika’daki 
cami ve mekteplere asılmak üzere 
kırk adet Türk bayrağı gönderilmesi-
ni” istemişti. Bu gayretlerinden, bir 
başka ifade ile “Müslüman cemaatin 
Kızılay’a yaptığı hizmetlerden do-
layı” Başşehbender Ohannes Bey’e 
Hilal-ı Ahmer Cemiyeti altın bir 
madalya takdim etme kararı almıştı. 
Ayrıca Konsolos Vekili Simaan’a da 
gayretleri sebebiyle bir başka madal-
ya verilmişti. Eyalette yardım topla-
ma organizasyonunu da Transval’de 
faaliyet gösteren Salley Mahomed 
Şirketi yürütüyordu. Volksrust’taki 
ahali-i İslamiye namına ise kam-
panyanın öncülüğünü bu şehirdeki 
Müslüman tüccarlardan Yusuf 
Süleyman Efendi yürütüyordu. 

Mühendis Subay J. Chetham adlı 
bir Hindu Trablusgarb’da İtalyan-
lara karşı yapılan muharebede Türk 
Ordusu’nda hizmet etmek için 
Başkonsolosluk adına İstanbul’a bir 
mektup yazmıştı. Durban’da mukim 
eczacılıkla meşgul Akmal adlı bir 
başka Hindu da Mart 1912’de  

İstanbul’a yazdığı bir mektupta 
“kendi icat ettiği tahrip gücü çok 
yüksek bir gemi ile gönüllü olarak 
Osmanlı Devleti’ne hizmet etmek is-
tediğini” bildirmiş, daha sonra yeni 
bir mektup ile bu konudaki. Hacı 
İbrahim Halimbahay adlı Johannes-
burglu bir Müslüman ise Harbiye 
Nazırı Enver Paşa’ya bir mektupla 
başvurarak İslam Dini’nin himayesi 
için Johannesburg’da kurulan İslam 
Cemiyeti’ne salahiyet verilmesini 
istemişti. 

Natal Eyaleti ve Çevre Devletler

Natal eyaletindeki faaliyetleri her 
ikisi de çok önemli birer tüccar olan 
Durban Kızılay Cemiyeti Başkanı 
Davud Muhammed Efendi ile Dur-
ban İslam Cemiyeti Başkanı ve Fahri 
Osmanlı Konsolosu Osman Ahmed 
birlikte yönetiyorlardı. Özellikle 
Osman Ahmed çıkardığı “Hilal” adlı 
gazetesi ve İstanbul’a gönderdiği 
70’e yakın mektubu ile Türk Kızılay 
Tarihi için çok çok önemli bir isim-
dir. Natal bölgesi Hindistan göçme-
ni zengin Müslümanların merkezi 
idi. Buradaki çalışmalar o kadar 
başarılı olmuştu ki 1911 yılında 
Güney Afrikalı Müslümanlardan bir 
grup Trablusgarp’ta Osmanlı ordusu 
saflarında savaşmak istediklerini  

belirterek Osmanlı Harbiye Ne-
zaretine toplu olarak çektirdikleri 
resimlerini ve isimlerini göndermiş-
lerdi. 1947’de ise Güney Afrika’da 
oturan Hindistanlı Musa Hacı 
Adem, vasiyet olarak mal varlığının 
bir bölümünü Kızılay’a bağışlamış 
ve Kızılay bunun bir İngiliz oyunu 
olabileceği korkusu ile 3 yıl bekle-
dikten sonra bu parayı kabul ederek; 
yurt dışına gönderilen Türk gençleri-
nin eğitimi için kullanmıştı. 

Güney Afrika Cumhuriyeti dışında 
Madagaskar’ın Başkenti Antanana-
rivo’da Hint Kongregasyonu Şefi 
Hasan Amov İshak, Rhodesia’nın 
başkenti Salisbury’de yerli Müslü-
manlardan Ali Muhammed H. İshak 
ve Süleyman İsmail ile Osmanlı 
tebaası Yahudi tüccarlardan Haim 
Galente; Kenya’nın Başkenti Mom-
basa’da bulunan Hacı Cafer Devji, 
Mozambik İbo’dan Hacı Musa Ara-
bi Şirketi, Delagoa Bay’da (Maputo 
Bay’da) Tüccar İshak Ömer Efendi, 
Zengibar’dan Yusuf Ali Alihan, 
Mauritius’un merkezi Port Louis’te 
Belediye Başkan Yardımcısı Gulam 
Muhammed İshak gibi çok sayıda 
Afrika ülkesinden hayırsever insan-
lar ülkelerinden ve bölgelerinden 
Kızılay’a yapılan yardımlara öncü-
lük yapmışlardı. 

Ohannes Efendi, yardım 
toplarken Güney Afrika 
Müslümanları ve 
farklı dinlere mensup 
Osmanlı tebaasına 
yaptığı konuşmalarda bu 
paraların bir kısmının 
şehit ve gazi ailelerine 
giderken, bir bölümünün 
de Osmanlı ordusu için 
savaş uçakları satın almak 
için kullanılacağını 
vurgulamaktadır.
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A H M E T  M Ü N İ R  G Ö R G Ü L Ü

Osmanlı Devleti’nin tarihi coğraf-
yasında iki Trablus şehri bulunur. 
Bunlardan biri Şam tarafına yakın 
olduğu için Şam Trablus’u diye 
isimlendirilen Trablusşam; diğeri 
de batıda bulunduğu için garp 
Trablus’u olarak adlandırılan Trab-
lusgarp’tır. Bu şehirlerden Kuzey 
Afrika’da yer alan Trablusgarp’ın 
[bugünkü Libya] kültür ve medeni-
yetimizde çok önemli bir yeri var-
dır. Osmanlılar, 1551’de Haçlıların 
elinden kurtardığı bu bölgeyi 360 
sene adaletle yönetmesini bilmiştir. 
Ancak Haçlı ve sömürgeci zihni-
yetle hareket eden İtalya, 1911’in 
sonbaharında Osmanlı’nın Kuzey 
Afrika’daki son toprak parçası olan 
Trablusgarp’ı hukuksuzca işgale 
yeltenmiş ve bölgenin tarihini ve 
talihini yeniden yazmak istemiştir. 
Bu büyük vatan toprağını savun-
mak için cepheye koşan bütün Os-
manlı evlatları gibi Hilal-i Ahmer 
[Kızılay] Cemiyeti de -her zaman 
olduğu gibi- üzerine düşen vazifeyi 
yaparak Trablusgarp cephesinde 
çok büyük işlere imzasını atmıştır. 

Kızılay Cemiyeti merkez heye-
ti tarafından Trablusgarp’a üç 
sağlık heyeti gönderilir. Bunlardan 
Doktor Kerim Sebati’nin başkanlı-
ğında, altı hekim, bir eczacı ve on 
beş erkek hasta bakıcıdan meyda-
na gelen ilk heyet, Kasım 1911’de 
Tunus’a hareket eder. Bir ay sonra 
Doktor Emin Bey’in başkanlığın-
da, üç doktor, iki yardımcı doktor, 
üç hasta bakıcı ve bir eczacıdan 
oluşan ikinci sağlık heyeti Binga-
zi’ye varır. Ardından, Ocak 1912’de 
Doktor Arif Bey’in gözetiminde üç 
doktor, bir muhasebeci ve yirmi 
beş hasta bakıcıdan müteşekkil 
üçüncü sağlık heyeti de Bingazi’ye 
ulaşır. 

Devrin çok zor mali ve ulaşım 
imkânlarına rağmen Trablusgarp’a 
gönderilen bu üç sağlık heyeti için 
Kızılay Cemiyeti, İtalya Savaşı’nın 
sonuna kadar 40 bin Osmanlı 
lirasını aşan bir fedakârlık göste-
rir; hastaneler ve nekahethaneler 
kurar, binlerce hasta ve yaralı 
mücahidin imdadına yetişir.

Trablusgarp’a Giden İlk Kızılay 
Heyeti

İtalya ile Trablusgarp Savaşı baş-
layınca Kızılay Cemiyeti de hemen 
harekete geçer. 20 Ekim 1911’de 
toplanan Kızılay Genel Merke-
zi, Trablusgarp’a altı doktor, bir 
eczacı, bir muhasebeci ve on beş 
hastabakıcıdan oluşan bir sağlık 
heyeti gönderilmesini ve bu uğur-
da yapılacak masraflar için de 5 bin 
lira tahsisat verilmesini kararlaştı-
rır. Bu ilk sağlık heyetinin başkan-
lığına genel merkez üyelerinden ve 
tıp fakültesi hocalarından Kerim 
Sebati Bey tayin edilir. Onun ekibi-
ne tedavi doktorlarından Dr. Lütfi 
İsmail Bey, Dr. Abdüsselam Bey, 
Dr. Ziya Bey, Dr. Ali Bey, Dr. Sâib 
Bey, Eczacı Dr. Sabri Bey, Muhase-
beci Subhi Bey ile beraber on beş 
hastabakıcı dahil edilir. 

Trablusgarp’a 
Giden İlk 
Kızılay Heyeti 
(1911)
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Heyet, gerekli ilaçlar, cerrahi aletler, 
çadır, sedye, mutfak gereçleri ve kon-
serve gibi lüzumlu malzemeleri temin 
ettikten sonra; Marsilya yolu üzerinden 
önce Tunus’a, oradan da 15 Kasım’da 
Sfaks’a [Sfax-Tunus] ulaşır. Burada 
sekizer yataklı 13 çadır yaptırılır. Bu 
çadırların süratle tamamlanıp sevk 
edilmesinde Sfaks’ın hamiyetli halkın-
dan Ramazan ve Tevfik eş-Şerefî Beyler 
ile Tunus’ta Ali Baş ve Hemba Beylerin 
büyük yardımları görülür.

Sağlık heyeti, Trablusgarp’taki genel 
karargâhın bulunduğu Aziziye’ye ulaş-
tığında burada sadece altı askeri tabip 
ile Paris’ten gönüllü olarak giden beş 
doktor olduğunu görür. Kerim Sebati 
Bey raporunda Trablus sağlık heyetinin 
durumu şu şekilde ifade eder: “İlaçlar 
ve özellikle tedavi maddeleri hiç kal-
mamıştı. Cerrahî ameliyat yapmak için 
aletleri yoktu. Kangren olmuş ayakları 
kesmek için âdi bir testere bile bulama-
dıklarını doktorlar yürekleri yanarak 
anlatıyorlardı…” 

Kızılay Sağlık Heyeti, hastabakıcılar ve 
yerlilerden birlikler oluşturularak işe 
başlar. Aziziye’deki mektep binası yara-
lılara ayrılır ve etrafına çadırlar kurula-
rak 160 yataklık bir hastane kurulur. İki 
günde üç yüze yakın yaralı tedavi edilir, 
bazılarına cerrahi ameliyat yapılır. 
Yaralılar savaş meydanından köylere 
taşındığından Kızılay’a iki görev düşer. 
Birincisi, tabip bulunan yerlere ilaç ve 
tedavi maddeleri göndererek yaralıların 
tedavisini kolaylaştırmak, ikincisi de 
savaş meydanından yaralıları hastane-
lere nakil için bedevilerden 96 kişilik 
sedyeci kolları oluşturmak olur. 

Kış mevsimi gelince salgın hastalıklar 
yaygınlaşır. Grip, ardından tifo salgını 
başlar. Bu esnada görülen fevkalade sı-
kıntı ve ihtiyaçlar üzerine Kerim Sebati 
Bey, bölgeye ikinci bir sağlık heyeti 
ister. Bunun üzerine Kızılay Cemiyeti, 
Dr. Emin Bey’in başkanlığında yeni bir 
sağlık heyeti gönderir. Bir süre sonra 
Kerim Sebatî Bey İstanbul’a döner ve 
sağlık heyeti başkanlığı Emin Bey’e 
verilir. 

Kızılay’ın Hatıra Fotoğrafı

Harp meydanında faaliyete başla-
yan bu ilk Kızılay heyeti, Trablus’a 
doğru hareket ederken seyahatleri-
nin son durağı olan Sfaks şehrinde 
güzel bir hatıra fotoğrafı çektirirler. 
Bu kıymetli fotoğrafı Şehbal’e ve 
onun hamiyetdâr okurlarına bir 
hatıra olarak hediye ederler.

Şehbal mecmuasının 14 Şubat 1912 
tarihli 47. sayısında yayınlanan bu 
fotoğrafta Trablusgarp’a giden ilk 
Osmanlı Kızılay heyeti görülüyor. 
Fotoğrafın alt yazısında “Mevki‘-i 
harbde îfâ-yı faâliyete başlamış olan 
Hilâl-i Ahmer Heyeti’nden son mer-
hâle-i seyâhatinde Şehbâl’e yâdigâr” 
yazıyor. 

Stüdyo ortamında çekilen fotoğraf-
ta ön sırada bulunan gözlüklü ve 
açık renk pantolonlu Tıp Fakültesi 
emraz-ı hariciye muallimi [Dış 
Hastalıklar Öğretim Üyesi] Doktor 
Kerim Sebati Bey, yanındaki diğer 
gözlüklü Selanik Askeri Hastanesi 
etıbbasından Operatör Binbaşı Lüt-
fi Bey, sonra sırasıyla Abdüsselam 

Bey, Gurabayı Müslimin Hastanesi 
etıbbasından Ali Bey, Kerim Bey’in 
yanında askeri doktorlardan Ziya 
Bey, Tıp Fakültesi emraz-ı üzüniyye 
ve hançeriye [Kulak ve Boğaz hasta-
lıkları] asistanı Doktor İsmail Sâib 
Bey, bu zâtın arkasındaki Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti eczacısı Sabri Bey, 
Ali Bey’in arkasındaki muhasebeci 
Subhi Bey’dir. Diğerleri hastabakı-
cılarıdır.

Stüdyo dar olduğu için heyet, 6, 5, 4 
şeklinde üç sıra halinde dizilmişler. 
İlk sırada bulunan altı doktor san-
dalyede otururken; eczacı, muhase-
beci ve hastabakıcılar onların arka-
larında ayakta duruyorlar. Heyetin 
en arkasında bulunan 4 hastabakıcı 
ise bir set üzerine çıkarak boy gös-
termişler. 

Zeminde halı, arka duvarda büyük 
boy resim, sağ tarafta kapı, sol 
tarafta perde ile kapatılan pencere 
hemen fark ediliyor. Heyetin temiz 
ve düzgün kıyafetleri, sol kollarında 
bulunan Kızılay logolu kollukları, 
devrin modası burma bıyıkları bizle-
re geçmişin hatırasını yansıtıyor.

Trablusgarp’a gönderilen bu ilk Kı-
zılay heyeti, savaşın alevleri içinden 
yaralıları kurtarmak, nakledip teda-
vi etmek hususunda gösterdiği gay-
ret, cesaret, feraset, şecaat, fazilet, 
fedakârlık bütün yabancı basının 
ve dünyanın takdirini ve beğenisini 
kazanmıştır. Bizler de bu fotoğraf 
sayesinde onları tekrar hatırlamış ve 
yaptığı hizmetleri minnetle anmış 
oluyoruz.
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N U R AY  O K YAY

“Okuldan eve aç geldiğimde, 
kapıdan girer girmez yemek 
odaklı algılarım alabildiğine 
açık olurdu. Mutfaktan gelen 
kokular açlığıma hitap eder, 
beni sarar sarmalardı. İçimi 
huzur, güven, korunmuşluk 
duygusu ve yakınlarıma karşı 
sıcak bir sevgiyle doldururdu...”

Seneler önce bir yazıma böyle 
başlamış; evin mutfağında pişen 
yemeğin kokusunun kalbimi 
nasıl kabarttığını, sevgimi nasıl 
coşturduğunu ifade etmiştim. 
Gerçekten de yemek öyle bir 
şey: Sevgiyi, ilgiyi, dostluğu, 
neşeyi birleştirmeyi, kestirme-
den kendini ifade etmeyi, zoru 
kolaylaştırmayı ve daha neleri 
ortaya çıkartıyor.

Çocuğunuza sevgi ve şevkat 
duyar ve onu iyi beslemek 
istersiniz. Sevdiğiniz komşunu-
za “sevgiyle” yaptığınız yemek-
ten bir tabak ikram edersiniz. 
Sevdiğiniz hasta ise “sevginizi 

katarak” ona sıcak bir çorba 
pişirirsiniz. Çiçeğinize, ağacı-
nıza su verir, onları beslersiniz. 
Dostunuzla içilen bir kahvenin 
kırk yıl hatırını sayarsınız. Bay-
ramlarda bu mutlu günlerinizi 
birlikte kutlamak için gelenek-
sel çöreklerinizi, hepimizin 
bildiği keşkek, dolma, sarma, 
veya kebaplarımızı yaparak 
sevgiyle ikram edersiniz. Ya 
da bir apartmana girersiniz, 
bir anda burnunuza inanılmaz 
güzel, büyülü bir koku dolar. 
Bilen bilir, bilmeyen tahmin 
etmeye çalışır. Zencefil, tarçın 
kokusu en çok seçilendir.Bu 
aynı zamanda yeni doğan bebek 
kokusudur. Mutluluk, sevinç, 
umut, yeni başlangıçlar ve 
yoğun bir sevginin kokusudur. 
Dolayısıyla, Anadolu’nun çeşitli 
yörelerinde yapılan lohusa şer-
betinin karşılığı olan Çukuro-
va’nın meşhur “kaynar”ı, sadece 
sıcak bir içecek değildir. Ayrıca 
artı değerleri de vardır.  

SEVGİYİ
PİŞİRMEK
Sevgi ve yemek, sevgi ve içecek, her zaman buluşan ve 
birleşen, ayrılamayan ikilidir. Küçük çekirdek ailemizde 
en sevinçli, en sevgi dolu, mutlu günümüzde ritüelimiz 
olan bir yemek, tatlı mutlaka vardır.

Çocuğunuza 
sevgi ve şevkat 

duyar ve onu iyi 
beslemek istersiniz. 

Sevdiğiniz 
komşunuza 

“sevgiyle” yaptığınız 
yemekten bir tabak 

ikram edersiniz.
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Burada karnımızı 
doyurmanın 
çok ötesinde 

dostlarımızla 
paylaştığımız bir 
duygu yoğunluğu 

ve coşku söz 
konusudur.

Yedi çeşit baharatla yapılan, içerken 
de fincana dövülmüş ceviz ilave edi-
len bu içecek, yeni doğum yapmış 
annelerin sütünü arttırır, sevgiyi 
faydayla birleştirir. 

Sevgi ve yemek, sevgi ve içecek, her 
zaman buluşan ve birleşen, ayrı-
lamayan ikilidir. Küçük çekirdek 
ailemizde en sevinçli, en sevgi dolu, 
mutlu günümüzde ritüelimiz olan 
bir yemek, tatlı mutlaka vardır. Yaşa-
dığımız şehirde, bölgede, hatta ülke 
genelinde toplumsal olarak pay-
laştığımız en güzel, en sevgi dolu 
günlerimizde mesela bayramlarımız-
da, yeni yılda, düğünlerimizde, özel 
yemekler hep olmazsa olmazımızdır. 
Burada karnımızı doyurmanın çok 
ötesinde dostlarımızla paylaştığımız 
bir duygu yoğunluğu ve coşku söz 

konusudur. Düğün pilavımız, dü-
ğün çorbamız, damat paçamız, gelin 
pastamız, daha önce belirttiğim gibi 
el birliğiyle yapılıp topluluklara 
ikram edilen keşkeğimiz, lohusa 
şerbetimiz, kaynarımız ve niceleri...
Bu lezzetler asla tek başlarına yiye-
cek veya içecek değildir. Toplumsal 
içeriklerinin ötesinde bence çokça 
sevgi üretir ve böylelikle de insanları 
birleştirirler. 

Hangimizin anılarında veya haya-
linde büyükannesinin, annesinin, 
çöreğini, yemeğini, işitip getirdiği 
bir bardak sütünü düşününce içi 
sevgiyle dolmayan vardır ki. Mutfa-
ğınızda ne yaparsanız yapın mutlaka 
sevginizi katin. Yemekleriniz buram 
buram sevgi koksun. 
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Tarif
Ana malzemesi 5 çeşit baharattır. Çukurova’da aktarlarda kaynar 
malzemesi olarak satılır. Lohusa şerbeti yerine kullanılır. Yeni doğ-
muş bebeklerle o kadar özdeşleşmiştir ki kaynar yapılan lohusa evi 
günlerce mis gibi kokar. Bir tencere içerisine konan baharatlar su 
ile kaynatılır. Rengi koyu demli çay kıvamına gelince damak tadına 
göre şeker eklenir, biraz daha kaynatılır. Büyük çay fincanlarında 
üzerine bolca çekilmiş ceviz, fıstık eklenerek sunulur. 
Not: Yörede kaynar genellikle lohusa kadınlara yapılan bir içecektir. 
Anne sütünü arttırdığı söylenir. Ayrıca bebeği tebriğe gelenlere de 
ikram edilir. Çok sevilen sıcak bir içecektir.

Tarif
Et ve dövme iyice yıkanarak düdüklüye konur. Düdüklü-
nün alacağı su eklenerek tuzu konur. Düdüklüde 1 saat 
pişirilir. İyice pişen et başka bir tencereye alınarak tel tel 
oluncaya kadar esnetilerek dövülür. Düdüklüdeki dövme 
buğdaylar da katılarak karıştırılır. Bu aşamada istenirse 
haşlanmış nohut eklenir. Çok katıysa sıcak su eklenir. Çor-
ba kıvamından biraz daha katı halde servis tabağına alınır. 
Üzerine kimyon, karabiber, pul biber, sumak serpilir. May-
danozla süslenir. Çok az salçayla tereyağı tavada eritilir, 
yemeğin üzerine gezdirilir.

Malzemeler
8-9 parça çubuk tarçın
8-10 parça yeni bahar
8-9 adet karanfil
1-2 parça zerdeçal
1-2 parça zencefil
2 litre su
Toz şeker (2-3 su bardağı)

Malzemeler

1 kilogram koyun but kemiksiz (tüm parça)

500 gram dövme buğday

2 kaşık tereyağı

Kimyon, tuz, karabiber, pul biber, sumak, 

maydanoz, salça

1 kâse haşlanmış nohut (isteğe bağlı)

K AY N A R

H İ R İ S E (K
EŞ

K
EK

)
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TARİF
Bir yoğurma kabı içerisine konan unun ortası açılır. 
Yaş maya, yumurta, bir tatlı kaşığı şeker, bir fiske tuz 
konur. Yavaş yavaş su da ilave edilerek çok gevşek bir 
hamur yoğrulur. Hamur iyice dinlendirilir. Avuç içini 
dolduracak kadar alınan hamurdan baş ve işaret par-
makları arasında sıkılarak ede edilen yuvarlak toplar 
kızgın yağa atılarak altın sarısı renginde kızartılır. 
Delikli bir kepçe yardımıyla alınan lokmalar soğuk 
şerbete alınarak bir süre bekletilir ve servis tabağına 
çıkarılır.
Şerbet 1,5 su bardağı su ve 3 su bardağı şeker bir ten-
cere içerisine alınarak 5-10 dakika kaynatılır. Limon 
suyu eklenerek bir taşım daha kaynatılır ve altı kapatı-
lır. Soğumaya bırakılır.

MALZEMELER

2,5 su bardağı un

Yarım paket yaş maya

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı şeker

Su

Kızartmak için yağ

Şerbeti:

1,5 su bardağı su

3 su bardağı şeker

1-2 dilim limon

L
O

K
M

A
 T

A
T

L
IS

I
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45 PEOPLE WERE 

RESCUED FROM 

THE DEBRIS 

AFTER THE ELAZIĞ 

EARTHQUAKE. 

WE SEE A PERSON 

BEING RESCUED 

AT MUSTAFA PAŞA 

NEIGHBOURHOOD.
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TURKISH RED 

CRESCENT 

RESPONDED 

TO THE ELAZIĞ 

EARTHQUAKE 

IMMEDIATELY. 

TURKISH RED 

CRESCENT 

PROVIDED NEEDED 

FOOD, SHELTER, 

HEATING AND 

MEDICAL SUPPLIES 

FOR PEOPLE WHO 

SUFFERED THE 

EARTHQUAKE AND 

SEARCH & RESCUE 

TEAMS.
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H A L İ L  İ B R A H İ M  İ Z G İ

MUHTAR  KENT 
TURKEY I S  A MODE L 

COUNTRY I N  A I D
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Muhtar Kent… He is an administrator, businessman and one of the 
pride of Turkey. The Coca Cola adventure, which started with seeing and 

applying for a job ad in a newspaper in 1978, led him to become CEO. 
Muhtar Kent, who came from a long-established family, served in Coca 
Cola for more than 40 years. He was on duty at Coca Cola, the world’s 

most important brand, at very critical times. The management secrets of 
Muhtar Kent are still guiding for many young people today.

Globalization has made us more 
dependent on each other on the 
economic plane. How did you 
see the world while managing 
a global brand? Are we people 
full of the same emotions? 

I worked the Coca - Cola Com-
pany for 41 years, in the last 10 
years I served as the Chairman 
of the Board and retired in May 
2019. 

Globalization was one of the 
most important factors that 
changed the world over the past 
century. I can say that “sustain-
ability” is one of the strongest 
tendencies of the 21st century. At 
the point reached today, as much 
as the money earned and the 
value created; how and at what 
cost for the sake of this value was 
created is also of great impor-
tance. The Coca-Cola Company 
has a comprehensive understand-
ing of sustainability and many 
programs that reflect this under-
standing beyond its borders. 

Coca-Cola creates long-term 
and sustainable values for all the 
communities it serves in more 

than 200 countries that offer 
its products worldwide. In this 
framework, it has programs for 
millions of people to improve 
their life quality, increase re-
source efficiency and protect the 
environment. 

During my time at Coca-Cola, we 
planned our works around three 
main sections, being aware that 
our business can only develop 
as the communities we serve 
continue to develop. We called 
them 3W. Water, Empowerment 
of Women in Economic Area 
(Women) and Improving Quality 
of Life (Wellness). Zero-waste, 
recycling, and carbon footprint 
issues (World Without Waste), 
an important topic that has 
gained importance in the new 
period, are following primarily 
by my successor, new CEO and 
President of Coca-Cola Compa-
ny, James Quincey with brave 
targets. Thus, the fourth “W” 
added to the menu. 

What role can the business 
world perform in ending and 
alleviating human suffering?

Global companies have started to 
play an important role in ending 
humanitarian problems. In 
Coca-Cola, when I was the CEO 
and Chairman of the Board, we 
set important goals in water-sav-
ing by giving great importance 
to “water”, which is the most 
important raw material of our 
world and the basic substance of 
our products. Although 70% of 
the world is covered with water, 
accessible freshwater resources 
are only 1% of the total water 
in the world. There are about 
2 billion people in the world 
suffering from water scarcity, and 
this figure is expected to triple 
by 2050.

We aimed to bring back every 
drop of water we use in Coca-Co-
la to our nature until 2020 and 
we achieved this goal 5 years ago 
in 2015. In this way, as Coca-Cola 
Company, we bring back 400 tril-
lion of water to the world annu-
ally, which is the first among the 
companies that consume large 
water in the world. Setting such 
a bold goal and catching it early, 
has also played an important role 

Muhtar Kent is an administrator who values humanitarian aid, sustainability, 
and positive change. Also, his father, Necdet Kent, saved dozens of Jewish 
people from death with the documents he provided while he was the Consulate 
General of Marseille. We talked with Muhtar Kent about his management life, 
the transformations and changes he brought. Pleasant readings…
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In my time at Coca-
Cola, in addition 
to the urgent basic 
needs, we also started 
some programs for 
the development of 
societies in the long 
term.
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in increasing the sensitivity and respect to 
water in the world. We have implemented 
210 RAIN projects in more than 60 coun-
tries with organizations such as the United 
Nations Industrial Development Organi-
zation, the World Wide Fund for Nature 
and the United States Aid Fund. We have 
established hundreds of Eco Centers (com-
munity centers) in parts of Africa where 
humanitarian assistance is most needed. 
Through these centers, we responded to 
the water and some other basic needs of 
the people of the region.

Coca-Cola continues to carry out aid 
activities all over the world in cooperation 
with international organizations after 
natural disasters. In my time at Coca-Cola, 
in addition to the urgent basic needs, we 
also started some programs for the devel-
opment of societies in the long term. In the 
first years when I took office ten years ago, 
we have initiated efforts to strengthen the 
place of women in society in order to sup-
port economic growth and development 
with our belief in the transformative effect 
of women. We aimed to empower 5 million 
women economically by 2020. In order to 
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strengthen the position of women 
in society, a goal of this magnitude 
has been set for the first time in 
the world by a business organiza-
tion.

In line with this goal in Turkey, 
the “Sister Project” is giving edu-
cation of entrepreneurship, digital 
literacy, financial awareness, and 
practical training in basic finance 
to women. Within this project; 
İTÜ, TOBB, Habitat Derneği and 
Coca Cola supported 20 thousand 
women in Turkey and they aim to 
reach 10 thousand more women 
by 2020.

What do you think about Tur-
key’s works on humanitarian aid?

I think Turkey is an example 
country in relief works that carry 
out activities with Kızılay firstly 
and many NGOs all around the 
world. Especially Turkey has been 
acting very responsibly on human-
itarian assistance in the ongoing 
civil war in our border neighbor 
Syria for 10 years.

How do you evaluate the collab-
orations of international insti-

tutions with the business world? 
What are the areas that need 
improvement?

Today, important social problems 
in the world such as sustainability, 
climate change, and participatory 
capitalism can only be solved as a 
result of serious cooperation be-
tween governments, the business 
world, and civil society.  I call this 
the “Golden Triangle Coopera-
tion”. We have always had very 
important partners such as WEF 
and UN Woman in both our water 
projects and women entrepreneur-
ship projects.

What perspective should the 
business world develop regarding 
the sustainability of humanitari-
an aid?

When the “Golden Triangle” I 
mentioned above is operated well, 
long-term sustainable progress can 
be achieved.

The names that have succeeded 
in professional career life, how 
can convey their experiences to 
volunteers? What kind of works 
are you carry on this matter?

If a person forgets where he came 
from, he cannot reach his destina-
tion. I also established an educa-
tion foundation with my wife and 
children and we support 4 Turkish 
high school graduates every year 
for undergraduate education at a 
university in the USA. Current-
ly, we are supporting 18 Turkish 
young people in the most distin-
guished universities in the USA 
and we have 8 graduates.

Turkish people are said to be 
benevolent, do you think that 
this claim is true as a person who 
knows the world?

The Turkish people have a strong 
tradition of humanitarian aid be-
cause of their history and culture.

We have always been a pioneer 
in situations that would require 
humanitarian aid and intervention 
in terms of our history and geog-
raphy, and we continue to be so. 
In this sense, I think that Turkish 
people have a high awareness 
and values about goodness and 
solidarity.

I think Turkey is an 
example country 

in relief works that 
carry out activities 
with Kızılay firstly 

and many NGOs all 
around the world.
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A H M E T  M Ü N İ R  G Ö R G Ü L Ü

There are two Tripoli cities in the 
historical geography of the Otto-
man State. One of these is Tripoli, 
which is called Damascus Tripoli 
because it is close to the Damascus 
side; the other one is Tripoli, which 
is called the West Tripoli because it 
is located in the west. One of these 
cities, Tripoli, located in North 
Africa [today’s Libya], has a very 
important place in our culture and 
civilization. The Ottomans were 
able to manage this region, which 
was saved by the Crusaders in 
1551, equitably for 360 years. But 
Italy, acting with the Crusader and 
colonial mentality, tried to occupy 
illegally the last land piece of the 
Ottoman Empire in North Africa 
in the fall of 1911 and wanted to 
rewrite the history and fortune of 
the region. Like all Ottoman chil-
dren who have come to the front to 
defend this great homeland, the Hi-
lal-i Ahmer [Red Crescent] Society 
has done its part in Tripoli, as it has 
always done, and has accomplished 
great works.

Three health delegations are sent to 
Tripoli by the Red Crescent Society 
delegation. The first delegation, 
consisting of six physicians, a phar-
macist and fifteen male caregivers, 
headed by Doctor Kerim Sebati, 
moved to Tunisia in November 
1911. A month later, under the 
chairmanship of Doctor Emin 
Bey, the second health delegation 
consisting of three doctors, two 
assistant doctors, three carers and a 
pharmacist has arrived in Benghazi. 
Then, in January 1912, the third 
health committee consisting of 
three doctors, an accountant, and 
twenty-five caregivers, under the 
supervision of Doctor Arif Bey, has 
arrived in Benghazi. 

Despite the very difficult financial 
and transportation possibilities 
of the period, the Red Crescent 
Society shows a sacrifice exceeding 
40 thousand Ottoman liras until the 
end of the Italian War; establishes 
hospitals and convalescent homes, 
has come to rescue thousands of 
patients and wounded mujahideen.

The Very First Delegation of Red 
Crescent Who Went to Tripoli

The Red Crescent Headquarters, 
which convened on October 20, 
1911, decides to send a health 
delegation consisting of six doctors, 
a pharmacist, an accountant, and 
fifteen caregivers to Trablusgarp 
and allocate 5 thousand lira for 
the expenses to be made for this 
purpose. Kerim Sebati Bey, one of 
the members of the headquarters 
and associate faculty of medicine, 
is appointed as the chairman of this 
first health delegation. To his team, 
one of the treatment doctors, Dr. 
Lütfi İsmail Bey, Dr. Abdusselam 
Bey, Dr. Ziya Bey, Dr. Ali Bey, Dr. 
Mr. Sâib Bey, Pharmacist Fifteen 
caregivers are included with Sabri 
Bey, Accountant Subhi Bey.

The Very First 
Delegation of Red 
Crescent Who Went 
to Tripoli (1911)
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After the delegation provided the neces-
sary medicines, such as surgical instru-
ments, tents, stretchers, kitchenware, 
and canned materials; it reaches Tunisia 
via Marseille road and then Sfax [Tu-
nisia-Tunisia] on November 15. There, 
13 tents with eight beds are built. 
Ramazan and Tevfik eş-Şerefî Bey and 
Ali Baş and Hemba Bey in Tunisia are 
made great help in the fast completion 
and dispatch of these tents.

When the health delegation reaches 
Aziziye, where the headquarters is 
located in Tripoli, they see that there 
are only six military physicians and five 
doctors voluntarily came from Paris. In 
his report, Kerim Sebati Bey states the 
situation of the Tripoli health delega-
tion as follows: They had no tools to 
perform surgical surgery. The doctors 
were hardly telling with burn in their 
hearts that they could not even find a 
saw to cut gangrene feet… ”

Red Crescent Health Delegation starts 
by creating troops from caregivers and 
locals. The school building in Aziziye is 

reserved for the injured and a 160-bed 
hospital is established by setting up 
tents around it. Nearly three hundred 
wounded people are treated in two 
days, some are operated surgically. 
Since the injured are moved from the 
battlefield to the villages, there are 
two missions to the Red Crescent. The 
first is to facilitate the treatment of 
the injured by sending medicines and 
treatment materials to the places where 
there are physicians, and the second is 
to create 96-person stretcher arms from 
the bedouins to transfer the injured 
from the battlefield to the hospitals.

When winter comes, epidemics become 
widespread. The flu then begins the 
typhoid outbreak. Kerim Sebati Bey 
wants a second health delegation to the 
region on the extraordinary problems 
and needs during this time. Thereupon, 
the Red Crescent Society sends a new 
health delegation under the chairman-
ship of Dr. Emin Bey. After a while, 
Kerim Sebatî Bey returns to Istanbul 
and is given the presidency of the 
health delegation to Emin Bey.

Souvenir Photo of Red Crescent

This first Red Crescent delegation, 
which started its operations in the 
war square, took a beautiful souve-
nir photo in the city of Sfaks, which 
was the last stop of their travels 
while moving towards Tripoli. They 
presented this precious photo as a 
souvenir to Şehbal and its readers. 

This photo, published in the 47th 
issue of the Şehbal magazine dated 
February 14, 1912, shows the first 
Ottoman Red Crescent delegation 
in Tripoli. In the subtitle of the 
photo, writes, “Heralded to Şehbâl 
from the Hilâl-i Ahmer Delegation, 
who started the activity in Mevki‘-i 
harb in his last destination.”

In the photo taken in the studio 
environment, Doctor Kerim Sebati 
Bey, Faculty of Medicine External 
Diseases Faculty, with glasses and 
light-colored trouser in the front 
row, Operator Major Lütfi Bey from 
the other military department of 
Thessaloniki Military Hospital next 
to him, and respectively; Abdüs-

selam Bey, Ali Bey from Gurabayı 
Muslim Hospital’s associate, Ziya 
Bey, a military doctor next to Kerim 
Bey, Doctor İsmail Sâib Bey, Medi-
cal School [Ear and Throat Diseas-
es] assistant, Sabri Bey, a pharma-
cist at the Hilal-i Ahmer Society 
behind this man, Subhi Bey is the 
accountant, behind Ali Bey. And the 
others are caregivers.

Since the studio was narrow, the 
delegation was arranged in three 
rows as 6, 5, 4. While the six doctors 
in the first row are sitting in the 
chair; pharmacists, accountants and 
nurses stand behind them. The 4 
nurses at the back of the delegation 
came out on one set and showed up.

The carpet on the floor, the large 
picture on the back wall, the door 
on the right side and the window 
with the curtain on the left are 
immediately noticed. The clean and 
proper clothes of the delegation, 
the Red Crescent logo sleeves on 
the left arms, the fashionable twist 
mustache of the period reflect the 
memory of the past. 

This first Red Crescent delegation, 
which was sent to Tripoli, has 
gained the appreciation and admi-
ration of all foreign press and the 
world for its efforts to save, trans-
port, sacrifice and treat the wound-
ed from the flames of the war. 
Thanks to this photo, we remember 
them again and thankfully remem-
ber their services.
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BAKSI MUSEUM

E L İ F  Y I L D I R I M

THE REASON IS LOVE FOR HOMELAND:

Born and raised in Bayburt, one of 
the cities that emigrated out, Prof. Dr. 
Hüsamettin Koçan set out to bring art to 
its birthplace and contribute to prevent-
ing immigration. The project of Koçan, 
which wants to pay the debt of loyalty 
to the land he was born and loved, has 
become a social art project over the years 
with the contribution of many volunteers, 
especially artists. Spreading over 40 acres 
of land with exhibition halls, warehouse 
museums, workshops, conference hall, 
library and guesthouse, Baksı serves 
as the most important art center of the 
region with its ever-growing collection of 
contemporary art and important works of 
traditional arts. With the Baksı Museum, 
which continues to develop and grow day 
by day, Koçan aims to reveal the tourism 
potential of the region and to create a new 
and different attraction area in the Eastern 

Black Sea Region. He must have achieved 
this goal to a large extent, so today Baksı 
Museum acts as a tourism development 
project in the region where it is located.

Bayraktar Village, where Baksı Museum 
has shown up, is a village of 80 households 
and 480 people live in the village today. 
While the village, which emits a lot of im-
migration, can meet its needs with handi-
crafts such as pottery and weaving in time, 
today there is no work on these arts. The 
architectural tradition has completely dis-
appeared, those engaged in handicrafts; 
carpenters and stonemasons have mi-
grated. The village is getting smaller and 
smaller with migration, with traditions 
that are disappearing from day to day but 
Prof. Dr. Hüsamettin Koçan changing 
the fate of the village. Baksı Museum, 
founded by Koçan, who seeks a solution to 

Baksı Museum is a building in Bayburt’s Bayraktar village that makes 
it possible to see contemporary art and traditional handicrafts 
together and tries to pay it’s debt to the region where it was born 
while building a bridge between the past and the future. With its 
magnificent architecture and impressive collection, the Baksı is a 
unique art project that must be seen, understood and be a piece 
of as a volunteer.

Why Baksı?

The choice of the name 
Baksı for the museum 
is due to the fact that 
Baksı is the old name of 
Bayraktar Village and 
that the meanings of the 
word such as “healer, 
helper, protector” over-
lap with the missions of 
the museum.
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Bayburt’un Bayraktar köyünde 
çağdaş sanat eserlerini ve 
geleneksel el sanatlarını bir 
arada görmenin mümkün olduğu, 
geçmişle gelecek arasında bir 
köprü kurarken, kurulduğu 
bölgeye borcunu ödemeye çalışan 
bir yapı Baksı Müzesi. Baksı’nın 
huzuru, müzenin görkemli 
mimarisi ve içinde sakladığı 
etkileyici koleksiyon ile müze 
mutlaka görülmesi, anlaşılması 
ve hatta gönüllü olarak bir 
parçası olunması gereken eşsiz 
bir sanat projesi.

all these problems and finds the 
answer in art, is a unique museum 
that conducts research to preserve 
traditional culture and transfer it 
to future generations. 

Art Will Change the Fate of the 
Region

Baksı Museum, formerly known 
as Baksı, is located in Bayrak-
tar village today, showed up in 
2000 as a project of delivering 

his right to the lands which Prof. 
Dr. Hüsamettin Koçan born. In 
order to realize the project, Baksı 
Culture and Art Foundation was 
established in 2005. Through 
the foundation, the museum has 
turned into a real social project 
over the years with the contribu-
tion of many volunteers, especial-
ly artists. Depo Museum, the new 
exhibition hall of the museum, 
whose main building was com-
pleted and opened in 2010, met 
art lovers in 2012.  
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In his book “Ged: 10 Years in Baksı”, which he 
prepared exclusively for his tenth year, the mu-
seum shared with the art lovers, the story of 15 
years of artistic and social projects that started 
in 2000, when the museum was born as an idea. 

In addition to its constantly growing contempo-
rary art collection for 10 years, Baksı Museum, 
which offers a visual feast to its visitors with its 
traditional handicrafts, does not invite its guests 
for viewing only unlike other museums. The 
museum, which aims to remind the forgotten 
values and lost traditions of Bayburt, which 
is one of the founding purposes of the immi-
grant province, and also to find solutions to the 
problems of the region, also hosts works to stop 
migration even reverse the situation. 

Baksı takes its power from the region where it 
is located, and in return, it provides job oppor-
tunities, educates, and tries to make living in 
those lands not as a necessity, make it a de-
sire for people. It determines special talented 
children in the region where it is located and 
contributes to their education through scholar-
ships and applies projects to develop especially 

in the fields of design, art, and culture. The 
weaving of the fabric called Ehram, which is 
unique to Bayburt, is carried out by the local 
people in the production department it estab-
lished. Unlike other museums, it is a special 
structure that brings traditional and contempo-
rary together and has an important place in the 
economy of the region with its production units. 
It is also possible to join this living space from 
the outside with the ‘’guesthouse’’ included in 
the museum, which aims to create a common 
production and living space in the region.

Baksı, which has become an important part of 
the Eastern Black Sea tourism and expresses 
much more than a museum for its region, wel-
comes many visitors with its Baksı Guesthouse.  
Generally, the guesthouse, which welcomes 
researchers and artists, aims to become a part 
of travel plans from now on, with its expanded 
capacity. The purpose of Baksı Guesthouse; 
while providing a new alternative to discovery 
enthusiasts, contributing to the promotion of 
the region with a holiday experience alone with 
quiet nature. For this reason, the guesthouse 
consists of four sections that embody ethno-

After the renovation of the guesthouse, the new project of the Baksı Museum is to increase 
the cultural and artistic activities by adding an amphitheater for 500 people. On the other 
hand, the museum, which is an important part of regional development, also leads the 
building of the Women’s Employment Center in the center of Bayburt.
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graphic items, namely Bayburt House, Stone 
Rooms, Valley Stone Rooms, and Young Rooms, 
which reflect the local architectural elements of 
the original Bayburt house.

After the renovation of the guesthouse, the 
new project of the Baksı Museum is to increase 
the cultural and artistic activities by adding 
an amphitheater for 500 people. On the other 
hand, the museum, which is an important part of 
regional development, also leads the building of 
the Women’s Employment Center in the center of 
Bayburt. The helipad, which was built to increase 
the accessibility of the museum, will soon be put 
into service.

Of course, this project, which is completely based 
on volunteering and has become a reality thanks 
to the support of the volunteers, needs a lot of 
volunteer support to continue. Baksı, working to 
reach larger masses with voluntary promotional 
ambassadors and continues its existence with 
donations. The museum, which acts as the savior 
of its region, continues to transform from an art 
project into a social responsibility project and 
touch the lives of more people.

Museum of the Year

Baksı Museum, which start-
ed to attract the attention 
of the whole world with its 
works, received the “Art Lover 
Institution” award within the 
scope of the TUYAP 20th 
Istanbul Art Fair in 2010. It 
won the award of the North-
east Anatolian Development 
Agency (KUDAKA) in the 
category of “Tourism Event of 
the Year” in 2014. In the same 
year, it won a very prestigious 
international award and was 
chosen as the “Museum of the 
Year” by the Parliamentary 
Assembly of the Council of 
Europe.

Main Exhibition Hall

The 1500 m2 main exhibition 
hall consists of two sections 
where contemporary art and 
designs are exhibited. The 
exhibition concept in this 
section, where periodic exhibi-
tions are held, has an interdis-
ciplinary approach.

The current exhibition of the 
museum is Şakir Gökçebağ’s 
solo exhibition “AŞİNA”. The 
solo exhibition of the artist, 
who is known for his sculp-

tures and installation arts, 
in which he transforms the 
familiar and known objects 
into new forms in his daily 
life, can be seen until July 
2020. Gökçebağ, in his works 
to be included in the museum, 
brings together his previous 
works and his new works pro-
duced with the region-specific 
textures and objects with the 
audience. “AŞİNA” is an exhi-
bition that touches the spirit 
of Anatolia on the one hand, 
and on the other hand, shows 
the bond that Gökçebağ has 
touched between local and 
universal for many years with 
strong words.

Depo Museum

The Depo Museum, which is 
planned as a section where 
the collections of the museum 
are protected and shared with 
the audience and has a closed 
area of approximately 1.000 
m2, was added to the museum 
complex in 2012. In this area, 
there are examples of to-
day’s arts; folk art collection, 
glasswork, and weave collec-
tion, writing pictures, healing 
stones, realms, stone prints, 
pottery and ceramics, ehrams.

With the Baksı Museum, 
which continues to 
develop and grow 
day by day, Prof. Dr. 
Hüsamettin Koçan aims 
to reveal the tourism 
potential of the region 
and to create a new and 
different attraction area 
in the Eastern Black Sea 
Region.
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AKDAMAR
T E X T - P H O T O :  M E L İ H  U S L U

T H E  I S L A N D  O F  T H E  M O S T  B E A U T I F U L  S P R I N G : 

Embracing different cultures with love for centuries, Akdamar Island is preparing to be adorned 
with fresh spring flowers amid the dazzling blue of Lake Van.
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T H E  I S L A N D  O F  T H E  M O S T  B E A U T I F U L  S P R I N G : 

While I’m watching the 
magnificent blue of the lake 
from Akdamar Island, where a 
magnificent church that carries 
the architectural elegance of 
the Middle Ages, I give the local 
people their right…

Ten years ago, I witnessed 
unforgettable moments 
on Akdamar Island in the 
last afternoon of summer. 
This tiny islet, which was 
adorned with the magnif-
icent whiteness of almond 
and apricot flowers in the 
spring months, once again 
embraced its long-estab-
lished past with love. A 
thousand-odd-year stone 
church on the island was 
reopened for worship 95 
years later, and more than 
4 thousand people from 
different parts of the world 
flocked to Akdamar to see 
this historical moment. That 
day, I felt the ancient culture 
of Anatolia again full of 
love…

A Coast in Eastern Anatolia

Van city, which has been 
completely renewed after the 
earthquake in 2011, is ready 
to share its beauties with 
its legendary breakfasts, 
Akdamar Island, the pearl 
of the lake, its cute cats and 
historical castles. When you 
come to Van by airway, it 
is very convenient to reach 
the city center. Although 
the city of Van carries the 
unique character of Eastern 
Anatolia, it is also a histor-
ical and touristic city. The 
history of the city dates 
back to 7 thousand BC. 
Urartians, who ruled in the 
region between 900 BC and 
600 BC, turned the city into 
a capital city called ‘’Tus-
pa’’. One of the first visiting 

addresses of the tourists 
coming to the region is, of 
course, Lake Van... Van city, 
which is founded on the 
banks of Turkey’s largest 
lake Van, make people feel 
like they come to a seaside 
town in Eastern Anatolia. 
Most of the Van beaches, 
which are embellished with 
indented coasts, have a wide 
view of the beach… If you 
are interested in historical 
works as well as natural 
beauties, you will never get 
bored in Van. Because all 
corners of the city are full of 
historical monuments such 
as castles, mosques, bridges, 
and cupolas.

Madden Blueness... 
(Charming Blueness…)

It is enough to refer to the 
lines of Yaşar Kemal to 
explain the richness of the 
world-famous Van Lake: “No 
lake, no sea, no water can be 
in the blue of Van Lake in 
the world. A blue that drives 
people crazy… ” While I’m 
watching the magnificent 
blue of the lake from Ak-
damar Island, where a mag-
nificent church that carries 
the architectural elegance 
of the Middle Ages, I give 
the local people their right:“ 
Van Lake is really like a 
sea ... ” Even if you don’t 
have enough time to see all 
the historical and natural 
beauties hosted by the city 
of Van, Akdamar Island is 
one of the places you should 
definitely visit.  
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Akdamar, the largest of 
the islands in Lake Van, is 
just four kilometers from 
the shore. The island, 
approximately 40 kilo-
meters south of Van city 
center, is reached by boats 
departing from the pier in 
the district of Gevaş. The 
island, which is reached 
with a pleasant journey 
of 20-25 minutes, takes an 
impressive appearance by 
covering with almond flow-
ers especially in spring. 
Despite the afforestation 
works, the island has a bar-
ren structure. The island 
with a small pier on its 
shore resembles a rocky hill 
at first glance. The island, 
which is under protection 
within the scope of the SIT 
area due to its archaeolog-
ical importance, is located 
on the migration routes of 
birds, especially the white-
winged tern.

The church, be named 
after Akdamar Island 
which is located, was built 
between 915 and 921. The 
chapel and bell tower in 
the garden were added to 
the church in the follow-
ing centuries. The church, 
which was opened for wor-
ship after a 95-year break in 
September 2010, draws at-
tention with its reliefs with 
plant and animal motifs on 
its exterior. The honey-col-
ored walls of the church 
can change color depend-
ing on the sunlight. Thick 
stone walls changes on dif-
ferent shades from yellow 
to brown, from red to gray, 

from season to season, even 
from hour to hour. There is 
another neighbor island to 
Akdamar in Lake Van: Çar-
panak. There is a church 
built in the 11th century on 
the island, which is located 
off the village of Çitoren in 
the northeast of Van Lake. 
Gevaş, the opposite pier 
of the island, which hosts 
only rare and unique birds 
of Lake Van, is one of the 
places worth seeing. Gevaş, 
one of the districts of Van 
province, is known as the 
place where the movie 
“Vizontele” was shot. The 
altitude of the district, 
which was established on 
the outskirts of Artos, the 
summit of the Kavuşşahap 
mountains, which is the 
extension of the Southeast 
Taurus Mountains, is at 750 
meters. Seljuk Cemetery is 
one of the most important 
places in the region, which 
attracts attention with 
its historical and natural 
beauties. In this cemetery 
overlooking the magnifi-
cent mountains, there are 
rare examples of 14th and 
17th century Turkish grave-
stones. In the area which 
like resembling an open-air 
museum, another import-
ant work is the Celme 
Hatun Cupola, dated 1335. 
What do you say, don’t you 
have enough reason to go 
to Van and Akdamar Island 
this spring and embrace it 
with love?

The honey-colored walls of the church can 
change color depending on the sunlight.
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Proverbial Van Breakfast

Undoubtedly one of the indispens-
able travels is the pleasure of eating 
and drinking. Breakfast is one of the 
first things that come to mind when 
it comes to food in Van. Breakfast 
halls on Cumhuriyet Street and by 
the lake is intense popularity from 
five in the morning to five in the 
evening. Rich options such as fresh 
Turkish cream, butter, herbed cheese, 
honey, herbal yogurt called dry 
cacik, hot milk, sausage, and village 
eggs are offered in the breakfast 
halls.

Did you know?

The struggle of the pearl mullet, 
which migrates upside down against 
flow to breed in May and June every 
year, turns into spectacular visuals. 
The fishes, which have managed to 

surpass the natural dam on Deliçay, 
swim a few kilometers and leave their 
eggs in shallow waters and return to 
the lake.

Festival Time

A nice surprise awaits those who 
come to Tatvan in June: Van Lake 
International Water Sports Festival. 
In the event, which brings a carnival 
atmosphere to Tatvan beach, many 
activities are held, from sailing and 
rowing races to beach football. Ac-
cording to the local youth, the shows 
of the acrobatics teams from abroad 
in the past years are still in memory.

The fishes, which 
have managed 
to surpass the 

natural dam on 
Deliçay, swim a 
few kilometers 
and leave their 
eggs in shallow 

waters and return 
to the lake.
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