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dünyanın en fazla ülkesine uçan 
havayolu ile keşfet

YENİ UÇUŞ NOKTAMIZ:
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Biz size inanıyoruz, sizi her zaman destekliyoruz.
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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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Yeni bir yıla girdik. Umutlu 
olmak için çokça sebebimiz var, 
bunu dergimizin sayfalarında 
da göreceksiniz. İyi insanların 
yaptığı güzel çalışmalar artık 
gündemde daha fazla yer 
tutuyor. 1868 olarak merhamet 
dilinin maya tutması için 
çabalarımızı artıracağız. 2020, 
Türkiye’nin içinde, yakın 
coğrafyasında ve tüm dünyada 
insani problemlerin çözüme 
kavuşması için önemli adımların 
atılacağı bir yıl olacak. Geçen 
senenin sonunda Cenevre’de ilki 
gerçekleştirilen Küresel Mülteci 
Forumu’nda Türkiye olarak Sayın 
Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 
güçlü şekilde varlık gösterdik. 
Küresel problemlerin çözümü 
için küresel platformlarda 
sesimizi güçlü şekilde duyurmak 
önemli ve 2020 yılı çözüm için 
iradenin daha da belirgin şekilde 
dile getirildiği bir dönem olacak. 
Bu nasıl olacak? Çok yalın bir 
tarifi var: Sizinle olacak. 

Emanet ettiğiniz iyilikler bir 
araya gelerek bereketleniyor 
ve kişisel olarak gücümüzün 
yetmeyeceği birçok mesele, 
birlikten doğan güçle çözülüyor. 
Karşı karşıya olduğumuz 
hiçbir insani drama gözümüzü 
yummamız mümkün değil. 
Bunların üstesinden gelmek için 
iyi insanların bir araya gelmesi 

elzem. İyiliğin amiral gemisi 
Kızılay olarak önümüzdeki yıl 
25 milyon insana dokunmak, 
iyilik yapmak istiyoruz. Bunu 
elbette Türkiye ile birlikte 
gerçekleştireceğiz, birlikte 
iyi olacağız. İyiliği, elimizin 
dokunduğu herkese sevdirmeye; 
kendimizi, toplumumuzu ve tüm 
insanlığı iyileştirmeye gayret 
edeceğiz. 

2020, yeni bir yıl ve yeni bir 
fırsat. Daha iyi bir dünyaya 
adım atabiliriz, insan acısını 
hafifletebiliriz, yaralara merhem 
olabiliriz. Şikayet etmeden 
gayretlerimizi artırabiliriz. 
Birbirimizden güç alıp 
başkalarına güç verebiliriz.  
Hamiyetperver tek bir kişiyi 
bile dışarıda bırakmadan 
merhamet dilini canlandırmaya 
çaba göstereceğiz. Bunu için 
parolamız belli: Sensiz olmaz!

1868’in sayfalarının bu sene 
de iyiliklerle bereketlenmesini 
dilerim. 

En içten muhabbetlerimle,

2020:
Sensiz Olmaz! 

B A Ş L A R K E N

Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı 
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GÖÇLER ÇAĞINDA
2019’UN MUHASEBESİ VE 2020 İÇİN 

NOTLAR
Dr. Selman Salim KESGİN

İNSANİ YARDIMIN TARİHİNE YOLCULUK
ULUSLARARASI KIZILHAÇ MÜZESİ

Elif Yıldırım

FARK YARATAN TATİLLER
GÖNÜLLÜ TURİZMİ

Kübra Abut

Birleşmiş Milletler verilerine göre 
Noor, Agnes veya Patricia gibi 74 
milyon kişi savaş, çatışma, afet, 
iklim değişikliği gibi nedenlerle 

evini terk etmek zorunda kaldı. Bu 
kişilerin 26 milyonu ülkesini de terke 

mecbur bırakıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin son yayınladığı 

rakamlara göre 2019 yılının Ocak 
ayı itibariyle dünya genelinde 
70 milyonun üzerinde mülteci 

bulunuyor. Bu rakamın büyük bir 
kısmını kendi ülkesinin sınırları 

içerisinde yerinden edilmiş insanlar 
oluştururken, yaklaşık üçte birini ise 
farklı ülkelerde kayıtlı mülteciler ve 

sığınmacılar oluşturuyor.

Evet, bu çağda gerçeklik algımız 
değiştiği gibi sanal dünyanın etkileri 
ile gerçek dünyadaki kararlarımız da 

etkileniyor. 

RAKAMLARIN ÖTESİNDEKİ
İNSANLIK

VE YENİ YAKLAŞIMLAR
Zümrüt Sönmez

SANAL DÜNYANIN
YENİ KÂBUSU
DEEPFAKE!

Hamza Şamlıoğlu

İnsani yardımın köklü tarihinde bir keşfe çıkmak; 
gelecek nesillerin ihtiyaçlarını ve belki de 

insanlığı bekleyen zorlukları anlamanın, daha 
iyi bir gelecek inşa etmek için neler gerektiğini 
bulmanın önünü açan bir deneyim. Cenevre’de 

insani yardımın tarihi, zorlukları ve kapsamı 
hakkında farkındalık yaratmak amacıyla kurulan 
ve her yıl binlerce turisti ağırlayan Uluslararası 

Kızılhaç Müzesi de ziyaretçilerini insani yardımın 
önemini keşfetmeye ve insanlık için birlikte 

hareket etmeye davet ediyor.



5

46

50

58

56

58

KÜLTÜR, SANAT
VE EDEBİYAT

NEREYE GİDİYOR? 
Ebrar Çetindil

2019’DA SANAT
BÖYLE GEÇTİ
Dilan Ayyıldız

BİR DÜNYA İNSAN
CENEVRE

MÜZİĞİN PEŞİNDE
BİR ÖĞRETMEN EMRE DAYIOĞLU

Fatih Tuncer

YAŞAMLARI, ALIŞKANLIKLARI VE
KARA KITAYI DEĞİŞTİRECEK İYİLİK
TANZANYA’YA BEREKET GETİREN

TÜRK GELİN
Selma Topkara

2019, Türkiye’nin dört bir 
yanında yeni müze açılışları, 

film, müzik ve tiyatro 
festivalleriyle kültür sanat 

ajandası dopdolu bir yıl oldu.

Tanzanya’ya yaptığı bir turistik gezi 
sırasında tanıştığı Tanzanyalı Fabio 

Sumaili Saita ile evlenen Sevde 
Sevan Usak, yaptığı çalışmalarla 

eşiyle yaşadığı köye bereket 
getirdi.

2019 yılı kültür, sanat ve edebiyat 
açısından hareketli geçti. Her sene 

olduğu gibi yine sanatın çınarlarından 
kaybettiklerimiz oldu. Bazıları ise 

onurlandırmaya ya da onurlandırılmaya 
çalışıldı. Tartışmalar yaşandı. Önemli 
dergilerden kapananlar oldu. Basılı 
medyadan dijital medyaya geçişin 

sinyalleri daha da şiddetli verildi. Yani 
bizim için 2019 yılı hareketli geçti. Peki 

bizi ve dünyayı bu yıl ve önümüzdeki 
yıllarda neler bekliyor? Neler olabilir?

Emre Dayıoğlu 31 yaşında Antalyalı bir müzik öğretmeni. 
Müzikle ilişkisi daha küçük yaşta başlayan Dayıoğlu 
geçtiğimiz dönemde internette ve diğer mecralarda 

Anadolu’nun yerel müziklerini derlediği çalışmalarla bilinirlik 
kazandı. Bugün Anadolu’nun adeta müzik haritasını çıkartan 

bu çalışkan ismin üçtelli ile olan ilişkisi ise çok başka. 
Teke yöresinin meşhur çalgısı üçtelliyi yeniden yorumlayıp 

beştelliyi ortaya çıkartan Emre Dayıoğlu ile üçtelliyi, 
çalışmalarını ve Anadolu’nun müzikle olan bağını konuştuk.
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Köprü ve Ötesi projesi daha önce 
Avrupa’da başlattığı ülke kültürleri 
tanıtımına ve evrensel müzik 
yolculuğuna bu kez de Balkanlar 
ve Rusya’da devam ediyor. Balkan 
ülkeleri ve Rusya’dan iş, siyaset 
insanlarını, bürokratları ve gazetecileri 
Türkiye’den isimlerle bir araya getiren 
ve Türkiye’yi tanıtan bir kültür sanat 
projesi olan Köprü ve Ötesi, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
Yüksek Himayelerinde 16 - 27 Ocak 
tarihlerinde ikinci defa dünyaya 
açılacak. 

Türk ve dünya müziklerini 
harmanlayan Köprü ve Ötesi 
kapsamında bağlama virtüözü 
Ahmet Koç ile dünyaca ünlü Türk 
Şef Betin Güneş; dünyaca ünlü 17 

yabancı müzisyenden oluşan Turkish 
Chamber Orchestra’sını yönetecekler. 
Ahmet Koç’un icra ettiği bağlama 
ise konserlerin solist sanatçısı 
konumunda. 

Ludwig Van Beethoven, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Franz Schubert, 
Georges Bizet, Dmitri Shostakovich, 
Paul De Senveille, Niccollo 
Paganini gibi dünyaca ünlü değerli 
müzisyenlerin eserlerini geleneksel 
Türk sazı bağlama eşliğinde icra 
ederken; Yunus Emre, Aşık Veysel, 
Pir Sultan Abdal, Aşık Mahsuni Şerif 
ve Neşet Ertaş gibi değerli ozan ve 
sanatçılarımızın da eserlerini klasik 
batı müziği enstrümanları ve yine 
bağlama eşliğinde icra edildiği Köprü 
ve Ötesi kültürler ve insanlar arasında 
evrensel bir bağ olan müzik ile 
insanların kaynaşmasını, barışmasını 
ve birleşmesini sağlamayı amaçlıyor.

Gaming İstanbul, ulusal ve 
uluslararası oyun severleri bir 
araya getiriyor. Dünyada ilk defa 
çıkacak olan oyunlar, turnuvalar 
ve yarışmalar bu fuar kapsamında 
ilgililerin beğenisine sunulacak. 
Sadece bilgisayar oyunları fuarı 
değil bir oyun fuarı olarak 
kendini konumlandıran GIST, 
farklı türlerdeki oyunlarla amatör 
ya da profesyonel anlamda 
ilgilenen herkesi Yenikapı 
Avrasya Gösteri ve Sanat 
Merkezi’ne çağırıyor. 

Türkiye’den ve dünyadan oyun 
stüdyoları, oyun dağıtımcıları 
ve donanım üreticilerinin 
yer aldığı fuarda Cosplay 
sanatçıları ve oyun tutkunları 
renkli görüntüler oluşturuyor. 

2016 yılından beri düzenlenen 
fuarda geliştirici konferansları, 
alışveriş alanları, aile ve çocuk 
noktaları bulunuyor. Oyunlarla 
bir şekilde yolu kesişmiş olan 
herkesin ilgisini çekebilecek bir 
şeyin olduğu fuar ebeveynler için 
de çocukları ile eğlenceli zaman 
geçirecekleri bir etkinlik imkânı 
sunuyor.   

Mobil oyun dünyasının da ayrı 
bir başlık ve bölümde yer aldığı 
fuarda son yılların yükselen 
yıldızı mobil oyunları ziyaretçiler 
daha yakından tanıma imkânına 
sahip olacaklar.

16 - 27 Ocak 2020
Balkanlar ve Rusya

Ö N E M L I  G Ü N L E R

KÖPRÜ
V E

ÖT E S İ

30 Ocak - 02 Şubat 2020
Yenikapı Avrasya Gösteri ve 

Sanat Merkezi

18 Ocak 2020
Konya Selçuklu
Kongre Merkezi
Anadolu Oditoryum

PROF PI SHOW

Rüyalardan ilham alan 
sıra dışı aile prodüksiyo-
nu Prof. Pi Show fiziksel 
tiyatro ve mim teknikleri 
kullanarak eğlence-
li zaman vadediyor. Folk 
ve karakter danslarının 
modernize edildiği 
koreografileri, hava ve 
yer akrobasileri şovun en 
dikkat çeken yönü. Prof. 
Pi Show hayal gücünü 
zenginleştirmek isteyen 
herkesin keyif alarak izle-
yebileceği bir gösteri.

9 Ocak 2020
Boğaziçi Üniversitesi

4. LIDERLIK ZIRVESI

Boğaziçi Üniversitesi İktisa-
di ve İdari Bilimler Fakültesi 
tarafından bu yıl dördüncü-
sü gerçekleştirilen Liderlik 
Zirvesi boyunca içinde 
bulunduğumuz çağda 
liderlik etmenin incelikleri 
tartışılacak. Zirvede insan 
odaklı liderlik, farklılıkları 
gözetmek, piyasayı kok-
lamak ve veriyle hareket 
etmek gibi başlıklar altında 
konuşmalar gerçekleşti-
rilecek. Akademisyenler, 
sektörün önde gelen yö-
neticileri ve girişimcilerden 
oluşan konuşmacıları ile 
zirve, katılımcılara paneller-
de konuşulanları sektörün 
profesyonelleri ile birlikte 
yeniden değerlendirme 
fırsatı sunuyor.

15 Ekim 2019-
12 Ocak 2020
Sakıp Sabancı Müzesi

AVNI LIFIJ:
ÇAĞININ YENISI

1914 Kuşağı ressamlarının 
yenilikçi figürlerinden Hüse-
yin Avni Lifij’in eserlerinden 
oluşan sergi sadece resim 
meraklılarının değil tüm 
sanat severlerin görmesi 
gereken bir sergi. Sanatçı-
nın uzun zamandır sergilen-
memiş başyapıtlarının yanı 
sıra 1000’e yakın yağlıboya 
resim, etüt, desen, eskiz, 
poşad, fotoğraf, arşiv 
malzemesi ve kişisel eşyası 
da bu sergide ziyarete 
açılıyor. Hüseyin Avni Lifij’in, 
sanata dair düşüncelerini 
içeren detayları, eserlerini 
ve resim alanındaki çalış-
malarını bu sergide derinlikli 
bir şekilde inceleyebilirsiniz. 
Sanatçının eşi Harika Lifij ve 
sonrasında yeğenleri Şazi 
Sirel ve Belkıs Aksoy tara-
fından titizlikle korunarak 
günümüze kadar ulaştırılan 
benzersiz resim ve çizim 
koleksiyonu ile arşiv 
malzemeleri; ilk kez Lifij’in 
başyapıtlarıyla beraber 
sergileniyor.

•  4  O C A K  D Ü N Y A  B R A İ L L E  G Ü N Ü  •  2 4  O C A K  U L U S L A R A R A S I  E Ğ İ T İ M  G Ü N Ü

•  2 1 - 2 7  O C A K  O S M A N L I  H A F T A S I  •  1 - 7  O C A K  V E R E M L E  S A V A Ş  E Ğ İ T İ M İ  H A F T A S I

GAM İ NG 
İ S TAN BU L 

( G I S T )  2 0 2 0 
U LU S LA RARAS I 
OYUN ,  E S POR 

V E  D İ J İ TA L 
E Ğ L ENC E 

F UAR I
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Birçok farklı alan ve 
disiplinden gelmiş sanatçıların 
eserlerinden oluşturulmuş 
karma bir uluslararası sergi 
olan Düzenli Delilik, 11 Ocak 
tarihine kadar Akbank Sanat’ta 
ziyaret edilebilir. Marcus Graf 
küratörlüğünden dünyanın 
her yanından sanatçılara ait 
eserlerin yer aldığı Düzenli 
Delilik sergisi bilgi çağında 
bize sayısız ekran ve medya 
kanallarıyla ulaşan bilgi 
kavramını gözden geçiriyor. 
Düşünce hayatımızdaki 
hegemonyayı sorgulama 
yoluna giden sergi çoğulcu 
bir bilgi anlayışını savunuyor. 
Düzenli Delilik, katı nesnelci 
ve rasyonalist bilginin aslında 
ne kadar yetersiz olduğunu 
söylerken meseleleri bütünsel 
olarak ele alan dünya 
görüşlerinin de önemini ortaya 
çıkarıyor

Akbank Sanat’ta ilgililerin 
ziyaretine açılan sergi, giderek 
kontrolden çıkıyor gibi 
görünen dünyamızda yeni 
sorular sormanın ve bilinen 
cevapların ötesine geçmenin 
nihai sonuçlar aramaktan 
daha anlamlı olduğunu ortaya 
koyuyor. 

Ana Adamovic, Anna 
Fausshauer, Basim Magdy, 
Buğra Erol, Fischli and Weiss, 
Joseph Beuys gibi isimlerin de 
eserlerinin sergilendiği Düzenli 
Delilik bu yıla sanatla başlamak 
isteyenler için ilham verici ve 
etkileyici eserlerle dolu keyifli 
bir sergi.

Dünyanın en saygın kurum 
ve kuruluşlarının katılım 
gösterdiği Dünya Eğitim 
Forumu (The Education 
World Forum) eğitim 
alanındaki en önemli 
organizasyonlardan biri. 
Londra’da düzenlenen ve 
dünyanın birçok ülkesinden 
eğitim bakanının bir 
araya gelmesiyle eğitimde 
karşılaşılan zorluklar ve 
fırsatların değerlendirildiği 
Dünya Eğitim Forumu bu 
yıl 19-22 Ocak tarihlerinde 
gerçekleşiyor. Forum’da 
dünyanın çeşitli yerlerinden 
konuşmacıların katıldığı 
genel toplantılar ve belirli 
konulara odaklanılan özel 
grup toplantıları yapılacak. 
Bu yıl forumun teması 
“Bir Jenerasyon - Eğitimi 
dönüştürmek için ne 
gerekiyor?”. Değişen dünyada 
eğitime dair uzun vadeli 

bir vizyon benimsemenin 
güçlüğünü ele alan bu yılki 
tema kapsamında, harekete 
geçmek için zamanın kısıtlılığı 
da tartışılıyor. 

Eğitim meselesinin raftaki 
kitapları değiştirmekten 
ibaret olmadığını vurgulayan 
forumda öğrenmenin geleceği, 
birbirleri ile etkileşime geçen 
zihinlerin yapabilecekleri 
konuşulacak. Bu sayede 
tutarlı, dayanıklı ve uzak 
geleceğe uzanan bir eğitim 
vizyonu geliştirilmesi ümit 
ediliyor. 

95 farklı ülkeden 1263 
delegenin katılım gösterdiği 
forumda farklı ülkelerin eğitim 
bakanları, Britanya Kraliyet 
Ailesi mensupları ve dünyada 
eğitim alanındaki önemli 
politika yapıcıları katılıyor.

20 Kasım 2019 - 11 Ocak 2020
Akbank Sanat

19-22 Ocak 2020
Londra

DÜZ EN L İ
D E L İ L İ K

DÜNYA
EĞ İ T İ M

FORUMU
2 0 2 0

22 Ocak 2020
İş Kuleleri Salonu

CAHIT BERKAY 
ANTOLOJISI

Anadolu müziğinin 
Türkiye ve dünyadaki en 
önemli temsilcilerinden 
biri olan yaşayan efsane 
Cahit Berkay, İş Kuleleri 
Salonu’nda dinleyicileri 
ile buluşacak. İş Sanat 
2019-2020 Sezonu kap-
samında düzenlenecek 
konser, müzikseverlere 
Anadolu coğrafyasının 
ilham verdiği önemli 
eserleri canlı dinleme 
fırsatı sunuyor. Cahit 
Berkay’ın sanat yaşamı 
boyunca ürettiği eser-
lerden oluşan bir antoloji 
niteliğindeki bu özel pro-
jede Berkay, sahnesinde 
sürpriz konuklarını da 
ağırlıyor.

28 - 29 Ocak 2020
Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

HARRY POTTER VE 
ZÜMRÜDÜANKA 
YOLDAŞLIĞI:
IN CONCERT

Harry Potter in Concert 
serisinin beşinci filmi  olan 
ve Zorlu PSM Turkcell 
Sahnesi’nde gösterime 
giren Harry Potter ve 
Zümrüdüanka Yoldaşlığı, 
artık klasikler arasına 
giren ünlü kitap serisini  
unutulmaz bir deneyimle 
beyazperdeye taşıyor. Filmi 
canlı senfoni orkestrası, 
Nicholas Hooper’ın unu-
tulmaz müzikleri ile yüksek 
çözünürlüklü dev ekranda 
yeniden izleyebileceğiniz 
bu etkinlikte eğlenceli vakit 
geçirebilirsiniz. Etkinlik her 
yaştan Harry Potter hayra-
nını bir araya getiriyor.

30 Ocak−02 Şubat 2020
TÜYAP Fuar & Kongre 
Merkezi, İstanbul

24. DOĞU AKDENIZ 
ULUSLARARASI 
TURIZM VE SEYAHAT 
FUARI

Dünyanın en büyük 
turizm fuarlarından 
biri olan Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı EMITT 
60.000’in üzerinde 
sektör profesyonelini 
ağırlıyor. Tatil yerlerinin 
ve seyahat şirketlerinin 
sunduğu yeni seyahat fır-
satlarından faydalanmak 
isteyen herkese kapılarını 
açan fuar aynı zamanda 
sektöre yeni iş ve iş birliği 
olanakları sunan bir iş 
platformu. Fuara ülke 
pavilyonları, tatil des-
tinasyonları, yaz ve kış 
turizmi ve outdoor turizmi 
destinasyonları, oteller 
ve turist merkezleri, tur 
operatörleri ve acenteler 
katılıyor. 
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B E N İ  K Ö R  K U Y U L A R D A

E Ş YA N I N  D İ L İ N D E N  A N L A M A K

T U H A F

Fatih Yaman / Ketebe / 184 sayfa

Hasan Ali Toptaş / Everest Yayınları / 240 sayfa

Matthew B. Crawford / Metropolis Kitap / 240 sayfa

Ty Tashiro / Paloma Yayınevi / 62 sayfa

Göçler çağını yaşayan dünyamızda göç olgusunun nasıl geliştiği ve günümüze geldiğini irdeleyen kitap 
güncel veriler ve göç alanında geliştirilmiş teoriler ile meseleyi ele alıyor. Kitap, küreselleşmenin getirdiği 
fiziksel hareketlilik imkânları sayesinde ritmi hızlanan ve çeşitlenen göçlere odaklanırken beyin göçü, 
emek göçü ve savaşlar nedeniyle yaşanan göçleri ayrı ayrı değerlendiriyor. Yaşadığımız dönemde her 
ülkenin göç alan, veren ya da her ikisini birden yaşayan bir noktaya gelebileceğini dile getiren kitap göç 
meselesi üzerine kafa yormak, belirli bir bilgi birikimine sahip olmak isteyen herkes tarafından okunabilir.

Başarılı ve ünlü yazar Hasan Ali Toptaş’ın kaleme aldığı “Beni Kör Kuyularda” 
yazarın aşina olduğumuz üslubunun izlerini taşıyan sürükleyici bir eser. 
İnsanların seyretmeye olan ilgisini, bunun kökenlerini ve bu merakın neden 
olduğu sorunları ele alan kitap yazarın hayranları dışında çağdaş Türk 
edebiyatının dilini tanımak isteyenler için de ideal. Frankfurter Allgemeine 
Zeitung’un “Sadece Hasan Ali Toptaş okumak için bile Türkçe öğrenmeye 
değer.” dediği yazarı kendi dilinden okumak isteyenler için “Beni Kör 
Kuyularda” atlanmaması gereken bir kitap.

Eşyanın Dilinden Anlamak kitabının yazarı Matthew Crawford oldukça ilginç bir kariyere sahip. 
Felsefe doktorasının ardından Washington’daki bir düşünce kuruluşunda çalışmaya başlayan 
Crawford daha sonra bu işi bırakıp kendisine bir motosiklet tamirhanesi açıyor. Yazarın kişisel 
tecrübelerinden elde ettiği deneyim ve birikimle kaleme aldığı bu kitap fiziksel ve zihinsel emek 
üzerine ilginç sorgulamalar yapıyor. Liseden üniversiteye, oradan da hemen bir ofise tıkılılıp 
kaldığını düşünenler için bu kitap heyecan verici bir eser. Crawford, bu eserinde bir zamanlar 
gündelik hayatın parçası olmasına rağmen bugün kaybolmakta olan bir deneyimi, insanın 
elleriyle bir şeyler üretme ve eşyalarını tamir etme pratiğini irdeliyor.

Psikoloji, nörobilim ve sosyoloji alanlarında yapılmış araştırmalardan yola çıkarak hazırlanan 
“Tuhaf” kitabının yazarı kendisi de “tuhaf” biri olan Ty Tashiro. Yazarın bireysel tecrübelerinden 
ve incelediği araştırmalardan yola çıkarak hazırladığı kitap tuhaf olma durumunun sahiplenilmesi 
gerektiğini savunuyor. İnsanlarda iyi bir ilk izlenim bırakmak isteyenlerin oldukça faydalı bilgiler 
bulabileceği bu kitapta kalabalıkların tuhaf bulduğu insanlara nasıl yaklaşması gerektiğini aktaran 
detaylar da yer alıyor. “Tuhaf” etrafındaki bir tuhaflığı veya tuhaflığını bir potansiyel olarak 
değerlendirmek isteyen herkesin okuması gereken akıcı bir eser.
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A ’ D A N  Z ’ Y E  T I B B Î  B I L G I L E R

S Ö Ğ Ü T L Ü K T E  R Ü Z G A R

H A L İ D E  E D İ B  A D I VA R

K AY B O L A N  TA R İ H İ N  P E Ş İ N D E

Kolektif / Hayykitap / 520 sayfa

Kenneth Grahame / Arkadaş Çocuk / 84 sayfa

İnci Enginün / Dergâh Yayınları / 327 sayfa

Mehmet Dilbaz / Timaş Yayınları / 200 sayfa

“A’dan Z’ye Tıbbî Bilgiler” kitabı bu alanda yapılmış kaynak niteliğindeki çalışmalardan biri. 
Toplamda altı profesörün kaleminden 224 tıbbî bitkiyi ele alan kitap sağlıklı bir yaşam sürmek 
isteyenlerin kütüphanesinde bulunması gereken bir eser. Bitkilerin nelere iyi geldiğini, nasıl 
kullanılabileceğini herkese açık ve rahat anlaşılır bir biçimde anlatan kitap, bilimsel literatür esas 
alınarak hazırlanmış. Kitabın önemli bir uyarısı da var. “‘Doğalsa zararsızdır’ demek doğru değildir. 
Önemli olan doğru bitkinin doğru kısmının doğru dozda kullanılmasıdır”.

Kenneth Grahame’in çocuklar için yazdığı Söğütlükte Rüzgâr adlı romanda, kahramanlarımız iyi 
kalpli ve cömert Su Sıçanı, iyi huylu Köstebek, huysuz Porsuk, kendini beğenmiş ve açgözlü Kara 
Kurbağası... İyi huylu Köstebek bir gün bahar temizliğini tamamladıktan sonra biraz hava almak 
için dışarı çıkar. Yeşil kırlarda, doğanın canlılık ve hareketliliğine hayran kalarak dolaşırken nehir 
kıyısında Su Sıçanı ile karşılaşır. Yaşamdaki güzellikleri, arkadaşlığın önemini, gerçek dostların 
birbiri için zorluklara ve tehlikelere nasıl göğüs gerdiğini onlar sayesinde öğrenir.

Halide Edib Adıvar üstüne kapsamlı bir çalışma olan kitap İnci Enginün’ün “Halide Edib 
Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi” başlıklı doçentlik tezinden sonra Halide Edib 
üzerine kaleme aldığı makalelerden oluşuyor. Kitap günümüzde Türkiye’nin bütün okumuş ve 
meslek sahibi olmuş örneğini Halide Edib’de bulmakta. İnci Enginün, Halide Edib’in hayat 
hikâyesini okuyucuya aktarırken eserlerini bütün yönleriyle inceliyor. Kitabın “Belgeler” adını 
taşıyan ikinci bölümünde ise Halide Edib’in Advan Adıvar’la, okuyucularıyla ve dostlarıyla 
olan mektuplaşmaları yer alıyor.

Mehmet Dilbaz, Kaybolan Tarihin Peşinde ismini verdiği sosyal medya hesaplarıyla 
milyonların tanıdığı bir isim. Bu platformda imparatorluk coğrafyasının bilhassa son payitaht 
İstanbul’un zaman içinde nasıl bir dönüşüm geçirdiğini, gösterdiği fotoğraflarla hazin ve 
hüzünlü hatıralarla anlatıyor. Yine aynı isimle hazırladığı bu kitabıyla not defterini okuyucuyla 
paylaşıyor. Teşkilat-ı Mahsusa’nın fedaisi Yakup Cemil nerede kurşuna dizildi? Hangi 
konsolosluk binası Osmanlı mezarlığının üzerine inşa edildi? Hangi Osmanlı mezarlığının 
üzerinde konser alanı var? Hangi Mimar Sinan eseri yıkılıp yerine benzin istasyonu yapıldı? 
Ünlü sanatçı Safiye Ayla’nın çocukluğunun geçtiği yetimhane aslında hangi saraydı? Bu 
kitapla, Tanpınar’ın “Kaybolan şey, bir hayat tarzı bütün bir dünyaydı...” diye andığı ‘ikinci 
zaman’a yolculuklara çıkacaksınız. Ve İstanbul’un nasıl bir masal kuşu olup, avuçlarımızda 
uçup gittiğine şahit olacaksınız.
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B A D  B O Y S  F O R  L İ F E

D O L İ T T L E

2 1 7 7  H A C K E R L A R I

I P  M A N  4 :  F İ N A L

C A T S

Adil El Arbi Bilall Fallah / Komedi , Suç, Aksiyon

Stephen Gaghan / Komedi , Aile, Fantastik

Jose Figueroa / Bilim-Kurgu

Wilson Yip / Dram, Biyografi , Aksiyon

Tom Hooper / Fantastik , Müzikal

Yaşayan efsaneler Will Smith ve Martin 
Lawrence’ın başrolleri paylaştığı Bad Boys for 
Life aksiyon komedi türünde eğlenceli bir yapım. 
Orta yaş bunalımındaki Mike Lowery ve polis 
memuru Marcus Burnett’in yolları büyük erkek 
kardeşinin intikamı için ikilinin peşine düşen 
paralı asker nedeniyle bir kere daha kesişir. İkili 
bir anda kendilerini heyecanlı bir kovalamacanın 
içinde bulur.

Robert Downey Jr.’ın başrolünde yer aldığı Dolittle, eşinin vefatından sonra hayvan dostlarıyla inzivaya çekilen 
veteriner Dr. John Dolittle’ın hikâyesini aktarıyor. Hayvanlarla konuşan Dolittle, genç Kraliçe Victoria’nın 
amansız bir hastalığa yakalanması ve veteriner doktorun bu duruma bir çare bulabilmek için atıldığı macerayı 
anlatıyor. Film ailece izlenebilecek eğlenceli bir yapım.

Yönetmenliğini Jose Figueroa’nın üstlendiği 2177 Hackerları filmi bilim-kurgu türünde bir yapım Filmde 
başrol oyuncusu Sean Patrick Flanery. 2177 Hackerlerı filminin konusu hayatına kastedilen bir saldırı 
nedeniyle hafızasını kaybeden bir adamın peşine düşen kişilerden kaçış hikâyesi. Sıra dışı manzaralar ve 
ufuk açan detaylarla dolu film bilim-kurgu meraklılarının ilgisini bekliyor.

Bir sinema efsanesi olan Ip Man serisinin son filmi Ip Man 4: Final aksiyon tutkunlarına gerçek bir görsel 
şölen sunuyor. Wilson Yip’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmde Donnie Yen ve Kwok-Kwan Chan oynuyor. 
Tansiyonun bir saniye olsun düşmediği film uzun bir çalışmanın ürünü olarak beyaz perdeye çıkıyor. Film, 
Bruce Lee hayranlarının kaçırmaması gereken 2020’nin ilk büyük yapımlarından biri.

Dünyaca ünlü Broadway müzikalinden uyarlanan Cats filmi, İdris Elba’nın başrolünü oynadığı etkileyici bir 
yapım. Tom Hooper’ın yönettiği filmde İdris Elba dışında oynayan bazı süper starlar ise Taylor Swift, Rebecca 
Wilson ve Jennifer Hudson. Jellicles adlı kedi grubunun başından geçen ilginç olayları aktaran filmi müzik türünü 
sevmeyenler de keyifle izleyebilirler.
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Ç A L M A  L İ S T E S İ

The XX - Intro
https://youtu.be/lFGnsdV-sR4 (06:53)
The Avener, Kadebostany - Castle In The Snow
https://youtu.be/LLgC0ZzEj54 (03:33)
Blur - Coffee and TV
https://youtu.be/GXRVX1AKAew (06:11)
Lykke Li - I Follow Rivers
https://youtu.be/vZYbEL06lEU (04:07)
Dandy Warhols – Sleep
https://youtu.be/jCrIt1koGao (05:57)
Belle & Sebastian - The Loneliness Of The Middle 
Distance Runner
https://youtu.be/cONGUQsTQaQ (04:34)
Dansu - Don’t You Give Up
https://youtu.be/mSKH_6joQxc (03:09)
Jakuzi - Koca Bir Saçmalık 
https://youtu.be/xIN5ceCcXhM (04:17)
No Land - Düşünme Kaybolursun
https://youtu.be/_oS0ucO5Ix8 (05:12)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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H AVA 
D U R U M U
B U L U T L U
Dolaptan kışlıklar çıktı, yazlık elbiselerimizi 
hurçlara, kutulara kaldırdık. Artık hava soğuk 
ve bulutlu. Kuzey küredekiler olarak güneşten 
uzaklaşıp 2020’ye merhaba derken sizlere 
mevsim normallerine uygun bir şarkı listesi 
hazırladık. Zamanın ruhunu bir de bu açıdan 
deneyimlemek isteyenler için karşınızda bu 
kışın şarkıları.
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T E K N O L O J I

12

Gelişen teknoloji yeni imkanlar, kolaylaşan 
yaşamlar demek. İnsanların sorunlarını 
dert eden zihinlerin geliştirdiği fikirler 
büyük farklar meydana getirebiliyor.

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 İ

SurgiBox

Dünyada 5 milyar insanın güvenilir ve temiz ameliyata erişimi 
olanağı bulunmuyor. Her yıl 18 milyon insan ise cerrahi müdahaleye 
hızlı ve steril bir şekilde erişemediği için hayatını kaybediyor. Bu 
rakamların büyüklüğünden ve ürkütücülüğünden yola çıkarak 
hazırlanan SurgiBox portatif bir ameliyat ortamı sağlayıcısı. 
Operasyon gerçekleştirilecek hastanın etrafını kaplayan hava 
geçirmez bir balon olan SurgiBox sayesinde müdahalede bulunacak 
kişi ve ekipler, gerekli işlemleri açık havada dâhi güvenilir bir şekilde 
gerçekleştirebiliyorlar. SurgiBox’ın tasarımı ile iki ana prensibe 
dayanıyor. Birincisi hastanın ameliyatının steril bir ortamda 
yapılması, ikincisi ise hastayı ameliyat edecek kişilerin vücut 
sıvılarından dolayı enfeksiyon kapmasının önlenmesi. Her yıl 85 
binin üzerinde kişinin ameliyat esnasında temasa geçtikleri vücut 
sıvıları nedeniyle enfeksiyon kaptığı düşünüldüğünde SurgiBox çok 
önemli bir probleme karşı nitelikli bir çözüm getiriyor. 

Dünyanın pek çok yerinde 100 bin kişiye sadece 1 adet ameliyathane 
düştüğü düşünülürse SurgiBox’ın oldukça düşük maliyetli bir şekilde 
sunduğu çözümün ortaya çıkaracağı etki daha iyi anlaşılabilir. 
Steril bir ameliyat ortamı sağlayan SurgiBox’da operasyon 
gerçekleştirecekler için şeffaf bir malzeme kullanılıyor. Hafif ve kolay 
taşınabilen bir araç olan SurgiBox sayesinde lojistik imkânları da 
neredeyse hiç zorlanmıyor.

www.surgibox.org

E R C A N  G Ü L
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Sun Buckets

Yemek pişirmek ve su ısıtmak günlük 
yaşamlarımızda çok basit gerçekleşen iki işlem 
gibi dursa da dünyanın büyük çoğunluğu için 
büyük bir lüks. Bilhassa mülteci kamplarında 
yaşamlarını sürdürmek mecburiyetinde kalan 
insanlar için düzenli ve kolay bir şekilde yemek 
pişirmelerini ya da su kaynatmalarını sağlayacak 
enerji kaynağını temin etmek hayli zor olabiliyor. 
Sun Buckets bu alanda insanların yardımına 
koşan özel bir icat. Güneşin ısı veren enerjisini 
kullanarak çalışan bu pratik cihazın güneşten 
başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Basit bir çanak 
anten olarak düşünebileceğiniz Sun Buckets’ın 
yansıttığı güneş ışınları cihazın merkezinde 
yer alan malzemeyi ısıtıyor. Sadece birkaç saat 
içerisinde ilgili malzemeyi yemek pişirecek ya 
da su kaynatacak kadar ısıtabiliyorsunuz. Daha 
sonra tek yapmanız gereken malzemeyi yalıtımlı 
saplarından tutarak çanak antenden ayırmak ve 
bir ocak gibi kullanmak.

Uzun süreler pişirilmeyi gerektiren tavuk ve 
fasulye yemeklerini dâhi yapmanızı sağlayan 
Sun Buckets’ın yemek tariflerinden oluşan 
bir internet sitesi bile var! Kenya’da Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine ait 
mülteci kampında kullanılan Sun Buckets’ın 
insani yardım alanında önemli bir katkı sunması 
bekleniyor.

PathVis

Yemen’deki insani kriz ve Haiti’deki doğa felaketi ile 
birlikte korkunç bir boyuta ulaşan kolera hastalığı 
tekrardan dünyanın gündemine oturdu. Temiz suya 
erişimin olmadığı coğrafyalarda salgın hâlini alan bu 
hastalıkla mücadelede su kaynaklarının hangilerinin 
kirli hangilerinin temiz olduğunun tespiti büyük önem 
arz ediyor. Ancak bir su kaynağının içilebilir olup 
olmadığını öğrenmek için laboratuvar kurmak her koşul 
ve coğrafyalarda mümkün ya da kolay olmuyor. PathVis 
bu sorunu ortadan kaldırmak için geliştirilmiş bir çözüm. 
Akıllı telefon temelli bir platform olan PathVis ile numune 
alınan su bulut tabanlı bilgisayar aracılığı ile tahlil 
ediliyor ve yaklaşık yarım saat içerisinde suyun kolera 
taşıyıp taşımadığı öğrenilebiliyor. Sloganı “Avcunuzdaki 
Laboratuvar” olan PathVis internet erişimi olan her yerden 
kullanılabilen son derece kullanışlı bir uygulama.

Ölümle sonuçlanan vaka oranının %50’ye kadar çıkabildiği 
kolera gibi ciddi bir hastalıkla mücadelede insanlığa önemli 
bir katkı sunacak bu uygulama ile su kaynaklarının tespiti 
ve amacına uygun olarak kullanılması da mümkün olacak.

www.sunbuckets.com



İnternet ve teknolojinin baş döndü-
rücü bir hızla geliştiği ve hayatı-
mızı etkilediği bir çağı; teknoloji 
dünyasını yaşıyoruz. Bu yeni çağda 
gerçek yaşamımızı elektronik or-
tamlara aktarmak ve gerçeklik algı-
mızı istemesek dahi sanal dünyanın 
ile sundukları ile harmanlamak 
zorunda kalıyoruz. 

Evet, bu çağda gerçeklik algımız 
değiştiği gibi sanal dünyanın etkile-
ri ile gerçek dünyadaki kararlarımız 
da etkileniyor.  

Sanal dünyanın karanlık kapıları 
ardındaki tehlikeler bir kabus gibi 
gerçek hayatımıza çökerken, birey-
leri ve hatta toplumları değiştirme-
ye, özellikle de toplumsal olaylarda 
markaları, global şirketleri ve 
devletleri dahi tehdit ederek büyük 
zararlara yol açabiliyor. 

Bugün birçok toplumsal olayda 
manipülasyon ve dezenformas-
yonla süslenmiş yalan haberlerin 
etkisini görüyoruz. İnternet kulla-
nıcıları, sanal alemde okudukları 

her paylaşımı gerçekmiş gibi algı-
lıyor, yalan ve dezenformasyonla 
süslenmiş haberleri sorgulamadan 
paylaşmaya devam ediyorlar. Bu 
yalan haberler, kaynağını sorgula-
ma bilinci oluşturamadığımız için 
birkaç saniye içerisinde milyonlarca 
kişiye ulaşabiliyor ve hatta gerçek 
dünyada bir isyan dalgasını başla-
tabilecek kadar etkili olabiliyor.  

Evet, ülke olarak bireylerin, toplu-
mun, gazetecilerin ve hatta yöneti-
cilerin dahi “kaynağını sorgulama” 
bilincini oluşturmakta zorlanıyo-
ruz. Yakın geçmişteki ortaya çıkan 
toplumsal olaylara baktığımız 
zaman manipülasyonun ve dezen-
formasyonun yaratmış olduğu kötü 
algıyı düzeltebilmek için büyük 
bir çaba sarf edildiğini ancak halen 
daha birçok yalanın üzerinden 
yıllar geçmesine rağmen bugün 
dahi inanılmaya devam edildiğine 
şahit oluyoruz. Artık bu yalan veya 
çarpıtılmış habere ve paylaşımlara 
maruz kalmış araştırmacı gazete-
cilerin dahi yaptıkları paylaşımlar-
dan dolayı özür dilemek zorunda 

kaldığı, haklı bir davayı savunur-
ken haksız hale geldiğimiz “de-
zenformasyona uğramış” yalan bir 
dünyayı yaşıyoruz. 

Sanal dünyanın yeni kâbusu 
DeepFake 

Sanal dünyanın yeni kâbusu Deep-
Fake videolar ile bu mücadelemiz 
giderek zorlaşmaya başlayacak. 
Düne kadar manipülasyon ve 
dezenformasyonla mücadele etmek 
için kaynağını sorgulama bilinci 
oluşturma yöntemleri ve doğrula-
ma sistemleri tartışılırken bugün 
karşımıza yepyeni bir tehlike, 
DeepFake videoları çıkarılmaya 
başlandı. 

Yalan haberler, dezenformasyon, 
manipülasyon ve adını sanal dün-
yanın en popüler forumlarından 
biri olan reddit.com’daki bir “kulla-
nıcıdan” alan Deepfake…

Ctrl Shift Face isimli YouTube 
hesabından paylaşılan 2008 tarihine 
ait videoda, Bill Hader isimli ko-
medyen, aktör Tom Cruise ve Seth 

D E E P F A K E !

S A N A L  D Ü N YA N I N
Y E N İ  K Â B U S U 
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H A M Z A  Ş A M L I O Ğ L U
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Rogen’ın taklidini yapıyor. İngiltere’de 
3 ayda toplam 20 DeepFake videosu 
paylaşıldı ve yüzbinlerce kez izlendi. Yal-
nızca YouTube’da milyonlarca izlemeyi 
aşan deepfake videoları karanlık tarafın 
sembolü haline geldi.

Videolardan birinde de Stanley Kub-
rick’in “The Shining” filminin başrol 
oyuncusu Jack Nicholson’ın yerine Jim 
Carrey’nin yerleştirildiği görülüyor. Vide-
oyu izlediğinizde ise gerçeğe çok yakın 
olduğunu görüyorsunuz. İlgili videoyu 
oluşturan kişi, daha profesyonel yapıla-
bileceğini, uğraş verildiğinde gerçekten 
farksız olacağını belirtiyor.

Artık gözlerinizle gördüklerinizi ve 
kulaklarınızla duyduklarınızı da sorgula-
mak zorundasınız! 

Eğer “görmek veya duymak inanmaktır” 
düşüncesine sahipseniz, internet dünya-
sında yanılmaya ve yanıltılmaya müsait 
bir bireysiniz demektir. Çünkü DeepFake 
teknolojileri bu algımızı birkaç saniyede 
yıkabilecek kadar tehlikeli bir hale geldi. 

DeepFake teknolojisi ile oluşturulan vi-
deo ve ses dosyalarının inandırıcılığı üst 
seviyelere çıkarttığını, kaynağını sorgul 
ma bilincine sahip insanlarda bile etkili 
olabilen başarılı manipülasyon araçları 
üretildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Evet, bu çağda 
gerçeklik algımız 

değiştiği gibi 
sanal dünyanın 

etkileri ile gerçek 
dünyadaki 

kararlarımız da 
etkileniyor.  
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Siber Tehlike DeepFake Nedir? 

Deepfake videolar yapay zekanın “derin 
öğrenme” (Deep Learning) ve “gerçek dışı 
gerçeklik üretebilme” yeteneğinin bir ürünü 
olarak karşımıza geliyor. Düne kadar bu 
teknolojiler bilim kurgu filmlerinde kullanı-
lıyordu. Ancak şu an insan yüzünü ve sesini 
dijital olarak “inanılmaz inandırıcılıkta hatta 
mimiklerine kadar” kopyalayıp, canlandıra-
bilecek bir hale geldi. 

Bir süre önce Reddit.com’un “Deepfakes” 
isimli bir kullanıcısı, yapay zeka teknoloji-
sinin makine öğrenmesini içeren, genel kul-
lanıma açılmış bir “faceswap” (yüz değiştir-
me) uygulamasını geliştirmeye odaklanınca, 
büyük bir bombanın fitilini ateşlemiş oldu. 

Deep-fake, “deep learning” ve “fake” kav-
ramlarını bir araya getiriyor. 

Temelde yapay zeka “derin öğrenme” tekni-
ği kullanarak oluşturulan videolar, “deepfa-
ke” teknolojisi olarak adlandırılıyor.

Karşımıza gelen ilk deepfake videolarında 
Hollywood yıldızlarının yüzlerinin kullanıl-
dığını ve popüler kişilerin taklit edildiğini 

Sanal dünyanın 
yeni kâbusu 
DeepFake 
videolar ile bu 
mücadelemiz 
giderek 
zorlaşmaya 
başlayacak.
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görmüştük. Üstelik o kadar profes-
yonelce yapılmıştı ki, bu videoların 
sahte olduğu belirtilmeseydi birçok 
kişi inanacaktı. Hemen hemen her 
gün paylaştığımız fotoğraflar ve 
videolar bizleri gelecek yıllarda 
“deepfake kurbanı” olmaya bir adım 
daha yaklaştırıyor. Bugün yapay 
zeka teknolojisi yardımıyla dijital bir 
görüntüyü, birkaç tıkla değiştirip, 
yüzü, sesi, mimikleri ve konuşması 
ile ilgili kişilerin kendisinden ayırt 
edilemeyecek kadar inandırıcı, ger-
çek dışı videolarını üretebileceğimiz 
yazılımları kullanabilir hale geldik. 

DeepFake videolarda kullanılan tek-
noloji, temelinde bir veri sıkıştırma 
algoritması olan autoencoder adlı 
yapay sinir ağlarıdır. Bu yapay sinir 
ağları yüklenen örnek videolardan 
konuşma, mimik, yüz hareketleri-
ni öğreniyor ve kısa bir süre sonra 
hedeflenen kişiyi taklit edebilir hale 
getiriyor. Kısacası internette birçok 
videonuz varsa siz de çok kısa sürede 
bir kurban haline gelebilirsiniz. Çün-
kü bu videolar makine öğrenmesi 
için kullanılıyor ve yapay zeka ile 
birleştirildiğinde gerçek gibi görü-
nen ve profesyonel araçlarla tespit 
edilmesi zorlaşan DeepFake videolar 

için kaynak oluşturuyor. 

Deepfake Bizi Neden Endişelendir-
meli ve Kimler Bu Tehdit Altında?

Bir haber düşünün, göz önünde olan 
popüler bir kişinin bir suça bulaşmış 
olduğu görünüyor. Ancak siz haber 
görüntüsünün gerçek mi sahte mi ol-
duğu hakkında emin olamıyorsunuz. 
Hatta gerçeğe o kadar çok benziyor 
“-ki mimiklerine kadar taklit edilmiş” 
gözlerinize inanamıyorsunuz!

Bir sanatçı düşünün, takdir ettiği-
niz şarkılarını söylediğiniz sokakta 
görseniz imza almak için yalvaraca-
ğınız bir kişi. Bir anda sosyal ağlarda 
gördüğünüz bir videoda sevdiğiniz 
sanatçının bir suç işlediğini görü-
yorsunuz ve videodaki görüntüler 
gerçeğe çok yakın, çıplak gözle bunu 
ayırt etmeniz imkansız bir hale gel-
miş. Birkaç saniye içerisinde milyon-
larca insana ulaşıyor. Binlerce kez 
paylaşılıyor. Sahte olduğunu tespit 
etmek çok zor ve milyonlarca kişi bu 
videoyu izleyip paylaştıktan sonra 
geriye dönüş hep çok maliyetli hem 
de çok zor bir hale geliyor. 

Bugüne kadar toplumsal olaylarda, 
halkı sokağa döken şiddet olayla-

Deep-fake, “deep learning” 
ve “fake” kavramlarını bir 
araya getiriyor. 
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rında binlerce sahte fotoğraf ve yalan 
habere maruz kalmadık mı? Bugün halen 
daha o zamanlardan kalma sahte fotoğ-
rafları görüp hayretler içerisinde kalmı-
yor musunuz? ŞBundan sonra yalanlar 
sadece birkaç cümlelik tweetlerden ibaret 
olmayacak, sadece fotoğrafla kalmaya-
cak; özel olarak hazırlanmış DeepFake 
videolar paylaşılacak ve insanlar manipü-
le edilecek.

Fotoğrafa “bu yalandır” diyebilirsiniz. 
Ancak aynı sesi ve kişinin mimiklerine 
kadar taklit edilmiş görüntüleri gördüğü-
nüzde aynı şeyi söyleyebilecek misiniz? 

DeepFake Videoların Karanlık Yüzü

İlk olarak, Deepfake’in bireysel düzeyde 
kötüye kullanım tehditleri var. Deepfake 
siber zorbalık, hakaret ve şantaj için dahi 
kullanılabilir. 2017 yılında ilk örneklerini 
gördüğümüz DeepFake videolarında 
aktrislerin ve ünlülerin yüzleriyle deep-
fake sahte videolar yapılmış ve büyük bir 
trend haline gelmişti. 

Bu videolar, Reddit ve çeşitli sitelerde 
paylaşıldı. Bu durum tanınmış insan-
lardan halka indiği zaman, en az onun 
kadar kötü sonuçlar doğuruyordu. Bir 
kişi, sizin suç içeren veya ahlaksız bir gö-
rüntünüzü veya videonuzu, arkadaşları-
nızla ve ailenizle paylaşsaydı? Üstelik çok 
gerçekçi ve kulaklarınız ile duyduğunuz, 
gözleriniz ile gördüğünüz bu videonun 
sahte olduğunu anlayamıyorsunuz. 

Paylaşım binlerce kişiye ulaştıktan sonra 
da bu durumun sahte olup olmadığının 
bir önemi de kalmıyor. Artık toplumun 
gözünde büyük bir suçlu haline gelmişsi-
niz demektir. 

İnsan Hakları İhlali

Körfez İnsan Hakları Merkezi (GCHR), 
Ortadoğu’daki insan hakları savunucu-
larını hedeflemede deepfake içeriğinin 
potansiyel olarak kullanılması konusun-
daki endişelerini dile getiriyor. Teknoloji 
insan haklarını ihlal etmek için kötü 
niyetli olarak kullanıldığında çözümü zor 
bir sorunla karşılaşıyoruz. Deepfake vide-
oları, hedefe oturtulan herkesin varlığını 
ve sözlerini değiştirebilir.İnsanlar zan 
altında bırakabilir; saygınlığına, kariyer-
lerine, aile ve iş ilişkilerine büyük zararlar 
verilebilir. 

Kötüye kullanım ile ilgili ortaya çıkan 
durumlarda mağdurlar için mahkemele-
rin ilk seçenek olması bekleniyor. Her-
hangi bir kişinin haysiyetinin bozulması, 
uygun şekilde düzeltilmezse, onların 
saygınlıkları ve onurları açısından büyük-
sorunlar ortaya çıkacaktır.Bu nedenle, 
DeepFakes kullanımının ve dağıtımının 
insan hakları için yasaklanması gibi daha 
kapsamlı bir çözüme ihtiyacımız ola-
cağının birçok noktada önerildiğini de 
görüyoruz. 

Deepfake
videoları,

hedefe 
oturtulan 

herkesin
varlığını ve

sözlerini
değiştirebilir.

İnsanlar zan
altında 

bırakabilir;
saygınlığına,

kariyerlerine,
aile ve iş

ilişkilerine
büyük

zararlar 
verilebilir. 
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Aslında DeepFakes ile başa çıkmanın 
en önemli noktası sonuçlarla savaş-
maktan ziyade tehlikenin kaynağı 
ile başa çıkmanın daha çok daha 
mantıklı olacağını ortaya koymak-
tadır. Akademik anlamda, herhangi 
bir teknoloji başarısı insanlığa bazı 
şekillerde fayda sağlayabilir. DeepFa-
kes’i bu noktada sinema sektörü için 
vazgeçilmez bir unsur olarak görebi-
liriz. Ancak teknolojinin kötüye kul-
lanımı büyük bir sorun olarak ortada 
durmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri için, bu 
konu daha da önem kazanmış durum-
dadır. Üstelik pek çok eyalet bu tarz 
içerikleri paylaşıp yayanları sorumlu 
tutabilecek yasaları aktif hale getir-
meye başladı. Eğer gerekli önlemler 
alınmaz ise, 2023 yılındaki ABD 
seçimlerinde deepfake tehlikesinin 
etkisine birebir şahit olacağımızı net 
olarak söyleyebiliriz. 

Ülkemiz için de bu tehlike çok daha 
büyük ve vahim sonuçlar doğurabi-
lecek durumdadır. Çünkü Avrupa’da 
en çok yalan haber ve maniplasyonun 
yapıldığı bir ülkeyiz. İnsanlarımızın 
bilişim okur yazarlığı çok az ve her 
önümüze gelen paylaşımı “kaynağını 

sorgulamadan” beğenip paylaşan bir 
sosyal medya kullanımına sahibiz. 

DeepFake Çözümleri

Diğer yandan Facebook, Microsoft 
ve Amazon deepfake tehlikesine 
çözüm bulmaya çalışan, siber güven-
lik üreticisi şirketlere ödüllü yarışma 
düzenliyor. Deepfake üzerinde çalışan 
şirketlere veri yardımı yapan tekno-
loji devleri, yarışmada başarılı olan 
şirkete 10 milyon dolar para ödülü ve  
Amazon Web Services platformunda 
1 milyon dolar değerinde depolama 
servisi sağlıyorlar.

Bu yarışmaya iddialı bir şekilde katı-
lan, Türkiye’nin ödüllü çevrimiçi gü-
venlik çözümleri sağlayıcısı Zemana 
firması, deepfake tehdidi karşısında 
da öncü olma görevini üstlendi. Ze-
mana dünya çapında bir ilki başara-
rak herhangi bir videonun taratılarak 
deepfake olup olmadığını anlayabile-
ceğiniz bir platform oluşturdu. Son 
bir yılını bu konudaki araştırmalara 
ayıran firma, geliştirdiği çözüm 
sayesinde daha çok yeni olan ama kısa 
sürede büyük zararlar verebileceğini 

kanıtlayan deepfake tehlikesine karşı, 
güçlü bir savunma oluşturdu.

Çevrimiçi kullanıcıların aktif kul-
lanımına sunulan platforma www.
deepware.ai üzerinden ulaşılabilir. 
Aynı zamanda bu çözüm, geliştirici 
kiti olarak, sosyal medya platformla-
rına, anlık mesajlaşma ve görüntülü 
konuşma uygulamalarına ve medya 
şirketlerine büyük avantaj sağlayacak 
şekilde tasarlandı.

Videodaki değişimin gerçekle “bire 
bir” oluşu, demokrasinin geleceği ile 
ilgili tartışmaları da gündeme getiri-
yor. 

Deepfake’in son derece kolay kul-
lanımı, yeni medyanın kontrolsüz 
yayılan tüm salgınları gibi bugün 
kamuoyunu, ünlüleri ve devletleri 
paniğe sürüklemiş durumdadır. Bu 
profesyonel bir şekilde gerçekten ayırt 
edilmesi yalnızca teknolojik ürünlerle 
tespit edilecek videolara karşı önlem-
ler almak, teyit sistemleri kurmak 
ve halkımıza “kaynağını sorgulama” 
bilinci oluşturmak zorundayız.

Videodaki 
değişimin gerçekle 
“bire bir” oluşu, 
demokrasinin 
geleceği ile ilgili 
tartışmaları 
da gündeme 
getiriyor. 
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Fransa’da Fransız bir anne ve Malili bir baba-
nın oğlu olarak 1977 yılında dünyaya gelen 
Frédéric Kanouté’nin futbol yaşamı doğduğu 
şehir Lyon’un takımı Olympique Lyonnais ile 
başladı. 1997 yılında takıma katılan Kanouté 
kısa sürede forvet mevkiindeki yeteneği ile 
dikkatleri üzerine çekti. 2000 yılında ünlü 
Premier Lig ekibi West Ham United’a katılan 
futbolcu burada 84 maça çıktı ve 29 gol attı. 
Daha sonra yine Premier Lig ekiplerinden 
Tottenham Hotspor ile anlaşan Kanouté 
bu dönemde Mali Milli Takımı ile maçlara 
çıkmaya başladı. 2004 Afrika Uluslar Ku-
pası’nda Mali’nin en golcü oyuncusu oldu. 
Tottenham’da oynatılan sistemle tarzı uyuş-
mayan futbolcu 60 maçta 14 gol atabildi.

2005 yılı Frédéric Kanouté için bir dönüm 
noktası oldu. Başarılı forvet İspanya’ya 
transfer oldu. Avrupa’nın en iyi kulüplerin-
de oynamış ünlü forvetin en parlak dönemi 
La Liga’da Sevilla’da oynadığı yıllardı. 209 
maça çıkan ve 89 gol atan Kanouté o dönem 
Sevilla’nın yaptığı dikkat çekici çıkışta payı 
büyüktü. Sevilla ile iki yıl üst üste UEFA 
Kupası’nı kazanan Frédéric Kanouté hâlen 
Sevilla’nın en çok gol atan yabancı futbolcu-
su konumunda.  2007 yılında Afrika dışında 
doğup En Başarılı Afrikalı Futbolcu ödülünü 
kazanan ilk isim olan Frédéric Kanouté 2012 
yılında ayrıldığı Sevilla’dan sonra aktif futbol 
hayatını Çin’in Beijing Guoan takımında 
sonlandırdı.  

Kariyeri başarılarla dolu olan futbolcunun 
dâhil olduğu yardım faaliyetleri ve başlattığı 
kampanyalar ise hâlen devam ediyor ve in-
sanların yaşamlarını kolaylaştırıyor. Futbol-
cunun 2004 yılında kurduğu Kanouté Vakfı 
kısa sürede önemli hayırseverlik faaliyetlerine 
girişti. Vakıf 2006 yılında Mali’de bir çocuk 
kasabası kurdu. 2016 yılında yazdığı “İyilik 
Nasıl Yapılır? Daha İyi Bir Dünya İnşa Et-
mek İçin Denemeler” adlı kitabında vakıf ve 
kasaba ile ilgili detaylı bilgiler veren Frédéric 
Kanouté 2017 yılından beri hayırseverlik 

ve insani yardım üzerine konferanslar verip 
konuşmalar yapıyor. Sevilla’da top oynadığı 
dönem takımın bahis şirketi reklamlı forması-
nı giymeyi reddeden futbolcu Sevilla’da ken-
di cebinden 700 bin dolar vererek satışa çıkan 
bir camiyi ibadete açık tutmaya devam etti.

2009 yılında Kral Kupası maçında gol at-
tıktan sonra formasının altına giydiği siyah 
zemin üzerine Filistin yazılmış tişörtünü gös-
teren ve bu nedenle de sarı kart ve para cezası 
alan Frédéric Kanouté hayatını yetimlere 
adamış bir isim. Kurduğu çocuk kasabasında 
yetim çocukların kendi ayakları üzerinde du-
racak şekilde yetişmelerini sağlayan Kanouté 
2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
düzenlenen “5.Uluslararası İyilik Ödülleri”n-
de de ödül kazandı.

Bir kariyer düşünün… 16 yılda 427 maça çıksın ve 151 gol atsın. Fransa doğumlu Malili futbolcu Frédéric 

Oumar Kanouté’nin geride bıraktığı sportif miras kolay kolay aşılabilecek gibi değil. Ünlü sporcunun yaptığı 

yardımlar ve başlattığı kampanyalar ise belki sportif başarısının bile üstünde. Kendisinden çok sonra 

dâhi adının hayırseverlikle anılmasını sağlayacak kalıcı bir miras bırakan Frédéric Kanouté’yi biraz daha 

yakından tanıyalım.

2009 yılında 
Kral Kupası 
maçında gol 

attıktan sonra 
formasının 

altına giydiği 
siyah zemin 

üzerine 
Filistin 

yazılmış 
tişörtünü 

gösteren ve 
bu nedenle 

de sarı kart 
ve para cezası 
alan Frédéric 

Kanouté 
hayatını 

yetimlere 
adamış bir 

isim.
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Mustafa
Kutlu
ve İyilik

E D E B I Y A T

Mustafa Kutlu’nun kitaplarını bir “iyilik külliyatı” olarak okuyabiliriz. Habis 
karakterlerin, kötülüğün, karanlık tarafa geçen iyilerin hikâyelerinin bu denli prim 
yaptığı bir zamanda bir yazar için sıra dışı olan tavır belki de bir “iyilik külliyatı” 
oluşturmaktır. Ancak bu noktada ihtar etmem gereken bir başka nokta daha var. 
Kutlu’nun edebiyatta işlediği “iyilik” kof bir kötü olmama hali veya evrene pozitif 
mesaj gönderme gayreti değil. O bütün bu kötülüğün içinde iyi olanı derinlemesine 
anlatıyor. Onun kaleme aldığı iyilik kötülüğün içinde ve “bedel” ödemeyi göze alarak 
“iyi” olmayı seçen bir karakterin sadakayı cariyesi adeta. Ancak bu iyiliğin anlamını 
ifade edebilmek için öncelikle onun hikâye dünyasına değinmek gerekir. Mustafa 
Kutlu, bireyin öne çıktığı, bireyciğilin bir tabu haline geldiği ve bir ifrat noktası 
olan insansızlaşmaya vardığı günümüz edebiyatında yeni olamayan ama bizim 
için farklı bir damara işaret ediyor kitaplarıyla. Halka ait, halkçı bir damar olarak 
tanımlayabiliriz bu damarı. Kelimenin günümüze kullanıldığı medyatik anlamıyla 
değil de 1929’da Rusya’da kullanıldığı anlamıyla popülist diyebiliriz Kutlu için. Yani 
bir halkçıdır Mustafa Kutlu. Halkın, halkçılığın belli bir görüşün tekelinde olduğu 
vehminin yaygınlığına rağmen hikâye dünyasını halkın hikâyesi üstüne kurmuştur o. 
Kutlu hem tema olarak halkın dertlerini dert edinerek seçtiği meseleleri anlatır hem 
de anlatımı halka yönelen halkın dilini ve üslubunu göz önüne alarak tahkiyesini inşa 
eder. Bu yüzden de “anlatan” ziyade söyleyene yakın bir çizgiye oturtur hikâyelerini. 

SUAVI KEMAL YAZGIÇ

Mazlumun “Ah”I

Mustafa Kutlu’nun halkçılığı dikkatini yönelttiği 
meselelerle ilgilidir. O, mazlumların ahını edebi 
metinlerde de duyurur ve böylece insanlara ulaşabilir 
“ah”. Kutlu, hikâyelerinde ve denemelerinde zama-
nın sesini duyulmaz hale getirdiği insanların seslerini 
bize ulaştırır. Onun popülizmi tiraja ve reytinge 
oynamaz, hakikate taliptir. Dolayısıyla duyguları 
ajite etmez, slogan atmaz Mustafa Kutlu. O anlattığı 
meselenin hakkını vermeye talip olur. Onun ahını 

sahih kılan bu taleptir. Onun talebi şöhrete olmadığı 
için kaleme aldığı edebi metinde yankılanan ahın, 
kitle iletişim aracının dolaşıma soktuğu görüntü ve 
seslerden çok daha etkili ve anlamlı olduğuna bir kez 
daha şahit oluruz. 

Yaşadığımız topraklardaki toplumsal değişme 
Kutlu’nun temel meselelerinden biri. Hızlı kentlileş-
menin sebep olduğu sosyal, ekonomik savrulmalar 
onun yazı serüveninin ana rotasını teşkil eder. İlk 
kitaplarından bugüne Kutlu, insanın fıtratına aykırı 
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bir dünyadan bunalmasını anlatır. Onun iyi karakterle-
ri, ne kadar kıt imkânlarla yaşasalar da çevresine iyilik 
yapmaya gayret eden karakterleri küçük bir umut ışığı 
telkin eder okurlarına. İyilikten uzaklaşan karakterler 
ise katılaşır ve kendilerine yabancılaşırlar. Kaybolan 
sevincin, mutluluğun, huzurun çaresi maddi hayatın 
daha zengin olması değildir. Zaten asıl yoksulluk da 
içimizde olduğu için tüketimin artması asıl yoksullu-
ğa çare olmaz, tam tersine onu daha da derinleştirir. 
Evet, onun anahtar kelimelerinden üçü sevinç, huzur, 
mutluluktur. Ancak bu anahtar kelimelerin toplandığı 
anahtarlık ise kanaattir kesinlikle. Kanaat ekonomisi, 
başka bir kelime ile ifade edilmek gerekirse olsa olsa 
“iyilik ekonomisi” olabilir.

“Menekşeli Mektup”ta yer alan “Hacca Gidebilmek” 
adlı öyküsünü bütün bu anlattıklarıma örnek göste-
rebilirim Hikâye ise hacca gitmekten ziyade oradan 
dönüşü anlatıyor. Bir uzun yol şoförünün yeni kamyo-
nunun borcunu ödemek için harcadığı onca mesai sona 
ermeden kamyonu eskimiştir. Tablo böyleyken olmaya-
cak bir şey gerçek olur ve şoförümüze hac yolu açılır. 
Hacca gidilir gidilmesine ama dönüş hiç de kolay olma-
yacaktır. Hacdan dönüşte yaşanan bir kaza, turnusol 
kâğıdı gibi insanların karakterlerini deşifre eder. Kul 
sıkışınca yetişen Hızır, tanıdıkların, yol arkadaşlarının, 
hemşerilerin değil umulmadık kişilerin kılığına bürü-
nür. Hikâyenin bundan sonrası hakkında en azından 
şunu söyleyebilirim: Yardımseverlik, diğerkâmlık gibi 
değerleri el üstünde tutan insanları anlatır Kutlu. Üs-
telik bunu nostalji denen tehlikeli çıkmaza sapmadan 
yapar. Esasen “önce refik, sonra tarik” diyen geleneği-
mizin bir yankısıdır ‘Hacca Gidebilmek’. Kıssa ve hisse 
dediğimiz ve günümüz hikâye yazarının son kullanma 
tarihi geçmiş ilaç muamelesi yaptığı o deruni tını, Kut-
lu’nun hikâyesinde etiyle kemiğiyle canlanır ve okurun 
karşısına dikiliverir.

Önemli Olan Ekmek Değil Bölüşmek

Mustafa Kutlu’nun uzun yıllar boyunca Dergâh’ın 
arka kapağında okurken bir kitap olacağını bekledi-

ğim yazıların toplamıydı “İlmihal Yahut Arzuhal”. Di-
nin hayattan ayrı bir kategori, bölüm, dönem olmadığı-
nı hatırlatan bu yazılar toplamında en çok vurgulanan 
ve onu diğer klasik ilmihallerden ayıran yönlerinden 
biri de ilmihalin ekonomik boyutu. Zekâtın önemini 
anlatmakla yetinmiyor Kutlu’nun ilmihali. Yıllardan 
beri hikâyelerinde yoksulluğu, kanaat ekonomisinin 
önemini anlatan, sosyal meseleleri kendine bir dert 
edinip okurlarını da bu derde davet eden Kutlu’nun 
“ilmihali” elbette hayatın bu boyutunu da anlatacaktır. 
İnfak etmenin, kul hakkı gözetmenin ne kadar önemli 
ve kıymetli olduğunu söyleyen böyle güzel metinlere 
gerçekten hepimizin ihtiyacı var. “Ekmeği bölüşmek” 
derken önemli olanın ekmek değil bölüşmek olduğunu 
hatırlatan yazıları yazan insan sayısı mı az yoksa bana 
mı öyle geliyor? Siz ne dersiniz?

Mustafa Kutlu, “iyilik yapmayı” “bir şey yapmak” diye 
tanımlıyor bence. Peki “bir şey yapmak” ne demek? 
Gelin o sorunun cevabını da Mustafa Kutlu versin: 
‘‘Bir şey yap güzel olsun. Huzura vesile olsun, rikkate 
yol açsın, şevk versin, hakikate işaret etsin. Bir şey yap 
doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına 
düşmekten korusun. Rüzgâra ve akıntıya kapılmasın; 
kırılsın lakin eğilip bükülmesin. Bir şey yap adil olsun. 
Haktan hukuktan ayrılmasın. Zalime haddini bildirsin, 
mazlumun payını versin.’’

Mustafa Kutlu’nun sadece anlattıkları değil, anlatımı 
ve anlatma sebebiyle de “iyilik”ten ayrı durmuyor.

‘‘Bir şey yap güzel olsun. Huzura vesile olsun, 
rikkate yol açsın, şevk versin, hakikate işaret 

etsin. Bir şey yap doğru olsun. İnsanları yalanın 
ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. 

Rüzgâra ve akıntıya kapılmasın; kırılsın lakin 
eğilip bükülmesin. Bir şey yap adil olsun. 

Haktan hukuktan ayrılmasın. Zalime haddini 
bildirsin, mazlumun payını versin.’’
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Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği’nin son 
yayınladığı rakamlara göre 2019 
yılının Ocak ayı itibariyle dünya 
genelinde 70 milyonun üzerinde 
mülteci bulunuyor. Bu rakamın 
büyük bir kısmını kendi ülkesinin 
sınırları içerisinde yerinden 
edilmiş insanlar oluştururken, 
yaklaşık üçte birini ise farklı 
ülkelerde kayıtlı mülteciler ve 
sığınmacılar oluşturuyor.

Son 70 yılın en yüksek ra-
kamları olan bu veriler ikin-
ci dünya savaşından sonra 
dünyanın tanıklık ettiği en 
büyük insani krizin, aslında 
pek de net olmayan bir 
fotoğrafını sunuyor sadece. 
Kayıtsız göçmenler ve ulus-
lararası kurumların erişim 
alanının dışındaki bölgeler-
de yine benzer sebeplerin 
yerlerinden ettiği insanlar 
da düşünüldüğünde bu 
rakamların işaret ettiğinden 
daha büyük bir gerçeklikle 
karşı karşıya kalıyoruz.

Afganistan, Suriye ve 
Irak’taki savaşlar, Soma-
li’deki kıtlık ya da Orta-
doğu’daki devrim hare-
ketlerinin son yüzyıldaki 
kitlesel göçe sebep olan en 
önemli olaylar olduğunu 
söyleyebiliriz. Birleşmiş 
Milletler verilerine göre; 
savaş ve çatışmaların mül-
teci durumuna düşürdüğü 
insanların sayısı daha önce 
hiç bugünkü kadar yüksek 
olmamıştı. Bugün dünyanın 
hemen hemen her bölgesinin 
siyasi ve ekonomik krizler 
ve iç çatışmalardan nasibini 
aldığı biliniyor. Ancak, mül-
teci sayısının bu kadar fazla 
olmasının bir diğer önemli 
nedeni günümüzde savaş ve 
çatışmaların değişen karak-
teridir. 

Ne yazık ki, modern savaşlar 
geçmiştekinden çok daha 
şiddetli ve yıkıcı bir şekilde 
gerçekleşiyor. Hem silah 

teknolojisinin ilerlemesi 
hem de asker ile sivil farkını, 
cepheyle sivil alan ayrımını 
ortadan kaldıran günümüz 
çatışmaları çok daha fazla 
can kaybına sebep olduğu 
gibi uzun yıllar boyunca da 
devam ediyor. En son Suriye 
örneğinde görüldüğü gibi, 
kitle imha silahlarıyla çok 
sayıda sivil katledilirken, 
evleri, iş yerleri ve yaşam 
alanları yerle bir edilen pek 
çok insan da mülteci duru-
ma düşüyor.

Savaş taktiği olarak göç

Popüler algıya göre ‘şiddet’ 
büyük göç hareketlerinin 
birincil sebebi olarak tanım-
lanır. Ancak günümüzde 
bu algıyı sorgulayan birçok 
araştırma yapılıyor. Bu araş-
tırmalara göre, medyada ve 
akademik çalışmalarda sıkça 
karşılaştığımız “savaştan ka-
çan mülteciler” genellemesi, 
insanları göçe zorlayan mik-
ro nedenleri görmemizi ve 
böylece göç meselesine dair 
daha derinlikli bir değerlen-
dirme yapmayı engelliyor. 

Bir başka deyişle, insan-
lar savaşın etkileriyle baş 
edebilmelerini sağlayacak 
asgari güven ortamına sahip 
oldukları ve hayatlarını 
idame ettirebildikleri müd-
detçe evlerini terk etmeme 
eğilimindedirler. Ancak, 
özellikle uzun süreli savaş 
ortamlarında, birbiriyle ça-
tışan milis güçlerin, dini ve 
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etnik örgütlerin, sivillerin 
yaşadığı mahalle, köy ve şe-
hirlerin merkezine taşıdığı 
çatışmalar yaşam alanlarını 
hem fiziki hem de sosyo-e-
konomik anlamda tahrip 
ederek göçü kaçınılmaz 
kılıyor. Aynı durum göç 
sürecini de etkileyerek, bir 
çok durumda mültecilerin 
gerek güvenlik kaygısı 
gerekse de geçim sıkıntı-
sı gibi nedenlerle birden 
fazla kez yer değiştirmesine 
neden oluyor. Yine aynı 
koşullar mültecilerin eve 
dönüş sürecini de ya sü-
rüncemede bırakıyor ya da 
imkansız hale getiriyor.

Son yıllarda çatışma 
ortamlarında görülen bir 
diğer eğilim ise, hem devlet 
hem de devlet dışı güçler 
tarafından göçün bir savaş 
taktiği olarak kullanıyor 
olmasıdır. Bu şekilde etnik, 
dini ya da siyasi çıkarları 
doğrultusunda demografiyi 
değiştirerek savaşta kaza-
nım elde etmeyi amaçlayan 
güçler, kısa sürede büyük 
tahribat ve çok sayıda ölü-
me yol açan silah teknolo-
jilerini kullanarak kitlesel 
göçleri bizzat tasarlıyorlar. 
Bu bağlamda, Suriye’de 
savaşın başlamasından bu 
yana başka ülkelere göç 
eden ya da sınıra yakın 
bölgelerdeki kamplara sığı-
nan mültecilerin büyük bir 
çoğunluğunu Sünni Arap-
ların oluşturuyor olması 
tesadüf değil. Gerek Esed 
rejimi ve onun müttefikleri 
gerekse de Amerika’nın 
desteklediği PKK’ya bağlı 
örgütler tarafından kasıtlı 

bir şekilde yerlerinden edi-
len Suriyeli Araplar, bugün 
savaş öncesi ülkede sahip 
oldukları etnik çoğunluğu 
kaybetmiş bulunuyorlar. 

Etnik temizlik olarak da 
adlandırılabilecek bu du-
rum savaşın ya da şiddetin 
bir sonucu olmaktan ziyade 
bizzat amacı ve kullanışlı 
bir savaş silahı olarak hali-
ne geliyor. Böylece, bilinçli 
bir şekilde tasarlanmış bir 
şiddet aracı olarak göç, 
sadece mültecileri değil, 
göçün gerçekleştiği ülke-
nin ve göçe maruz kalan 
ev sahibi toplumların da 
geleceğini şekillendiriyor. 

Yabancı düşmanlığı 
artıyor

 Diğer yandan medyada 
ürkütücü başlıklara konu 
olan rakamlar ev sahibi 
toplumlar üzerinde de 
büyük etki oluşturuyor. 
Bulundukları ülkelerde 
daha belirgin olarak varlık 
göstermeye başlayan göç-
men grupları, ev sahibi top-
lumlar tarafından göçün 
meydana getirdiği çeşitli 
sosyo-ekonomik sonuçların 
sorumluları olarak algıla-
nıp tepkiyle karşılaşıyorlar. 
Bazı ülkeler maddi kapasi-
teleri, bazıları ise göçmen 
karşıtı kimlik politikaları 
doğrultusunda göçmen ka-
bulü konusunda her geçen 
gün daha da isteksizleşiyor. 
Aynı şekilde yabancı düş-
manlığı da dünya genelin-
de yukarıdaki rakamlarla 
doğru orantılı olarak artış 
gösteriyor. 

Gittikleri ülkelerde daha belirgin olarak 
varlık göstermeye başlayan göçmen grupları, 
ev sahibi toplumlar tarafından medyanın 
da etkisiyle göçün meydana getirdiği çeşitli 
sosyo-ekonomik sonuçların sorumluları olarak 
algılanıp tepkiyle karşılaşıyorlar.
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Örneğin; Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde 2019 yılında 30 binin 
üzerinde sığınmacı ülkeye kabul 
edilirken, yetkililer 2020 yılında bu 
rakamın neredeyse sadece yarısı 
kadar sığınmacı kabul edileceğini 
söylüyorlar. Dünyada mülteci sayı-
sının rekor düzeye ulaştığı sırada 
mülteci alımını en asgariye indiren 
Amerika uzun yıllar diğer ülkelerin 
tamamından fazla insan kabul ede-
rek bu alanda öncü ülkelerden biri 
haline gelmişti. Şimdi ise göçmen 
karşıtı politikalarıyla aksi yönde bir 
örnekli oluşturma yolunda ilerliyor.

Donald Trump yönetiminin son 
bir kaç yılda Amerika’ya göçmen 
girişini engellemek için yürürlüğe 
soktuğu politikalar arasında ırkçı 
ve islamafobik olarak tanımlanabi-
lecek bir çok uygulama da hayata 
geçirildi. “Müslüman yasağı” ola-
rak bilinen, sonradan değişikliğe 
uğrayıp kapsamı değiştirilse de ilk 
etapta Iran, Irak, Libya, Soma-
li, Sudan, Suriye ve Yemen gibi 
çoğunluğu Müslüman olan ülkelere 
karşı yürürlüğe konan seyahat ya-
sağı bunların en bariz örneklerin-
den biri. Amerika’nın son yıllarda 
ülkeye çok az sayıda Müslüman 

göçmen girişine izin verdiğini 
istatistikler de destekliyor. Buna 
göre, 2019 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’ne kabul edilen mülte-
cilerin yüzde 79’unu Hristiyanlar 
oluşturuyor.

Ne yazık ki din unsuru Amerika 
gibi bir çok ülkenin göçmen alı-
mında gözettiği kriterler arasında 
üst sıralarda yer alıyor. Özellikle 
Macaristan, Avusturya ve İtalya 
gibi aşırı sağın egemen olduğu 
ülkelerde göçmen karşıtı politika-
ların odağında da Müslümanlar 
bulunuyor. Popülist politikacılar 
‘işgalci’ olarak tanımladıkları 
mültecileri seçim kampanyalarına 
malzeme yaparken halklar arasında 
şiddeti körüklemekten kaçınmıyor-
lar. Nefret söylemi medyanın da 
yardımıyla yaygınlaşırken, yabancı 
düşmanlığının harekete geçirdiği 
kitleler eliyle göçmen karşıtı politi-
ka ve politikacıların popülerliği de 
gittikçe daha fazla revaç buluyor. 

Sivil toplumun önemi ve yeni 
yaklaşımlar

Tarih bize insanların yaşamın baş-
langıcından bu yana çeşitli sebep-
lerle bir yerden başka bir yere hare-

ket edegeldiklerini gösterir. Ancak 
bu kadar uzun zamandır süregelen 
bu hareketlilik insanlık tarihinin 
çoğu evresinde problemli adde-
dildiğini de görüyoruz. Modern 
çağ bu hareketliliği sınırları katı 
hatlarla belirlenmiş ulus devletlerle 
büyük ölçüde kontrol altına almayı 
başarmış, sınırların içinde olanlarla 
dışında kalanlar arasındaki farkı 
da vatandaşlık kavramıyla belir-
ginleştirmiştir. Böylece devletler 
sadece ihtiyaç duydukları nitelik ve 
sayıda göçmeni içeriye kabul eder-
ken, olağanüstü nedenlerle oluşan 
kitlesel göçler, ulusal ve uluslara-
rası düzlemde siyasi, ekonomik ve 
sosyal sonuçlar doğuran büyük 
krizler olarak değerlendiriliyor. 

Devletler kendi sınırları dışında 
kalan insanlara karşı sorumlu 
tutulmazken, mülteci, göçmen ya 
da vatansız topluluklarının korun-
ması için uluslararası konsensüsler 
devreye giriyor. 1951’de imzalanan 
Mültecilerin Hukuki Durumuna 
Dair Cenevre Konvensiyonu bugün 
hala uluslararası anlamda kabul 
gören birincil sözleşmedir. Ancak 
145 devletin imzasının bulunduğu 
bu metnin günümüz şartlarında 
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yetersiz kaldığı ve yeni bir yaklaşı-
ma ihtiyaç duyulduğu, akademiden 
sivil topluma bir çok çevrede dile 
getiriliyor. Ne var ki artan mülteci 
ve yabancı düşmanlığı ve özellikle 
Avrupa ve Amerika’da yükselen göç-
men karşıtı politikalar yeniden bu 
kadar geniş katılımlı bir mutabaka-
tın sağlanıp sağlanamayacağına dair 
ciddi soru işaretleri oluşturuyor.

Bu noktada devletlerin bıraktığı 
açığı sivil toplumun doldurmaya 
çalıştığı bir gerçek. Hem lokal hem 
de uluslararası örgütler gerek mül-
tecilere yardım gerekse de yabancı 
düşmanlığıyla mücadelede öncü rol 
oynuyorlar. Ayrıca, kriz derinleştikçe 
bir çok alanda göç ve göçmen mese-
lelerine yönelik duyarlılığın arttığını 
gösteren örnekler görmek de müm-
kün. Örneğin, Suriyeli mülteciler ilk 
Türkiye’ye gelmeye başladıklarında 
en büyük yardım ve desteği sığındık-
ları şehirlerin sakinlerinden görmüş-
lerdi. Aynı şekilde bir çok ülkede 
mültecilere yardım alanında çalışan 
kurumların sayısında artış görülü-
yor. Diğer yandan, hem uluslararası 
hem de lokal anlamda, sivil toplum 
ve özel sektör göç ve göçmen sorun-

larına yönelik gerek politika yapım 
aşamalarında gerekse de sahada 
daha aktif bir rol oynuyor.

Akademik alanda da araştırmacılar, 
artık günümüz şartlarında işlerliği 
tartışılan geleneksel koruma politi-
kalarını sorgulayan yeni yaklaşımlar 
geliştiriyorlar.  Son otuz yılın kitlesel 
göç hareketlerini inceleyen düşünür-
ler seleflerinden farklı olarak göçü 
insanların belirli koşullar içerisinde 
geliştirdikleri doğal bir eylem olarak 
değerlendiriyorlar. Göç ve güven-
lik politikalarının temelinde göç 
eylemini anormal gören bir ön kabul 
bulunduğuna dikkat çeken bu araş-
tırmacılar, aynı anlayışın göçmenleri 
marjinalleştirerek yabancı düşmanlı-
ğını körüklediğine vurgu yapıyorlar. 
Ayrıca, göçmen gruplarını tanımla-
makta kullanılan kavramlar ve bu 
kavramların beraberinde getirdiği 
kalıplaşmış çağrışımlar da tartışma-
ya açılıyor. Mültecilerin savunmasız, 
evsiz sığınmacılar olarak algılanma-
sına yol açan popüler söylemler ev 
sahibi toplumlar üzerinde onlara yö-
nelik sempati oluşturmanın aksine, 
mültecilerin kendi hayatını kurup 
idare etme iradesinden yoksun, sü-

rekli yardıma muhtaç ve dolayısıyla 
ekonomik bir yük olarak algılanma-
sına yol açıyor.

Diğer yandan, insani yardım alanın-
da da mültecileri pasif alıcı olmaktan 
çıkarıp, kendi sorunlarının çözümü 
sürecine bizzat katılımlarını sağ-
layan yaklaşımların da çoğalması 
gerekiyor. Örneğin, Türkiye, Ürdün, 
Lübnan ve Suriye sınırında kamplar-
da yaşayan mültecilerin kendilerine 
küçük tezgahlar kurarak göç öncesi 
yaptıkları iş kollarını kamp ortamın-
da da sürdürdüklerini görmek müm-
kün. Kadınların yaşadıkları küçük 
çadır ya da konteynırları ev orta-
mına dönüştürmeleri, kendilerine 
farklı sosyal alanlar oluşturmaları, 
çocukların eğitimlerini o şartlarda 
dahi devam ettirmeleri mültecilerin 
göç ettikten sonra kendi hayatla-
rını devam ettirme ve dönüştürme 
sürecindeki aktif katılımlarının en 
önemli göstergesidir. Kriz söylemleri 
ve ürkütücü rakamlardan uzakla-
şıp bu tür örnekleri çoğaltmak bu 
alanda geleceğe yönelik atılacak en 
doğru adım olacaktır.

Mültecilerin 
savunmasız, evsiz 

sığınmacılar olarak 
algılanmasına 

yol açan popüler 
söylemler ev 

sahibi toplumlar 
üzerinde onlara 
yönelik sempati 

oluşturmanın 
aksine, mültecilerin 

kendi hayatını 
kurup idare etme 

iradesinden 
yoksun, sürekli 

yardıma muhtaç ve 
dolayısıyla ekonomik 

bir yük olarak 
algılanmasına yol 

açıyor.
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FA R K  YA RATAN  TAT İ L L E R

GÖNÜLLÜ
TURİZMİ

Tatilinizi başka insanların hayatına dokunarak, onların ihtiyaçlarına odaklanarak, belki yardıma muhtaç olan bir 

canlıya destek olarak değerlendirmek ister misiniz? Son yıllarda popülerliği giderek artan, tatili bir dinlenme ya 

da gezme aktivitesinden çıkarıp daha anlamlı bir noktaya taşıyan gönüllü turizmi size tam da bu imkânı veriyor. 

Tatilinizi daha anlamlı kılmak için gönüllü bir geziye çıkmaya hazır mısınız?

K Ü B R A  A B U T
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Gönüllü turizmi yapmak için 
çok uzaklara gitmeye gerek yok 
ülkemizin en ücra köşelerine 
giderek insanlara yardımcı 
olabilirsiniz.

Alternatif bir turizm şekli olarak son 
yıllarda popülerliği gittikçe artan 
gönüllü turizmi, turistlerin gidilen 
bölgenin ve bölgedeki yerel halkın 
kalkınmasını sağlayan faaliyetlere 
katılmalarını odak noktasına alan 
bir turizm çeşidi. Gönüllülük esa-
sına dayanan bu bir nevi “yardım 
seyahatleri” çok uzun süredir var 
olmasına rağmen zaman içerisinde 
ufak değişimlere uğrayarak günü-
müzde oldukça popüler bir hale geldi. 
Seyahat ederken başkalarına yardım 
etme fikriyle yola çıkan gönüllü tu-
rizmi, bir tatilden beklediğinizin çok 
daha üstünde bir deneyim vadediyor. 
Bir yandan gezip yeni bir kültürü 
keşfederken bir yandan da dünya için 
bir fark yaratabileceğiniz gönüllü 
turizmini deneyimlediğinizde, evini-
ze yarattığınız değişimin gururuyla 
döneceğinizden emin olabilirsiniz. 

Gönüllü turizmi tatil yaparken aynı 
anda hem sosyal bir paylaşımda 
bulunup hem de dezavantajlı gruplara 
yardım etmenizi sağlayan bir sistem. 
Ziyaret edilen bölgenin şartlarının 
iyileştirilmesinde turistlerin yer aldığı 
ve bu süreçte kamu kurumları ile 
sivil toplum örgütlerinin iş birliği 

yaptığı bu turizm çeşidinin temelin-
de gönüllülük olduğu için aslında 
oldukça eskiye dayanan bir uygulama 
olduğunu söyleyebiliriz. Gönüllü 
turistlerin, çeşitli hizmetleri sağlamak 
amacıyla belli kuruluşlar aracılığıyla 
başka şehir ya da ülkelere gönderil-
mesi aslında yüzyıllardır var olan bir 
uygulama. Gönüllü hizmet amacıyla 
seyahat etmenin tarihine baktığımız-
da, eski zamanlarda doktorlar, tıbbi 
yardımcılar, misyonerler, gezginler 
ve denizciler tarafından gerçekleştiri-
len seyahatleri örnek olarak görmek 
mümkün. 1900’lerin başında Birleşik 
Devletler Barış Gücü gibi kuruluşla-
rın kurulmasıyla daha organize bir 
hal almaya başlayan gönüllü turizmi, 
Birinci Dünya Savaşı’nın insanlar 
üzerindeki maddi/manevi olumsuz 
etkileri ile oldukça artış göstermiş; 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında da 
bazı hükümetlerin desteği ve gönüllü 
etkinlik kuruluşlarının sayılarındaki 
artış ile birlikte daha da popülerleş-
miş.

Günümüzde ise özellikle gençler tara-
fından tercih edilen gönüllü turizmi 
dünya genelinde çeşitli bölgelerde 
farklı uygulamalarla devam ediyor.

Neden Gönüllü Turizmi?

Peki, neden tatilinizi bu şekilde de-
ğerlendirmek isteyesiniz? Bu soruya 
verilebilecek çok sayıda yanıt var 
elbette. Ancak kuşkusuz en önemli 
nedeni dünyada farklılık yaratmak, 
kendine, insanlara ve diğer canlılara 
yardımcı olarak hayata bakış açısını 
değiştirecek unutulmaz bir deneyim 
yaşayacak olmak. 

Belki boş vaktinizi anlamlı bir şekilde 
değerlendirmek belki de günlük ha-
yattan birazcık olsun uzaklaşmak için 
gönüllü turizmi tercih etseniz de bu 
deneyimin size manevi bir tatmin ge-
tireceği de açık.  Bu turizm çeşidinin 
çıkış noktası, ev sahibi halkın öncelik-
li olarak sosyal ve ekonomik yönden 
gelişmesine katkı sağlamak olduğu 
kadar diğer tüm sosyal sorumluluk 
faaliyetleri gibi kişinin kendisini ger-
çekleştirmesinin de bir aracı.

331 8 6 8  D E R G İ  /  F A R K  Y A R A T A N  T A T İ L L E R  G Ö N Ü L L Ü  T U R İ Z M İ



34

Tatilimi Nasıl Daha Anlamlı Kılarım?

Sahip olduğunuz ilgi alanlarını ya da becerileri-
nizi başkasına aktararak birilerine yardım etmek 
istiyor ya da bir sadece bir ülkeyi o ülkenin 
insanlarıyla iç içe geçecek bir yaşamla deneyim-
lemek istiyor olabilirsiniz.  Amacınız ne olursa 
olsun gönüllü turizmi deneyimlemek için ilk 
yapmanız gereken şey nerede, ne yapacağınıza 
karar vermek. Genellikle aracı kurumlar üzerin-
den işleyen sistem çoğunlukla çeşitli ülkelerde 
üniversiteye başlamadan önce verilen bir yıl-
lık ara için uygun bir uğraş olarak görülüyor. 
Ancak gönüllülüğe dayanan bu fırsatları yılın 
her zamanında, hayatınızın her döneminde ve 
dünyanın hemen hemen her yerinde bulabilirsi-
niz. Gönüllü turizmin herhangi bir tatilden tek 
farkı, seçtiğiniz destinasyonda bir topluluğa, 
çevreye, hayvanlara veya bir kültürel mirasın ko-
runmasına yardım edecek olmak. Bunun için de 
tatilinizi planlarken bir tatil acentesine değil, bu 
sosyal sorumluluk projesini yürüten bir kuruma 
gitmeniz yeterli.

Gönüllü turizmin herhangi 
bir tatilden tek farkı, 
seçtiğiniz destinasyonda 
bir topluluğa, çevreye, 
hayvanlara veya bir 
kültürel mirasın 
korunmasına yardım 
edecek olmak.
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Ne Yapabilirim? 

Tatilimi daha anlamlı bir hale 
getirmek istiyorum ancak ne 
yapabilirim bilmiyorum diyor-
sanız, gönüllü turizm faali-
yetlerinin birçok farklı çeşidi 
bulunuyor. Uluslararası staj 
programları, kültürel değişim 
organizasyonları, çalışma kampı 
programları, teknik ve profesyo-
nel yardım grupları bunlardan 
bazıları. En sık karşılaşılan 
gönüllü turizm faaliyeti ise, bir 
destinasyonda gençlere ya da 
çocuklara Dil öğretimi ve temel 
yaşam becerileri konularında 
İngilizce öğretmek. İngilizce 
öğretimini insan hakları, çocuk 
hakları ve kadın hakları ko-
nusunda eğitim verilmesi gibi 
faaliyetler izliyor.

Gönüllü çalışma yapmak için 
illa başka bir ülkeye gitmeni-
ze de gerek yok, Türkiye’den 
dünyanın öbür ucundaki bir 
ülkeye kadar her yerde insanla-
rın hayatına dokunabileceğiniz 
bir uygulama bulabilirsiniz.

Ancak en doğru tercihi yapmak 
için gidilecek yerin sadece hoşlu-
ğunu göz önünde bulundurma-
manız gerek. Becerilerinizi etkili 
kullanılabileceğiz, size bir şeyler 
katacak bir yer seçtiğinizden 
emin olmalısınız. Eğer amacınız 
basit bir tatilden ötesiyse sadece 
görmek istediğiniz değil, aynı 
zamanda gerçek bir etki bıra-
kabileceğiniz bir yer düşünme-
lisiniz. Ben bir şeyler yapmak 
istiyorum ama ne yapabilirim 
bilmiyorum diyorsanız da prog-
ramın gereksinimlerine, işin 

gerektirdiği becerilere, fiziksel 
gücün gerekli olup olmadığına 
ya da bu becerilere sahip olmak 
için yeterli bir eğitim verilip 
verilmediğine bakarak karar 
vermenizde fayda var.

Gidilen coğrafyada yaşayan 
insanlar için fiziksel olarak 
çalışmayı gerektiren bu seyahati-
nizde bir dil kursunda eğitim ve-
rebilir, bir okulun inşaatında ça-
lışabilir ya da hayvanların doğal 
yaşam alanlarını koruma çalış-
malarına katılabilirsiniz. Belki 
kimsesiz çocuklar için bir adım 
atar ya da Afrika’da aşı kampan-
yalarının bir parçası olursunuz. 
Hangisini tercih ederseniz edin, 
özveri ve fedakârlık isteyen bu 
seyahatin sonunda kendinizi çok 
daha iyi hissedeceğinizden emin 
olabilirsiniz.
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Uluslararası 
Kızılhaç Müzesi
İnsani yardımın köklü tarihinde bir keşfe çıkmak; gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarını ve belki de insanlığı bekleyen zorlukları anlamanın, daha 
iyi bir gelecek inşa etmek için neler gerektiğini bulmanın önünü açan 
bir deneyim. Cenevre’de insani yardımın tarihi, zorlukları ve kapsamı 
hakkında farkındalık yaratmak amacıyla kurulan ve her yıl binlerce 
turisti ağırlayan Uluslararası Kızılhaç Müzesi de ziyaretçilerini insani 
yardımın önemini keşfetmeye ve insanlık için birlikte hareket etmeye 
davet ediyor.

Adını kenarında kurulduğu 
gölden alan ve milattan Önce 
120 yılında Romalıların yöne-
timine geçen ve Cenevre köklü 
bir geçmişe sahip.Uluslararası 
kuruluşların merkez binalarının 
bulunduğu kent, dünyanın en 
önemli kültür merkezlerinden bi-
risi. Tarihi ve doğal güzellikleri 
ile her yıl binlerce misafir ağırla-
yan şehir; doğası, tarihi, meşhur 
peynir ve çikolatalarıyla olduğu 
kadar müzeleri ile de turistlerin 
ilgisini çeke bir destinasyon. İs-
viçre’nin Zürih şehrinden sonra 
en yüksek nüfuslu ikinci şehri 
olan Cenevre’de tarih ve sanat 
meraklıları, her merakı gidere-
cek bir müze bulabilirler.

Onlarca müzeye ev sahipliği 
yapan şehrin en popüler müze-
lerinden biri ise “Avenue de la 
Paix” semtinde bulunan Ulus-
lararası Kızılhaç (International 
Red Cross Museum). Genel 
hatlarıyla Kızılhaç’ın oluşumun-
dan savaşlardaki desteklerine, 
Afrika’daki yardım faaliyetlerin-
den dünyanın dört bir yanında 
gerçekleştirdikleri kampanyalara 
kadar pek çok alandaki fotoğ-
raflara ve belgelere ev sahipliği 
yapması nedeniyle burası mutla-
ka görmeniz gereken müzelerin 
başında geliyor. Cenevre’de her 
ilgi alanına ait bir müze bulmak 
mümkün olsa da bunlar arasında 
insanlık tarihine tuttuğu ışıkla 
belki de en etkileyici ve sarsıcı 
müzelerden biri olan Uluslarara-

sı Kızılhaç Müzesi ziyaretçileri-
ne hepsinden farklı bir deneyim 
sunuyor. 

Kızılhaç’ın merkez binalarından 
oluşan büyük bir tesis içerisinde 
yer alan müzede; heykel, fotoğ-
raf, sinema ve resim dallarını içe-
ren sanat galerileri ile Kızılhaç 
ve dünyadaki farklı isimli yan 
kuruluşlarının bugüne kadar 
gerçekleştirdiği yardım aktivi-
telerini içeren belgeler ve tarihi 
dokümanlar yer alıyor. Ziyaret-
çilerine ilham veren, harekete 
geçiren, durmaya ve düşünmeye 
zorlayan işleri keşfederken sade-
ce İsviçre’nin değil dünya çapın-
daki birçok sanatçının eserlerini 
görme fırsatı yakalıyorsunuz. 

Uluslararası Kızılhaç’ın yaptığı 
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faaliyetler ile dünyanın nasıl 
daha iyi bir yer haline geldi-
ğini görmenin yanı sıra “ben 
neler yapabilirim?” sorusuna 
cevap bulabileceğiniz müzedeki 
koleksiyonlar sayesinde insan-
larla empati kurabileceğiniz bir 
dünyaya giriş yapıyorsunuz. 
İnsani yardım eylemin tarihi, 
zorlukları ve kapsamı hakkında 
farkındalık yaratan müze temel 
bir soruyu da ele alıyor: insani 
yardım eylemi günlük yaşamı-
mızı nasıl etkiliyor? Çağdaş 
sanatçılar, sanat okulları ve 
kurumlarının ortak eseri olan 
Uluslararası Kızılhaç müzesi-
nin en önemli birleşeni tam da 
bu yüzden; insan.  

İnsani Yardımın Tarihi

Cenevre’de bir Kızılhaç Müzesi 
kurulması fikri ilk olarak Ulus-
lararası Kızılhaç Komitesi’nin 
yüzüncü yıldönümünün yaklaş-

tığı 1963 yılında ortaya atılıyor. 
İnsanlık tarihinin aşamalarını 
izlemek amacıyla ortaya çıkan 
müze fikri için 1979 yılında bir 
yarışma başlatılıyor. Ancak mü-
zenin yapımına mimari yarış-
manın bitiminden 6 sene sonra 
başlanabiliyor ve kapılar 1988 
yılında ziyaretçilere açılıyor.
Uzun yıllar boyunca insanlık 
tarihine ışık tutan sergilere ev 
sahipliği yapan müze ortak 
alanların ve geçici sergi salo-
nunun yenilenmesi için 2011 
yılında kapanmasının ardından 
2013’te yeni kalıcı sergisi “The 
Humanitarian Adventure” ile 
kapılarını bir kez daha açıyor.

Uluslararası 
Kızılhaç, bu 
kuruluşların 
oluşumundan 
savaşlardaki 
rollerine ve 
dünyanın dört 
bir yanında 
gerçekleştirdikleri 
kampanya ve 
faaliyetlere belge 
ve fotoğraflarla ev 
sahipliği yapıyor.
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Dünyanın Dört Bir Yanından 
İnsani Yardım Kampanyaları
Kalıcı Sergi: The Humanitarian 
Adventure

Geleneksel yaklaşımlardan uzak 
bir deneyim sunmayı hedefleyen 
müzede 2013 yılından itibaren 
kalıcı koleksiyonu olarak sergile-
nen ve ziyaretçilerin en çok ilgisini 
çeken “The Humanitarian Adven-
ture” insani yardım tarihinin bir 
parçası olmanız için eşsiz bir fırsat 
sunuyor.

Her biri farklı bir kültürel geçmiş-
ten gelen ve kültür geçmişlerini 
yapıtlarına da yansıtan mimarlar 
tarafından geliştirilen üç ayrı alan, 
bugünün dünyasında üç büyük 
zorluğu keşfetmenizi sağlıyor: İn-
san Onurunu Savunmak (Gringo 
Cardia, Brezilya), Aile Bağlarını 
Geri Kazanma (Diébédo Francis 
Kéré, Burkina Faso), Doğal Risk-
lerin Azaltılması (Shigeru Ban, 
Japonya). Zamandan ve mekândan 

bağımsız olarak bugün her insan 
için anlam ifade eden ve ortak in-
sanlık geleceğini etkileyecek olan 
bu konular sadece tarihin sorunlu 
dönemlerine değil bugünümüze de 
ışık tutuyor. 

Etkileşimli bir kronolojiyle su-
nulan eserler, 150 yıllık insanlık 
tarihini ortaya çıkarırken, dünya-
nın dört bir yanındaki Kızılhaç 
operasyonlarına da tanıklık etme-
nizi sağlıyor.

Geçmişten Günümüze İnsanlığa 
Yardım Çağırısı 

Kalıcı koleksiyonun yanı sıra 
dönemsel sergileriyle de insanlık 
tarihinin farklı noktalarını ele alan 
müzenin en dikkat çekici koleksi-
yonlarından biri de 2020 yılının 
ortalarına kadar görülebilecek 
olan dünyanın dört bir yanından 
toplanmış zengin poster koleksi-
yonu.

1 8 6 8  D E R G İ  /  İ N S A N İ  Y A R D I M I N  T A R İ H İ N E  Y O L C U L U K  U L U S L A R A R A S I  K I Z I L H A Ç  M Ü Z E S İ



3939

1988’de açıldıktan sonra posterler toplamaya başlayan 
müzeye, o günden bugüne Ulusal Kızılhaç Dernek-
lerinden düzenli olarak gönderilen posterler bugün 
bir sergi olarak ziyaretçilere sunuluyor. Koleksiyon, 
1866’dan bugüne kadar yapılmış olan 10.000’den fazla 
poster çalışmasını içeriyor.

İnsanlara farklı mesajlar verebilmek için tasarlanan 
bu posterlerin çoğunluğu bağış toplama, hastalıkları 
önleme, acil durum müdahalesi, gönüllü işe alım ve 
ilk yardım eğitimi gibi konular için yapılmış. Bazıları 
harekete geçirici bir mesaj vermek için tasarlanırken, 
bazıları da insanları bir tehlike konusunda uyarmak, 
bilgi vermek veya ihtiyaç sahiplerine yardımda bu-
lunmayı teşvik etmek için oluşturulmuş. Oldukça 
etkili bir iletişim aracı olmasının yanı sıra bu posterler 
kullandıkları döneme de ışık tutarak dünyayı sarsan 
olaylar ve ait oldukları ülkelerin sorunları hakkında 
bilgi veriyorlar. Topluma ayna tutan bu posterler insani 
yardım hareketinin tarihini, gerekliliğini ve en önemli-
si evrenselliğini bir kez daha gösteriyor.

Türkiye’den Müzeye Hediye

Türkiye’de insani yardımı farkındalığı 
yaratmak için yapılan çalışmalardan 
biri de Uluslararası Kızılhaç Müzesi’n-
de yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın İsviçre ziyaretine 
eşlik eden Emine Erdoğan, Cenevre 
BM Milletler Sarayı’ndaki Uluslararası 
Kızılhaç Müzesi’ni de gezdi. Emine 
Erdoğan’a, Uluslararası Kızılhaç Ko-
mitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, 
Uluslararası Kızılhaç Dernekleri Fede-
rasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı ve 
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem 
Kınık ve Uluslararası Kızılhaç Müzesi 
Müdürü Pascal Hufschmid eşlik ederek 
sergilenen eserler hakkında bilgi verdi. 
Müze ziyaretinin ardından Emine Er-
doğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
gerçekleşen ve sanat ile insani yardımı 
buluşturan farkındalık projesi olan 
Türk Kızılay 150. Yıl Etkinlikleri kap-
samında hayata geçirilen Hilal-i Ahmer 
Koleksiyonu’nun bir parçasını müzeye 
hediye etti.
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F A T İ H  T U N C E R

E M R E
D AY I O Ğ L U

M Ü Z I Ğ I N  P E Ş I N D E  B I R  Ö Ğ R E T M E N 



Emre Dayıoğlu 31 yaşında Antalyalı bir müzik öğretmeni. Müzikle ilişkisi 
daha küçük yaşta başlayan Dayıoğlu geçtiğimiz dönemde internette ve diğer 
mecralarda Anadolu’nun yerel müziklerini derlediği çalışmalarla bilinirlik 
kazandı. Bugün Anadolu’nun adeta müzik haritasını çıkartan bu çalışkan 

ismin üçtelli ile olan ilişkisi ise çok başka. Teke yöresinin meşhur çalgısı 
üçtelliyi yeniden yorumlayıp beştelliyi ortaya çıkartan Emre Dayıoğlu ile 

üçtelliyi, çalışmalarını ve Anadolu’nun müzikle olan bağını konuştuk. 

Sohbete en sevdiğiniz yerden 
başlayalım bize üçtelli sazdan 
bahsedebilir misiniz?

Üçtelli diye adlandırdığımız çalgı 
teke yöresine aittir ve kendine 
has özelliklere sahiptir.

İsminden de anlaşılacağı üzere 
üç tele sahip olan bu çalgı daha 
küçük olup tınısı ve ezgisiyle 
daha etkileyici bir yöne sahiptir 
ve parmakların profesyonelce 
kullanımını gerektirmektedir. 
Teke yöresinin sesinin temsili üç-
telli ile vücut bulmuştur demek 
yanlış olmayacaktır.

Peki sizin üç telli ile tanışmanız 
nasıl oldu?

Çocukluğumdan beri müziğe 
olan ilgim ve saz ile başlayan mü-
zik serüvenim içerisinde geleneği 
yaşatan çeşitli ustalarım saye-
sinde üçtelli ile tanıştım. Başta 
rahmetli ustam Hayri Dev olmak 
üzere, Ali Ulutaş ve Osman Kırca 
gibi pek çok usta ile üçtelliyi 
yakından tanıma fırsatına sahip 
oldum.

Önemli ustalarla çalıştınız ve 
yaptığınız çalışmalarla bölgenin 
ve Türkiye’nin müzik haritasını 
çıkartıyorsunuz, bu nasıl bir 
his?

Aslına bakıldığında her bölgenin 
her yörenin bir müzik tınısı var 
ve bu tınıların zenginliği Ana-
dolu halk müziğini oluşturuyor. 
Bu harita zaten geçmiş ile bugün 
arasında bir köprü niteliğinde 
ve var olan bu köprüyü yeniden 
kullanılabilir halde topluma 
kazandırmak hissi, beni daha çok 
mutlu ediyor. 

Çalışmalarınızı yaparken yerel 
pek çok müzisyenle tanışıyor-
sunuz, sizi en çok etkileyen 
hikâyeler hangileriydi?

Yerel pek çok müzisyen ile 
tanışıyorum. Hepsinin ayrı ayrı 
hikayeleri ve yaşanmışlıkları var. 
Hepsi benim için oldukça değerli 
ve beni en çok etkileyen durum 
toplumun onlara karşı geliş-
tirdiği tutum. Zamanın içinde 
gelişen değişen şartların getirdiği 
zorluklar onların unutulmasına 
veyahut değersiz görülmelerine 

neden olmuştur. Bu noktada 
bana ilettikleri her bir cümle beni 
etkileyen en mühim hikayelerdir. 
Bu hikayelerin gidişatını değiş-
tirmek için çalışmalarıma devam 
etmekteyim.

Anadolu’da çok sayıda keşfedil-
memiş cevher olduğu söylenir, 
bu doğru mu?

Anadolu’nun pek çok yerinde 
keşfedilmeyi bekleyen birçok 
değer ve cevherin var olduğu 
doğrudur. Bu cevherleri elimden 
geldiğince ortaya çıkarmaya ve 
tanıtmaya çalışıyorum. Dışardan 
bakıldığında önemsiz gibi görü-
nen bazı değerlerin toplumun 
yapı taşlarını oluşturduğunu fark 
etmek paha biçilemez bir duygu.

Derleme çalışmalarınızdan edin-
diğiniz en önemli şey neydi?

Derleme çalışmalarında edin-
diğim en güzel şey Anadolu 
insanının misafirperverliği ve 
duygularını ifade ederken kullan-
dıkları sözlü kültür unsurlarını 
yaşatarak müzikleri ile koruma-
ları. Bu müthiş zenginlik içeri-
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sinde onların müzik ile işledikleri 
mücevherleri ortaya çıkarmak 
için büyük çaba sarf etmek ve 
Anadolu insanını yakından 
tanımak için onlardan bir parça 
taşımak gerekir.

İzole bir coğrafyada herkese 
güzel gelen sesler buluyorsunuz 
bu buluşlarla müziğin evrensel-
liğine dair fark ettiğiniz şeyler 
var mı?

Halkın kendi içinden gelen 
sevgisi, aşkı, acısı ve daha pek 
çok duygusu evrende var olan 
insanların tamamına hitap edecek 
nitelikte. Bu açıdan düşünül-
düğünde dar ve izole bir alan 
içerisinde kendini muhafaza 
etmeyi başarmış olan ezgiler daha 
kıymetli şekilde karşılanıyor. 
Çünkü gerçek müzik kalpten 
gelen hislerin yaşatılması ve ko-
runarak bugünlere taşınabilmesi 
ile canlı kalabiliyor. Yaptığım 
derlemeler doğrultusunda fark 
ettiğim en önemli noktalardan 
biri de müziğin hepimizin ortak 
paydası olması. 

Köy ve şehir arasında bir mu-
kayese yaparsanız iki tarafın en 
dikkat çekici özellikleri neler?

Her iki yaşam alanının da 
kendine göre avantajları var. 
Bana sorarsınız köyün içerisinde 
barındırdığı kültürel zenginlik, 
izole ortam sayesinde korunmuş 
ve bozulmamış. Gösterilen değer 
sayesinde varlığını sürdüren 
kültürün her bir unsuru, özellikle 
müzik, ortaya çıkarılmayı bekle-
yen bir cevher gibi. Bu açıdan ba-
kıldığında köy ortamı zenginlik 
içerisinde. Ancak yüzyılın getir-
diği şartlar ve durumların verdiği 
teknolojik imkanlar açısından da 
şehir hayatının imkanları ön pla-
na çıkmakta. Ama unutulmamalı 
ki kültür olmadan ve korunma-
dan toplumun aktifleştirilmesi 
mümkün değil.

Bireysel olarak sürdürdüğünüz 
bu çalışma ile topluma fayda 
sağlıyorsunuz, bu sizde nasıl bir 
his meydana getiriyor? 

Topluma fayda sağlamaktan çok 
toplumun kendisine ait olana ya-
bancılaşmamasını sağladığım için 

mutluluk duyuyorum. Özellikle 
genç nesilleri müzik ve kültür ile 
tanıştırmak beni heyecanlandırı-
yor ve heveslendiriyor. Çalışmala-
rımı farklı projeler ve yöntemler 
ile ilerletip topluma gerekli 
hatırlamaları yapmak benim en 
büyük gururum.

Müzik ile insanımız arasında-
ki ilişkiden biraz bahsedebilir 
misiniz?

İnsanoğlu, var olduğu andan 
itibaren temel ihtiyaçları dışında 
pek çok farklı uğraşa ihtiyaç duy-
muş. Bu uğraşlardan en önem-
lisi de müzik. Müziğin varoluşu 
insan ve doğanın bir araya gelişi 
ile ortaya çıkmış. Doğada bulu-
nan bazı seslerin taklit edilmesi 
yolu ile işe başlayan insanoğlu 
ilerleyen vakitlerde duygu ve dü-
şüncelerini müzik ile aktarmaya 
başlamış. Yani kısacası insanın ve 
duygunun var olduğu yerde mü-
zik her daim var olacaktır. Hele 
ki bizim gibi kültürel açıdan zen-
gin olan bir toplumda Anadolu 
müziği ve insanı hep yaşayacaktır.

43

Gerçek müzik 
kalpten
gelen hislerin 
yaşatılması ve 
korunarak
bugünlere 
taşınabilmesi
ile canlı kalabiliyor.
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N E R EY E  G İ D İ YO R ?

KÜLTÜR, SANAT
VE EDEBİYAT

E B R A R  Ç E T İ N D İ L

2019 yılı kültür, sanat ve edebiyat açısından hareketli geçti. Her sene olduğu gibi yine sanatın çınarlarından 

kaybettiklerimiz oldu. Bazıları ise onurlandırmaya ya da onurlandırılmaya çalışıldı. Tartışmalar yaşandı. Önemli 

dergilerden kapananlar oldu. Basılı medyadan dijital medyaya geçişin sinyalleri daha da şiddetli verildi. Yani bizim 

için 2019 yılı hareketli geçti. Peki bizi ve dünyayı bu yıl ve önümüzdeki yıllarda neler bekliyor? Neler olabilir? 
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Ödüllerle Onurlandırılanlar ve Unu-
tulanlar

Her sene olduğu gibi 2019 yılında da 
verilen ödüller çok tartışıldı. Yakın 
tarihte sanatçılar verilmeyen ödüllerle 
gündeme gelirken son birkaç yılda 
ise siyasî olaylarla gündeme geliyor. 
Dinamitin mucidi Alfred Nobel anısına 
her yıl düzenlenen Nobel Ödülleri 
prestij kaybetmeye devam ediyor. İsveç 
Akademisinden yapılan açıklamada, 
2018 yılında Akademi’yi sarsan cinsel 
taciz skandalının ardından duyurusu 
ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödü-
lü’nün Polonyalı yazar Olga Tokarc-
zuk’a, 2019 yılı ödülünün ise Avustur-
yalı yazar Peter Handke’ye verildiği 
bildirildi.

Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Han-
dke’ye verilmesi 2019 yılının sonunda 
tartışmaları iyice alevlendirdi. İsveçli 
gazeteci C. Doctare 1988 yılında Bir-
leşmiş Milletler Barış Gücü sağlık eki-
binde görev yaptığı için aldığı Nobel 
madalyasını iade etti. Birçok ülke de 
tepkisini sert bir biçimde dile getirdi. 

Jean-Paul Sartre’ın hiçbir ödülü 
kabul etmediği gibi Nobel Edebiyat 
Ödülü’nü de kabul etmemişti. Um-
berto Eco ve Yaşar Kemal’e de Nobel 

Edebiyat Ödülü’nün verilmemesi çok 
tartışılmıştı. 

Nobel Dışındaki Ödülleri Hatırlaya-
lım

Nobel prestijini kaybede dursun biz 
diğer ödüllerimize bir göz atalım, 
hatırlayalım. Ama her şeyden önce şu 
soruyu sormakta fayda var. Önceden 
ses getiren, itibar gören ödüllerimiz 
neden unutuluyor? Bunda bizim bir 
hatamız yok mu? 

Türkiye Yazarlar Birliği’nin verdiği 
ödüller eskisi kadar ses getirmiyor. 
Sait Faik Hikaye Armağanı’nı sadece 
Sait Faik’i sevenler takip eder hale 
geldi. Ömer Seyfettin Hikâye ödül-
leri neredeyse unutuldu, zor ayakta 
duruyor. Necip Fazıl Kısakürek Ödülü 
ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülleri’nin günümüzde itibar 
gördüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Diğer köklü ödüllerimizin değer kay-
betmesini iki nedene bağlayabiliriz:

 1) Çok kişiye ödül verilmesi

 2) Popüler Kültür. 

Nobel Ödülleri prestij 
kaybetmeye devam 
ediyor. 
2019 yılı ödülünün, 
Bosna soykırımını 
inkar eden Avusturyalı 
yazar Peter Handke’ye 
verilmesi tüm çevrelerce 
tepki çekti.
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Popüler Kültür Demişken 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan 
e-kitap, e-dergicilik hızla yayılmaya devam 
ediyor. Basılı medyadan dijital medyaya 
geçiş yayınevlerini ve gazetecileri zor du-
rumda bırakıyor. Can Yayınları, Trendeki 
Yabancı uygulaması ile Türkiye’nin ilk 
öykü app’ini başlattı. Köklü dergilerimiz-
den olan İtibar dergisi 2019 Ekim ayında 
kapandı. Ötüken Millî Mecmua’dan sonra 
“süreli yayın girişimi olacak” Söğüt dergi-
sini çıkartmaya başlattı. 

Büyük ses getiren, tasarımları ve başarılı 
yazıları ile gündemden düşmeyen Arka 
Kapak ise şimdi sadece internet sitesinden 
yazılarını yayımlıyor. KafkaOkur dergisi 
ise ‘Popüler Kültür’den beslenerek hayatta 
kalmaya çalışıyor. Mevlana İdris, ÇETO 
dergisi ile dergiciliğe farklı bir bakış açısı 
getirdi. Yedi İklim Dergisi, Ali Haydar 
Haksal önderliğinde yara almadan devam 

ediyor. Hece, Dergâh, Kitap-lık, Nihayet 
gibi kült dergiler ise en önde maşaleyi 
tutanlar arasında. 

Bir edebiyat-sanat sevdalısı birisi olarak 
genelde gördüğüm şey şu maalesef; der-
gilerimiz Cemil Meriç’in ünlü sözü olan; 
“Dergi, hür tefekkürün kalesidir.” denile-
rek başlıyor ve sonra çeşitli nedenlerden 
dolayı soluyor. 2015 yılında Sezai Kara-
koç’u ziyaret ettiğimde şiirini göstermek 
isteyen bir genci “Şiir dergiler varken 
vardı. Artık herkes şâir.” diyerek nazikçe 
reddettiğini daha dün gibi hatırlıyorum. 

Fuarlarımız Nasıl Geçiyor?

Bilindiği gibi İstanbul’da her yıl büyük 
bir organizasyonla düzenlenen, artık gele-
nek haline gelmiş fuarlar vardır. Sultanah-
met’in avlusunda başlayıp 38 yıldan beri 
süregelen –gerçi bu sene olup olmayacağı 
son dakikaya kadar belli değildi- Ramazan 

Basılı medyadan 
dijital medyaya
geçiş 
yayınevlerini ve 
gazetecileri zor 
durumda
bırakıyor. 
Teknolojinin 
gelişmesiyle 
birlikte artan
e-kitap, 
e-dergicilik hızla 
yayılmaya devam
ediyor.
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aylarında olan, yaklaşık 250 yayıncı-
yı ağırlayan Türkiye Kitap ve Kültür 
Fuarı, her yılın sonuna doğru dü-
zenlenen TÜYAP’taki Uluslararası 
İstanbul Kitap Fuarı, Beyoğlu Sahaf 
Festivallerini sayabiliriz. 

Peki yukarıda saydığımız kül-
tür-sanat fuar veya festivalleri nasıl 
geçiyor? Yayıncılar genel olarak 
fuarlardan şikayetçi. Şikayetçi olma-
larının sebebi ise çok basit: İnternet 
üzerinden siparişin artması. Birçok 
yayınevi Anadolu’da düzenlenen 
fuarlara eskisi kadar katılmıyor. 
Gelenek haline geldiğinden dolayı 
katıldıklarını, yazar-okuyucu buluş-
maları yani imza törenlerinden ötürü 
katıldıklarını söylüyorlar. 

Aramızdan Ayrılanlar 

Her yıl yeni sanatçılar filizlenir-
ken kaybettiğimiz usta çınarlar da 
elbette olmuyor değil. Ama onların 
bıraktığı değerlere sahip çıkarak 
onları yaşatabiliriz. 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı-
sı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, 
Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında hayatını kaybetti. 

Klasik Türk cilt sanatı üstadı İslam 
Seçen 83 yaşında vefat etti. 

Çağatay Sahasını en iyi bilen 
hocalardan birisi olan, klasik Türk 
edebiyatını öğrencilere sevdirmeye 
çalışan ve çabalayan Doç. Dr. Cemal 
Aksu genç bir yaşta vefat etti. Vefatı 
öğrencileri ve akademik camiada 
büyük bir üzüntüyle karşılandı.

“Kudüs şairi’miz, Türk edebiyatının 
önemli isimlerinden yazar, şair ve 
düşünür Nuri Pakdil geçtiğimiz yıl 
vefat etti. Pakdil’e yerli düşüncenin 
egemenliği adına ürettiği özgün eser-
ler, Türk edebiyatına kattığı kelime 
tercihleriyle dolu estetik anlatım dili 
ve insanı kalbinden tutmayı öneren 
değerli fikirleri dolayısıyla edebiyat 
alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür 
Sanat Büyük Ödülleri çatısı altında 
ödül verildi. 

Yakın tarihimizin en önemli yazarla-
rından olan Mehmed Şevket Eygi’yi 
duygulandıran ve yerine getirilen 
vasiyeti ile ahirete yolcu ettik. 

Yüzden fazla ilmî makale ve ansik-
lopedi maddesi yazan ilahiyatçı ve 
akademisyen Prof. Dr. Emin Işık’ı da 

2019 Ağustos ayının başında kaybet-
tik. 

Altmıştan fazla kitabı olan ünlü 
tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’nu 
da Mayıs ayında 86 yaşında iken 
kaybettik. 

2019 Yılında Ses Getirenler ve Yan-
kıları Sürenler

2019 yılına genel bir bakış açısı ile 
bakacak olursak; İlber Ortaylı’nın 
“Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” kitabı 
damga vurdu diyebiliriz. Sesli kitap 
uygulamaları bile reklamlarını 
İlber Hoca’nın kitabından alıntılar 
kullanarak yaptı. Bu yıl ve gelecek 
yıllarda daha çok satılacağı aşikâr. 

Son dönemin büyük aydınlarından 
olan Alev Alatlı’nın da “Fesüphanal-
lah!” ve “Hafazanallah!” kitaplarının 
çok satıldığını unutmadan söyleye-
lim.  

Her yıl olduğu gibi bu sene de 
Ahmet Ümit, Elif Şafak, Orhan 
Pamuk ve İskender Pala’nın kitapları 
çok sattı. Özellikle Ahmet Ümit’in 
son çıkan kitabı “Aşkımız Eski Bir 
Roman” kitabı çok rağbet gördü. 
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Hasan Ali Toptaş ve Oğuz Atay’ın kitap-
larındaki pasajlar da sosyal medyada çok 
kullanılıyor.  

Distopya türünde 1984 ve Fahrenheit 451 
kitapları çok satıldı ve satılmaya devam 
ediyor. Sapiens (Hayvanlardan Tanrılara), 
Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şey-
tan ve Stefan Zweig’ın kitaplarını okuma-
yan, kahveyle fotoğraf çektirip paylaşma-
yan ya da en azından reklamını görmeyen 
neredeyse kalmadı. 

Fantastik türdeki eserler yani Harry Pot-
ter, Yüzüklerin Efendisi tarzı kitaplar ve 
ürünlerin de çok satıldığını söyleyebiliriz. 
Özellikle 11.11 ve Efsane Cuma indirim 
günlerinde çok satıldı. 

İstanbul Üniversitesi’nde Klasik Türk 
edebiyatı alanında çalışmalar yapmasına 
rağmen Yeni Türk edebiyatı sahasında da 
öyküler yazan Ömer Arslan’ın son kitabı 
olan “Güneşi Kötü Evler” de 2019 yılının 
sonunda çok ilgi gördü. 

İhsan Oktay Anar’ın kitapları söyleşi ve 
imza töreni yapmamasına rağmen -özellik-
le “Puslu Kıtalar Atlası” kitabı- çok satıldı. 
Filibeli Ahmed Hilmi’nin Âmak-ı Hayal 
kitabının da çok popülerleştiğini söyleme-

sek olmaz. Yakında filmini ya da filmlerini 
bile görebiliriz. 

“Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” kitabına kıyas-
la reklamları yapılmamasına rağmen, yeni 
kurulan bir yayınevi olan “Ediz Yayıne-
vi”nin ilk kitabı “İrade Terbiyesi” de çok 
satıldı. Kapak tasarımına ilk baktığımızda 
eski bir kitap olarak görüyoruz ama 2018 
Ağustos ayında basılmış bir kitap. Ve şuan 
14. Baskısında. Giderek baskı sayıları da 
artıyor.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlı-
ğı’nın ve Türk Dil Kurumu’nun çıkarttığı 
kitaplar da çok ilgi görüyor. Özellikle fu-
arlarda indirimli haliyle hemen tüketiliyor. 

Prof. Dr. Erol Güngör’ün kitaplarının da 
yeni kurulan Yer-Su yayınevinden çıkmaya 
devam edeceğini ekleyelim.

Nereye Gidiyoruz

Beylik sözleri herkes söyler. Peki ne yap-
mamız gerekiyor? Gelecek yıllarda bizi 
neler bekliyor? 

Psikinalizin iyice gelişmesi ve tabii ki 
ülkemizde de Irvin D. Yalom’un popüler-
leşmesi ile birlikte kişisel gelişim kitapları 

Türkiye 
Yazma Eserler 
Kurumu 
Başkanlığı’nın
ve Türk Dil 
Kurumu’nun 
çıkarttığı
kitaplar 
da çok ilgi 
görüyor. 
Özellikle 
fuarlarda
indirimli 
haliyle hemen 
tüketiliyor.
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da çok satar hale geldi. 

Geçmişe baktığımızda depresyona 
giriyoruz, geleceğe baktığımızda ise 
kaygılanıyoruz. Hep ânı yaşamamız 
gerektiği söyleniyor. Ama nasıl? Bu 
bilgileri herkes biliyor artık. Bile bile 
yanlış yapar hale geldik özellikle 
sanat alanında. Yayıncı, okuyucu, sa-
natçı, dinleyici herkes dert yanıyor… 

Hem eski gelenekle hem de sosyal 
medya –dijital medyadaki bütün 
platformlarla aslında- ilginç bir yere 
doğru gidiyoruz. Yeni nesil divan 
edebiyatına tamamen yabancı bir 
biçimde yetişiyor. Osmanlı Türkçe-
si’ne Osmanlıca denile denile artık 
ayrı bir dil sanılıyor. Osmanlı-Türk 
kültürü son zamanda çıkan tarih 
dizileri ile birlikte biraz bilinmeye 
başlandı. Ama ne yazık ki yeterli 
değil. Her şeyden öte şu bir gerçek 
ki herkes kendisine göre sanatçıları 
ödüllendiriyor. Asıl ödülün yıllar 

geçince verildiğini unutuyoruz. Nasıl 
mı? Bir örnek verelim hemen.

Stefan Zweig son zamanlarda çok 
satanlar listesinden inmiyor. Şuan 
Sabahattin Ali, aforizma kitapları 
ve Kafka ile birlikte yayınevlerinin 
kurtarıcısı konumunda. Belki iddialı 
bir söyleyiş olacak ama Zweig kitap-
larının bu kadar sattığını görseydi 
belki de intihar etmezdi. Çünkü 
kendisi hayatta iken bütün kitapları 
yakılıyordu. Sürekli ülke değiştiri-
yordu. Hak ettiği değeri bir türlü 
bulamamıştı. 

Peki son zamanlarda bu isimler 
neden çok sattı? Cevabı aslında 
çok basit. Telif hakları bitti de bu 
yüzden. İlk önce dergilere, ardından 
sosyal medyaya sonra yayınevlerine 
çok sonra da sinema sektörüne taşı-
nıyor. Ardından da milletin hafıza-
sına kazınıyor. Meta, ürün olarak 
eşyalarda görüyoruz. Ve tüketiliyor. 

Bu aslında kısır bir döngü. Amerika bunu 
kendisine has bir kültürü olmadan başarılı 
bir şekilde yıllardan beri yapıyor. Bat-
man, Süperman karakterlerinden ekmek 
kesilince Joker’i ön plana koydular. Joker, 
Batman’i dövdü. Şimdi “Joker” ve “Joker-
vâri” ürünleri pazarlarda göreceğiz. 

Son söz: Doğru yerde, doğru zamanda 
gerekli tartışmaları yaparsak, asırlardan 
beri süren Doğu-Batı tartışmalarını sonuca 
bağlayabilirsek yani arafta kalmışlığı aşa-
bilirsek, “ya… ya…” mantığından, “hem… 
hem…” mantığına geçildiğini kabul eder-
sek çok güzel şeyler yapabiliriz.

Şuan Sabahattin Ali, 
aforizma kitapları
ve Kafka ile birlikte 
yayınevlerinin
kurtarıcısı konumunda. 
Peki son zamanlarda bu 
isimler neden çok sattı? 
Cevabı aslında çok basit.
Telif hakları bitti de bu 
yüzden.



C E N E V R E
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2019 yılının son ayında İsviçre’nin Cenevre şehri dünyanın ilk Küresel 
Mülteci Forumu’na ev sahipliği yaptı. Türkiye’yi Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği bu küresel toplantının hedefleri 
arasında mültecilerin yaşadığı problemlerin çözülmesi vardı. Birleşmiş 
Milletler’in ev sahipliği yaptığı toplantı küresel insani yardım aktörlerini, 
devlet adamlarıyla bir araya getirdi. Ulus aşırı birçok şirketin farklı 
milletlerden çalışanının aynı amaçlar doğrultusunda çalıştığı Cenevre, 
aslında küresel göçün pozitif örneklerinden birini ortaya koyuyor.
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Şehirde herkes yabancı ve 
herkes çözümün bir parçası 
olmaya çalışıyor. Çok uluslu 
şirketler için gerekli olan 
nitelikli insan kaynağına 
erişmek oldukça kolay. Diğer 
taraftan Birleşmiş Milletler’in 
bazı kurumlarına da ev sahipliği 
yapıyor. Mülteciler Yüksek 
Komiserliği bunlardan sadece 
biri. Şehrin ortasındaki kırık 
ayaklı sandalye heykeli kara 
mayınlarına karşı simgesel 
anlama sahip. Fransa’nın yanı 
başındaki bu küçük şehrin 
göl kenarındaki binalarının 
üzerinde lüks saatlerin ışıltılı 
reklamları var. Zamanının 
değerini bilmeye çağıran 
saatler aynı zamanda insanlığın 
problemlerini çözmek için 
vaktin hızla akıp geçtiğini 
de gösteriyor. Cenevre’de 
dünyanın birçok yerinden 
gelen insanlar sadece ticaret 
veya diplomasi için değil aynı 
zamanda bilim için de ortak 
bir aklı üretmeye gayret ediyor. 
Dünyayı saran ağın, internet 
adreslerinde bulunan WWW 
protokolünün de doğum 

yeri olan CERN’de nereden 
gelip nereye gittiğimizle ilgili 
derin sorular, maddenin en 
ufak parçalarına inilerek 
cevaplanmaya çalışılıyor. 
CERN, Cenevre şehrinin 
içinde bir tramvaya binerek 
kapısına ulaşabileceğiniz 
ihtişamlı bir girişe sahip. Genç 
bilim insanları, büyük sorular 
için ortak bir aklı harekete 
geçirmeye çalışıyor. Cenevre’nin 
tüm sakinleri birbirinden 
farklı başlıklarda dünya için 
düşünüyor. Yabancı sayısı hiç az 
değil. Yabancıdan kastım İsviçre 
vatandaşı olmayanlar değil, 
onların çokluğunu sokaklarda 
rahatça fark edebiliyorsunuz. 
Cenevre’de kısa süre ikamet 
eden turistlerden söz ediyorum. 
Gündemi yoğun uluslararası 
toplantıların arasında şehri 
keşfetmeye çalışan beyaz 
yakalı dünya vatandaşları. 
Şehrin yerlileri sağlıklarını 
korumak için tempolu 
adımlarla koştururken onlar 
keşfedilecek yerel detaylar için 
gözlerini dört açıyorlar. Şehrin 
lezzet durakları dünyanın 

farklı tatlarını ziyaretçilerine 
sunuyor. Bir İtalyan lokantası 
veya mütevazi bir Lübnan 
lokantasının içinde hikayeler 
birbirine karışıyor. Marketlerde 
yerel ürünler çok az, dünyanın 
farklı coğrafyalarından gelen 
yiyecekler tıpkı insanlar gibi 
hayat parçacıkları sunuyor. 
Cenevre, diğer alanlarda olduğu 
gibi insani yardım alanında 
büyük bir insan kümesine ev 
sahipliği yapıyor. Uluslararası 
Kızılhaç Komitesi’nin merkezi 
burada. Dünya üzerindeki 
bütün Kızılay ve Kızılhaçların 
federasyonu da aynı şekilde. Bir 
dünya insanın toplandığı bu 
şehir, insana dair umutlarla inen 
ve kalkan uçakları karşılıyor.  
Tüm dertlere deva bulmak için 
küçük bir şehir ama dünyanın 
tüm dertlerini, insanın 
yolculuğunu görmek ve her şeye 
rağmen umudu diri tutmak için 
ortak bir temenninin adresi.  
Yeterince zaman ayırırsanız 
bir dünya hikayeyi de fısıltılar 
halinde duyabilirsiniz.

Cenevre’de dünyanın birçok yerinden gelen insanlar sadece ticaret veya diplomasi 
için değil aynı zamanda bilim için de ortak bir aklı üretmeye gayret ediyor.
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TANZANYA’YA 
BEREKET 
GETIREN
TÜRK GELIN

Y A Ş A M L A R I ,  A L I Ş K A N L I K L A R I  V E
K A R A  K I T A Y I  D E Ğ I Ş T I R E C E K  I Y I L I K

Tanzanya’ya yaptığı bir turistik gezi sırasında tanıştığı Tanzanyalı Fabio 
Sumaili Saita ile evlenen Sevde Sevan Usak, yaptığı çalışmalarla eşiyle 
yaşadığı köye bereket getirdi.

- Sevde Sevan Usak ismini biz radyolardan 
ve çocuk kitapları yayıncılığından biliyo-
ruz. Dünyayı gezerek insan tanımayı ve 
fotoğraf çekmeyi sevdiğinizi de… Sonra-
sında birden Afrika’da bir köyün hayatını 
değiştiren Afrikalı gelin olarak çıktınız 
karşımıza.  Afrika hikayeniz nasıl başladı?

 - Gönüllü STK çalışmaları, gazete ve dergi-
lere fotoğraf çekimleri için birçok kez gittim 
Afrika’ya. Ancak artık orada yaşamama sebep 
olan şey, bir fotoğraf gezisi sırasından eşimle 
tanışmam oldu. Bundan 7 yıl kadar önce 
eşimle Tanzanya’da tanıştık ve kısa bir süre 
sonra da evlendik. Eşim Tanzanyalı bir Maa-
sai, o zamandan beri Masai Mara bölgesinin 
(Maasaliland) içerisinde yer alan bir Maasai 
köyünde kalıyorum. Köyün adı Elerai. Daha 
doğrusu birkaç ay köyde kalıyorum, sonra bir 
süre Türkiye’de kalıyorum. Arada fotoğraf 

çekmek için de başka ülkelere gittiğim oluyor. 
Ancak son birkaç yıldır, yılın büyük bir kıs-
mında Tanzanya’da bulunuyorum.

İsviçre’de doğdunuz ve hayatınızı İstan-
bul’da geçirdiniz. Yaşam tarzı ve kültürü 
tamamen farklı bir ülkeye yerleştiniz. Çev-
reniz buna nasıl tepki verdi?  

Aslında çok da tepki aldığımı söyleyemem 
ancak elektrik ve su olmayan bir köy olduğu, 
yaban hayatı da bulunduğu için zorlanaca-
ğımı söyleyen arkadaşlarım oldu. Ama beni 
yakından tanıyanların çoğu, sen uyum sağlar-
sın, yaparsın zaten dediler... Zannediyorum 
uzun yıllardır zor koşullarda, farklı coğrafya-
larda gezip, fotoğraf çekmemim bunda etkisi 
olduğunu düşündüler, tabii bir de eşime olan 
sevgimin.

S E L M A  T O P K A R A
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Masailerin bir yabancıya – bir beyaza verdikle-
ri tepki nasıldı ve sizi kabulleniş süreçleri nasıl 
oldu?

Aslında buna süreç bile denemez. Tanıştık 
ve sevdik birbirimizi. Özellikle benim evime 
yakın olan ailelerden ve eşimin akrabalarından 
başlamak üzere tanıştıktan hemen sonra ka-
bullendiler beni, ben de onları. Zannediyorum 
bunda benim onların gelenekleri ve hayatlarını 
anlamaya çalışmamım, onların da beni olduğum 
gibi kabul etmelerinin büyük etkisi var. Benim 
için farklı yönleri de oldu tabii. Kendimi ve 
hayatımı sorgulamak gibi. Elektrik yok, su yok, 
ulaşabileceğiniz şeyler çok sınırlı bölgede... Bu 
koşullarda yaşarken, ihtiyaç olarak dayatılan bir 
kısım şeylerin keyfi olduğunu anlıyorsunuz ve 
temel ihtiyaçların gerçekten ne olduğunu. Sonra 
ihtiyaçlarınızın sınırlı ama isteklerinizin sınırsız 

olduğunu. Ha bir de tabii günde bir öğün yemek 
yiyip şükreden insanları görüp, her şeye sahip 
olduğu halde sürekli şikayet edenleri hatırlayın-
ca farklı sorular da soruyorsunuz kendinize... 
Kabulleriniz değişiyor mesela...

Köyünüzde şu ana insani yardım adına neler 
yaptınız, nasıl yaptınız, bunları yaparken zor-
landığınız noktalar oldu mu? 

Yaşadığım Maasai bölgesinde elektrik yok, 
aslında su da yok. Daha doğrusu yoktu. Bölgede 
kuyu bulunmuyor. Benim kaldığım dönemde 
de yemek ve içmek için gereken suyu, yağan 
yağmuru biriktirerek kullanıyorduk. Bölge halkı 
da çukurlarda biriken çamurlu suyu birçok şey 
için kullanıyordu. Zaman zaman bunu içmek de 
dahil. 

 



54

Hedefimiz Tanzanya’ya 1 milyon meyve fidanı dikmek. Okul bahçelerine 
su kuyuları açabilmek. Birkaç yıl içinde okulda bulunan öğrencilerin kendi 
bahçelerinde en az birkaç çeşit meyve yiyebilmeleri en büyük arzumuz. Okullarında 
bir bardak su içmeden tüm gün ders gören çocuklar kalmasın istiyoruz.
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4 yıl önce bölgede çok ciddi bir ku-
raklık oldu, büyükbaş hayvanlar su 
ve yiyecek bulamadıkları için ölmeye 
başladılar. Bölgeden göç etmeye baş-
layan aileler de oldu. Yağmurlu olması 
gereken sezonda yağmur da yağmadı. 
Neredeyse iki yıl boyunca bölgeye bir 
damla yağmur düşmedi. Bölge halkı 
Maasailer hayvancılık yaptıkları için 
bundan çok etkilindiler, zaten hayvan-
larının neredeyse tamamını bu kurak-
lıkta kaybettiler. Ben de bu dönemde 
Türkiye’deki STK’larla görüşüp, 
bölgeye su kuyuları yapılabilmesi için 
harekete geçtim. Bölge şehirlere uzak 
ve kırsalda kaldığı için kuyu açmak çok 
zor oldu. Ancak uzun uğraş ve gayretler 
sonucu 4 derin su kuyusu açılmasına 
yardımcı oldum. 6 ay süren kuyuların 
açılması süreci boyunca tüm işlerle eşim 
ve ben ilgilendik. 

Bunlarla birlikte bölgedeki açlığa bir 
çözüm olması açısından Türkiye’den 
yine sebze tohumları getirdim. Ve bun-
ları da eşimle birlikte kuyulardan biri-
nin yakın olduğu araziye ektik. Burada 
da çok verimli sonuçlar aldık…

Tarım çalışmalarınızı anlatır mısınız? 

Tarım faaliyeti aslında sadece benim ve 
eşimin bireysel çabalarından oluşan bir 
faaliyetti. Ben onlarca sebze tohumunu 
Türkiye’den getirdim eşim de oradaki 
3-4 dönümlük araziyi temizledi. Birlikte 
ektik ve büyüttük. 

Domates, biber, salatalık, acur, ay-
şekadın fasulye, bezelye, patlıcan, 
kabak, balkabağı, patates, kavun ve 
karpuz tohumları ektik. Kimilerini 
fideleyip, kimilerini direk tohumdan 
tarlaya… Toprak çok bereketli olduğu 
için Afrika’da, sulanıp, bakılınca hepsi 
verdi, hepsinden ürün aldık. Ramazan 

ayı boyunca tüm bölge halkına iftarlık 
olarak dağıttık mahsulleri… Kimi seb-
zeleri ilk kez gördüler, kimi tanıdıkları 
sebzelerdi. 

Son iki yıl içerisinde okulların bahçele-
rine ve köylülerin evlerinin etrafına da 
iki bin kadar meyve fidanı diktik. İlk 
diktiklerimizin bir kısmının meyveleri-
nin tadına baktık bile… Muz, papaya, 
mango ve avokado öncelikle diktiğimiz 
meyveler… Hala ekmeye ve dikmeye 
devam ediyoruz… Çocuklar bölgede 
yetişen ama hiç yemedikleri meyvelerle 
tanıştılar böylece, hatta çoğunun fida-
nını yaprağından bile tanıyorlar artık. 
Sebzeleri de aynı şekilde… Tohumdan 
nasıl fide yapılır, fideler nasıl ekilir, 
nasıl sulanır, sebzeler nasıl toplanır, 
öğrendiler hepsini…

Bölgede yapmayı hedefledikleriniz-
de neler var? Aileler ve çocuklar için 
neler hedefliyorsunuz? Özellikle 2020 
için planlarınız nelerdir?

Anlattığım tüm bu bireysel çalışmaları 
dernek çatısı altında büyüttük eşimle. 
Bölgede susuz ve ağaçsız okul kalmasın 
diyerek okullara da su kuyuları açıyor 
ve meyve fidanları dikiyoruz. Şehir 
merkezlerinin kenar mahallelerinde 
suyu olmayan okullara su kuyuları 
açıyoruz ve öğrenci sayısına göre 250 ile 
500 arası fidan dikiyoruz okul bahçele-
rine... Bir taraftan kırsalda tarım çalış-
malarının, sürdürebilir tarımın artması 
için su kuyuları açarken, diğer taraftan 
öğrenciler de susuz kalmasın, rahatça 
eğitim alabilsinler istiyoruz... Birkaç 
yıl içinde okulda bulunan öğrencilerin 
kendi bahçelerinde en az birkaç çeşit 
meyve yiyebilmeleri en büyük arzumuz. 

Hedefimiz Tanzanya’ya 1 milyon 
meyve fidanı dikmek... Bu fidanların 
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bir kısmını okullara, bir kısmını kırsalda açtığımız su 
kuyularının yanına dikiyor, bir kısmını da ailelere bahçe-
lerine dikmeleri için veriyoruz. Yine köylerde kalkınma 
ve sürdürülebilir gelir sağlamak için ailelere yönelik 
keçi dağıtımı ve kanatlı hayvan dağıtımı projelerimiz 
var. Keçi dağıtımında fiziksel koşulların keçi bakımına 
uygun olduğu köylerde, keçi bakımını bilen ancak keçisi 
olmayan ailelere 3 keçi veriyoruz. 2 dişi 1 erkek, bu şe-
kilde bir yıl içinde keçilerin yavrulaması ile birlikte hem 
süt imkanı buluyor aileler hem de birkaç yıl içerisinde 
sürüleri oluşmaya başlıyor. Tarım için de eğitim arazisi 
olarak planladığımız yerlerde, her ekim dönemi 4 aile ile 
birlikte ekim yaparak, eğitim veriyor ve ürünleri kendile-
rinin hasat etmesini sağlıyoruz. 

Uzun vadede kırsalda açtığımız tüm derin su kuyuları-
nın yanına tarım alanları ve meyve bahçeleri oluşturmak 
da öncelikli hedefimiz. Bu arada derin su kuyularından 
tarımda faydalanmakla birlikte, yalaklar oluşturarak 
hayvanların da kuyulardan faydalanmalarını sağlıyor, 
hayvancılık yapan ailelere de katkıda bulunuyoruz. 

Ayrıca eğitim ile ilgili planladığımız destek projelerimiz 
de var ama önceliğimiz temiz su, fidan ve tarım...  Çocu-
ğuna bir bardak su verebilmek için saatlerce yürüyerek 
su taşıyan kadınlar, okullarında bir bardak su içmeden 
tüm gün ders gören çocuklar kalmasın istiyoruz. Kadın-
lar kendi bahçelerinde yetiştirdikleri sebzelerden yemek 
yapsınlar, çocuklar da kapı önlerindeki ya da okulların-
daki meyve ağaçlarından meyve yiyebilsinler...
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2019, Türkiye’nin dört bir yanında yeni müze açılışları, film, müzik ve tiyatro 
festivalleriyle kültür sanat ajandası dopdolu bir yıl oldu.
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Bursa 17. Kitap Fuarı
Bursa, 9-17 Mart

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş tarafından Türkiye Yayın-
cılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen TÜYAP Bursa 17. 
Kitap Fuarı, 320 binin üzerinde kitapseveri buluşturdu. 
TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen etkinliğin konukları arasında Ahmet Ümit, 
Azra Kohen, Gülten Dayıoğlu, İlber Ortaylı, Nasuh 
Mahruki gibi farklı disiplinlerden pek çok değerli isim 
vardı. 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılı-
mıyla gerçekleşen fuarda ayrıca panel, söyleşi ve imza 
günleri de düzenlendi.

30. Ankara Uluslararası Film Festivali
Ankara, 18-28 Nisan

Dünya Kitle İletişim Vakfı’nın düzenlediği 30. Anka-
ra Uluslararası Film Festivali, 135 film yönetmen ve 
oyuncunun da katılımıyla sinemaseverlerle buluştu. 
Etkinlik kapsamında dünya sineması, ulusal uzun, kısa 
ve belgesel türlerinde sinemanın en iyi örneklerinin sine-
fillerle buluştu. Festivalin CerModern’de gerçekleştirilen 
ödül töreninde, en iyi film ödülünün sahibi Osman Nail 
Doğan imzalı “Güvercin Hırsızları” oldu. Türk Kızılayı 

tarafından desteklenen, Yönetmenliğini Biket İlhan’ın 
yaptığı “Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi” belgeseli de 
Türkiye galasını festival kapsamında yaptı.

2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali 
Gaziantep, 15-25 Nisan

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürlüğü tarafından ikinci kez düzenlenen 
Gaziantep Opera ve Bale Festivali, 10 günlük zengin 
programıyla Gazianteplileri opera ve bale ile buluşturdu. 
Başta “Opera ve bale günleri” olarak yola çıkan ve hızla 
uluslararası bir festival kimliğine kavuşan festivalin bu 
yılki açılışı Osmanlı usta denizcisinin hayatını anlatan 
“Piri Reis” balesi ile gerçekleşti. Ünlü Azeri besteci Üze-
yir Hacıbeyov’un değerli eseri “Arşın Mal Alan”, Hafız 
Guliyev’in rejisiyle sahneye koyuldu, orkestra şefliğini 
ise Marco Morrone üstlendi. Festivalin bu yıl 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelmesi 
sebebiyle, çocuklara özel etkinlikler de programda yer 
aldı. Bu kapsamda “Sihirli Dünya” isimli çocuk oyunu 
beş kez sahnelendi.
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33. Uluslararası İzmir Festivali
İzmir, 25 Mayıs-1 Haziran

“Kültür ve Sanat Kenti İzmir” sloganıyla yola 
çıkan İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın 
(İKSEV) düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festi-
vali, tarihi mekanları sanatla buluşturdu. Ahmed 
Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki (AASSM) 
Gülsin Onay konseriyle başlayan festivalin ka-
panışı da yine aynı mekanda Şanghay Filarmoni 
Orkestrası ve Fazıl Say’ı bir araya getiren konser-
le yapıldı. İzmir’de doğan ve yaşamının büyük 
bölümünü bu şehirde geçirmiş olan bestecilerin 
eserlerinden seçkiye ayrılan bir bölüme de yer 
veren festivalin konukları arasında Boulanger Trio 
ve Concertgebouw Caz Orkestrası da vardı. 

3. Bozcaada Caz Festivali
Çanakkale, 27-29 Temmuz

Üçüncü Bozcaada Caz Festivali, bu sene Yussef 
Dayes’ten Erkan Oğur Anatolian Blues Project’e; 
Bobby Rausch’tan Birsen Tezer ve Tuluğ Tırpan’a 
farklı müzik türleri icra eden yıldız isimleri misa-
fir etti. Cazın yanında pop, etnik, funk, füzyon 
gibi müzik türlerini bir arada sunan festival kapsa-
mında sürpriz konserler, gastronomi etkinlikleri, 
çocuk atölyeleri , beden odaklı atölyeler, Bozcaada 
keşif rotaları, tadım gibi etkinlikler de düzenlen-
di. Adanın doğasını müzik sesleriyle bütünleştiren 
festival, çevreye duyarlı tavrıyla da takdir topladı. 
2019 yılının organizasyonu, festivalin prestijli 
Avrupa Caz Ağı’na dahil olması bakımından da 
ayrıca önemliydi.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi
Ankara, 2 Mayıs

Türkiye İş Bankası, milli iktisat tarihi açısından büyük 
önem taşıyan birikimini toplumla paylaşmak amacıyla, 
Ankara Ulus’taki tarihi binasını Türkiye İş Bankası 
İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ne dönüştürdü. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin iktisadi bağımsızlık yolculuğunu 
bankanın tarihiyle birlikte ele alan müzede, geçmişe 
ışık tutan fotoğraf, belge, obje ve filmler yer alıyor. 
İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929 yılında 
bankanın üçüncü genel müdürlüğü olarak tasarlanan 
binanın kasa bölümü, giriş ve birinci katı aslına uygun 
bir şekilde korunmuş. Tarihi yapının ikinci katında ise 
bankanın iletişim faaliyetlerini ve toplumsal katkıları-
nı anlatan “Türkiye İş Bankası İftiharla Sunar” isimli 
kalıcı sergi bulunuyor. 
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Odunpazarı Modern Müze
Eskişehir, 8 Eylül 

2019’un en heyecan verici kültür-sanat olaylarından 
biri, Eskişehir’deki Odunpazarı Modern Müze’nin 
(OMM) açılmasıydı. Koleksiyoner Erol Tabanca’nın 
kurucusu olduğu OMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
da katıldığı bir törenle kapılarını açtı. Müzenin ilk 
sergisi, Erol Akyavaş, Ferruh Başağa, Nuri İyem, 
Guido Casaretto, Hans Op De Beeck ve Marc Qu-
inn’in de aralarında bulunduğu 60’ın üzerinde yerli ve 
yabancı sanatçının eserlerini içeren “Vuslat” olurken, 
Erdoğan’ın çizdiği “Vav” harfi de müzede sergile-
nenler arasında yerini aldı. Kültür sanatın toplumla 
buluşarak yaygınlaştırılması, sanat eğitiminin gelişti-
rilmesi, sanatsal ve kültürel üretimlerin desteklenerek 
kültür değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması, 
OMM’un temel amaçları. Ünlü Japon mimarlık ofisi 
Kengo Kuma and Associates’ın (KKAA) tasarladığı, 
Japon ve Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu 
olan müze, sanat koleksiyonunun yanında sıra dışı 
mimarisiyle de hayranlık uyandırıyor.

Arter Dolapdere
İstanbul, 13 Eylül 

2010-2018 yılları arasında Taksim İstiklal Caddesi’n-
deki konumunda pek çok sergiye ev sahipliği yapan 
Arter, bir süre önce Dolapdere’ye taşınma kararı 
almıştı. Meraklı bir bekleyişten sonra müze 13 Eylül 
günü Grimshaw Architects imzası taşıyan yeni bina-
sında sanatseverlere kapılarını tekrar açtı. Herkes için 
erişilebilir bir kültür ve yaşam platformu olmayı he-
defleyen Arter, açılışını “Saat Kaç?”, “Kelimeler Pek 
Gereksiz”, “Altan Gürman”, “Ayşe Erkmen, Beyazım-
tırak”, “Rosa Barba, Gizli Konferans”, “İnci Furni, 
Bir An İçin Durdu” ve “Céleste Boursier-Mougenot, 
offroad, v.2” olmak üzere tam yedi sergiyle yaptı. 

Toplam 18.000 metrekare kapalı alana sahip müze 
binasında, sergi alanlarının yanı sıra performans 
salonları, öğrenme ve etkinlik alanları, kütüphane, 
konservasyon laboratuvarı, sanat yayınlarına odakla-
nan bir kitabevi ve yeme/içme alanları da bulunuyor.
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26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
Adana, 23-29 Eylül

Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 
26’ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza 
Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film 
Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal 
Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film 
Yarışması gerçekleştirildi. Toplam 650 bin liralık 
ödülün sahiplerini bulduğu festivalde, “En İyi Film” 
ödülü Alp Ertürk’ün yönettiği “Nuh Tepesi”nin 
oldu. Çinli usta yönetmen Xie Fei’nin “Yaşam Boyu 
Başarı Ödülü” aldığı festivalde, dünya sinemasının 
seçkin örneklerinden oluşan film gösterimlerinin 
yanında atölye, sergi ve söyleşi gibi etkinlikler de 
düzenlendi. 

Türkiye’nin 
kültürel zenginliği 
2019 yılının 
kültür-sanat 
takviminde de 
çeşitliliği getirdi.
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23. İstanbul Tiyatro Festivali
İstanbul, 13 Kasım-1 Aralık

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen İstanbul Tiyatro Festi-
vali, 12 uluslararası, 16 yerli olmak üzere toplam 28 
tiyatro, dans ve performans topluluğunun gösterisine 
sahne oldu. 2019 yılı temasını “hayat ters yüz” olarak 
belirleyen festival, seyircileri sahne ve izleyici ilişkisini 
sorgulamaya davet etti. “Being Faust - Enter Mep-
histo”, “Kayıp Kimlik”, “Temiz Şehir” gibi sıra dışı 
yabancı yapımların yanında, “Dünyanın Ortasında 
Bir Yer”, “Kuzguncuk İskelesi” ve “Kaldırım Serçesi” 
gibi yerli yapımlar da seyirciyle buluştu. Zorlu PSM, 
Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi de dahil 
olmak üzere 17 farklı mekanda seyirciyle buluşan fes-
tivale seyircinin ilgisi büyüktü, doluluk oranı %90’ları 
buldu. Festivalde tiyatro gösterimlerinin yanı sıra, oku-
ma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık 
sınıfları da düzenlendi.

20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali
Antalya, 16-30 Kasım

Dünyaca ünlü müzisyenleri Antalya’da müzikseverlerle 
buluşturan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu 
sene 20’nci yaşını kutladı. Avrupa Festivaller Birli-
ği (EFA) üyesi olan festival, artık bir gelenek halini 
aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 
düzenlenen Antalya Piyano Festivali’nin bu yılki özel 
konukları arasında İdil Biret, Kerem Görsev, Selim 
Bölükbaş gibi yerli isimlerin yanı sıra Diego Valdivia, 
Evgeny Grinko gibi yabancı müzisyenler de vardı. 
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası da ünlü solistlere 
eşlik etti. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salon’da 
gerçekleştirilen festivalin ihtişamlı kapanışı, yetenekli 
Rus piyanist Evgeny Grinko’nun konseriyle yapıldı. 
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Sinemada
Değişim ve 
Kabullenişin Yılı

Sinema alanında 2010’ların son 
yılını çoğunlukla küçük heyecan-
larla, büyük umutlarla ve sabırsız 
bekleyişlerle geçirdik. Uluslararası 
alanda yılın en çok konuşulan iki 
filminin iki saygın film festivali-
nin kazananı olduğu sıra dışı bir 
seneydi. Güney Kore’nin Oscar 
avcısı filmi Parazit, Cannes Film 
Festivali’nde Altın Palmiye ödülü-
nü aldıktan sonra dünya çapında 
öyle beğenildi ki, bu ödül başarısı 
filmin şöhretinin gölgesinde kaldı. 
En ilginci de, bu güne kadar Güney 
Kore filmlerinin ödül sezonuna 
dahil olamadığı Hollywood’da, se-
yirci dostu Parazit geçmişin acısını 
çıkarırcasına Oscar tahminlerine 
bile girmeyi başardı. Diğer yandan 
kötülüğün cirit attığı kurmaca kent 
Gotham’da geçen organik anti-kah-
raman hikâyesi Joker, Venedik 
Film Festivali’nde Altın Aslan’a 
layık görüldü. Bu hamle, Joker gibi 
ana akım bir stüdyo filminin de 
film festivalleri tarafından ciddiye 
alınabileceğini ve bazı önyargıların 

kırıldığını işaret ediyordu. Bunda 
büyük payı olan Joaquin Phoenix’in 
performansı yılın en iyilerinden biri 
olarak kaldı akıllarda. 

Yılın başında haberleri duyulmaya 
başlanan Martin Scorsese’nin The 
Irishman projesi, 2019’un en büyük 
olaylarından biri olacağını en baş-
tan belli etmişti. Scorsese, yaşayan 
en iyi iki aktörle, Robert De Niro ve 
Al Pacino ile bir gangster filmi çeki-
yordu. De Niro ve Pacino’nun film 
kariyerleri boyunca sadece birkaç 
dakika karşı karşıya oynama şansı 
elde ettikleri düşünülürse, The 
Irishman ile bir nevi rüyalar gerçek 
oluyordu. Oldu da… Gangster 
filmi türü hem küllerinden yeniden 
doğdu hem de bir defteri kapattı. 
Üstelik Scorsese gibi türü ayağa 
kaldırmış usta yönetmenlerden biri-
nin kaptanlığında! The Irishman’i 
izlerken, bir daha bu oyuncularla ve 
bu yönetmenin idaresinde bir gan-
gster filmi daha çekilmeyeceğini bir 
an bile çıkaramadık aklımızdan. 

Geçen yıllarda 
film festivalleri 
ve film otoriteleri 
tarafından 
pek ciddiye 
alınmayan 
Netflix projeleri, 
bu yıl The 
Irishman 
ve Noah 
Baumbach’ın 
sevilen ilişki 
filmi A Marriage 
Story sayesinde 
ödül sezonuna 
gümbür gümbür 
giriş yapmış oldu.

S E L İ N  G Ü R E L
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Türün köklerine bir başyapıtla 
veda ettik. Bir Netflix projesi olan 
The Irishman’in, öncesinde birçok 
stüdyo gezdiği ama kabul alamadı-
ğı çokça konuşuldu. Kimi ülke-
lerde Netflix’teki gösterimi öncesi 
vizyona da girdi, ancak ülkemizde 
direkt olarak bilgisayar ve TV 
ekranlarına transfer oldu. Yine de 
dört başı bir mamur bir sinema 
olayıydı.

Geçen yıllarda film festivalleri 
ve film otoriteleri tarafından 
pek ciddiye alınmayan Netflix 
projeleri, bu yıl The Irishman ve 
Noah Baumbach’ın sevilen ilişki 
filmi A Marriage Story sayesinde 
ödül sezonuna gümbür gümbür 
giriş yapmış oldu. Netflix, sinema 
sektörünün kabul etmekte zorlan-
dığı yeni bir oyuncu olarak oyunu 
kurallarına göre oynayacağını 
gösterdi. Özellikle The Irishman 
sonrası, bu platformun sektöre 
keskin bir şekilde yön vermeye 
başladığını kabul etmek gerekiyor. 
Netflix’e rakip platformların da 
aynı yolu takip ettiği düşünülürse, 
2019 bu gerçeğin ilk kez ayyuka 
çıktığı yıl olarak hafızalarda yer 
edecektir. 

Türk sineması, Emin Alper’in son 
filmi Kız Kardeşler’in Berlin Film 
Festivali’nin ana yarışmasına, Bu-
rak Çevik’in ikinci filmi Aidiyet’in 
ise Forum bölümüne dahil edil-

mesiyle seneye hızlı bir giriş yaptı. 
Geçen senelerde her iki yönetme-
nin de ilk filmlerini programına 
alan Berlin Film Festivali’nden 
Alper ve Çevik’e bu kez ödül 
çıkmadı. Ancak Kız Kardeşler ve 
Aidiyet aldıkları olumlu eleştiriler-
le festival yolculuklarına başarıy-
la devam ettiler. Kız Kardeşler 
sinemamıza yılın en sıra dışı kadın 
karakterlerini armağan etti ve İs-
tanbul Film Festivali’nden zaferle 
ayrıldı. Aidiyet ise Boğaziçi Film 
Festivali’nin Ulusal Yarışma’sının 
galibi oldu. Genelde sinemamız-
dan çarpıcı tür filmlerini prog-
ramına almasıyla ünlü Toronto 
Film Festivali’nde ise bir ilk film 
izledik: Orçun Behram’ın yönetti-
ği korku filmi Bina. Toronto’dan 
sonra Antalya Film Festivali’nde 
de gösterilen Bina, yerli korkular 
arasında denenmemişi denemeye 
teşebbüs eden, cesur bir filmdi. 
Kıvanç Sezer, üçlemesinin ilk filmi 
Babamın Kanatları gibi, ikinci 
filmi Küçük Şeyler’i de Karlovy 
Vary Film Festivali’nin yarışmasın-
da görücüye çıkardı. Küçük Şeyler 
beyaz yakalı işsizliğine, buradan 
hareketle erkeklik hallerine dair 
yaratıcı bir hikâye anlatıyordu ve 
haliyle çok sevildi.

Filmekimi, !f İstanbul ve Ayvalık 
Film Festivali, büyük festivaller-
den topladıkları önemli filmlerle 
vizyon yorgunu seyirci için büyük 
bir açığı kapadılar. Ancak !f İstan-
bul’un yeni ekibiyle kış aylarını 
bırakıp eylül ayına talip olması, 
İstanbul’daki dengeyi az da olsa 
değiştirdi. Sonbahar aylarında 
filmden filme koşan festival se-
yircisi, kış aylarını eli boş geçirdi. 
Filmekimi her zamanki gibi İstan-
bul sinemalarının önünde uzun 
kuyruklar oluşturdu. Vizyona 
girmeyecek bazı filmler, seyirci-

den aldıkları olumlu tepkilerle 
bir şekilde vizyon yüzü görmeyi 
başardı. Bu da sadece Filmekimi 
ve İstanbul Film Festivali’ne özgü 
bir ayrıcalık olsa gerek. Ayvalık 
Film Festivali gibi sahil kasabası 
merkezli, yerel bir etkinliğin ken-
dine has bir takipçi kitlesi oluştur-
maya başlaması da sevindirici bir 
gelişme olarak kayıtlara geçti.

Türkiye vizyonuna dönecek olur-
sak, filmlerin 2019 performansları-
na dair en çarpıcı sonuçlar sinema 
seyircisinin azalmasına bağlı ola-
rak şekillendi. Son yıllarda rekor 
üzerine rekor kıran Recep İvedik 
serisi, bu yıl seyirci sayısı bağla-
mında ilk yıllarına döndü ve hızlı 
bir düşüşe geçti. Aynı şekilde Yıl-
maz Erdoğan ve Cem Yılmaz film-
leri de beklendiği kadar izlenmez-
ken, dram türü gücünü korudu. 
Yılın en çok izlenen yerli yapımı 
7. Koğuştaki Mucize, Güney Kore 
menşeli bir uyarlamaydı. Duygusal 
alt yapısı ve merkeze yerleştirdiği 
dokunaklı baba-kız ilişkisiyle, yerli 
film seyircisini evinden çıkarma-
yı başardı. Dram dışında çocuk 
filmleri için de beklenenden daha 
yüksek bir gişe başarısı kaydedildi. 
Kral Şakir: Korsanlar Diyarı ve 
Can Dostlar milyonlara ulaştı.

Son 10 yıllık süreçte, 2019’u deği-
şimin etkin bir biçimde kendini 
göstermeye başladığı yıl olarak 
özetlemek mümkün. Uluslararası 
arenada dijital platformların ilk 
kez büyük iddialarla ödül sezonu-
na kadar uzandıkları, ulusal alan-
daysa yeni denemelerin de takdir 
gördüğü, birbirine benzer serilerin 
yavaş yavaş yok olmaya bırakıldığı 
bir yıl geçirdik. 2020’de değişimin 
daha hızlı sonuçlar alacağı şimdi-
den belli. Kemerlerinizi bağlayın 
ve gözünüzü perdeden ayırmayın!
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D R .  A H M E T  U Ç A R

Burma/Myanmar 
Müslümanlarından

Osmanlı’ya
Gelen Yardımlar

1911’de Trablusgarp’ta İtalyan-
ların, 1912’de Rumeli’de Balkan 
Devletlerinin Osmanlı’ya saldırısı 
Hindistan, Burma ve Güney Afrika 
başta olmak üzere İslam coğrafya-
sının bütün bölgelerinde, daha açık 
bir ifade Müslümanların yaşadığı 
her yerde büyük bir infiale sebep 
olmuştu. Yaşanan katliam ve kötü 
muamele sebebiyle bu infiale bazı 
yerlerde gayrimüslim Osmanlı teba-
ası ve insaniyet dostu başka insanlar 
da katılmış, birçok ülkenin merkezî 
şehirlerinde şehid ve gazi olan Türk 
askerlerinin ailelerine, yaralananla-
rın tedavilerine yardımcı olmak üze-
re yardım cemiyetleri kurulmuştu. 
Mısır ve Hindistan Hilal-i Ahmer 

Cemiyetleri oluşturdukları sahra 
hastahanelerini İstanbul’a gönderir-
ken birçok insan da Hilâl-ı Ahmer 
vasıtasıyla İstanbul’a binlerce liralık 
(o gün için bu paranın değeri bu 
gün ile kıyaslanamayacak kadar 
fazladır) yardım göndermişlerdir. 

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin 13 
Nisan 1912’deki ilk Kongresinde 
eski sadrazamlardan Hüseyin Hilmi 
Paşa Cemiyet başkanlığına seçildiği 
için bu yardımlarla ilgili Kızılay 
Arşivinde bulunan mektuplardan 
biri de 11 Kasım 1912 tarihinde o 
günkü Burma’nın, günümüzdeki 
Myanmar’ın başkenti Rangoon’dan 
(Günümüzdeki adı ile Yangon’dan) 

Trablusgarp ve Balkan savaşları sırasında Hilâl-i Ahmer vasıtası ile Burma/
Myanmar Müslümanlarından Osmanlı’ya yardım gelmişti.
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Hüseyin Hilmi Paşa’ya gönde-
rilmiştir. 6 Ocak 1905’de yine 
Rangoon’dan gelen bir mektupla 
başlayan ve hemen bir Fahri Kon-
solosluk açılması ile devam eden 
ilişkilerimiz Burma Müslümanla-
rının gözünün İstanbul’a çevril-
mesine sebep olmuştu. Mektubu 
yazan Aralık 1913’de Rangoon 
Osmanlı Fahri Konsolosluğunu 
da üstlenecek olan Hacı Ahmed 
Molla Davud Efendidir. 

Ahmed Molla Davud, belgelere 
göre Burma Müslümanlarının o 
devirdeki en önemli liderlerin-
den birisidir. İslam Dünyasından 
kurdukları yardım cemiyetleri 
ile topladıkları paraları Hilâl-ı 
Ahmer vasıtası ile İstanbul’a gön-
deren Müslüman liderler arasında 
arşivlerimizde adına en çok rastla-
nanlardan birisidir. Molla Davud 
Hicaz’da doğmuş, orada Arapça 
dinî tahsilini Osmanlı medresele-
rinde tamamladıktan sonra Ran-
goon’a dönerek ticaret ile uğraş-
maya başlamıştır. Kendisi ana dili 
dışında çok iyi seviyede Arapça, 
İngilizce ve Hindçe de bilmekte-
dir. Çok önemli bir tüccar olup, 
iki adet pirinç ve iki adet pamuk 
olmak üzere 4 adet fabrikası var-
dır. Ayrıca Bombay ve Kalküta’da 
da mülkü ve ticarethaneleri olup, 
Cava (Endonezya) ve Avrupa ile 
de ticaret yapmaktadır. 

Rangoon’da Osmanlı Şehbenderi 
Muhammed Yusuf İsmail Sahib’in 
Yardımcılığını da yapan Molla 
Davud, başkentte kurmuş olduğu 
“The Turkish Relief Fund (Türk 
Yardım Fonu)” adlı bir yardım 
örgütü aracılığı ile Burmalılardan 

topladığı yardımları toplu olarak 
Bankalar aracılığı ile İstanbul’a 
Hilâl-i Ahmer’e göndermekte-
dir. Ancak 11 Kasım 1912 tarihli 
mektubunda da vurguladığı 
gibi özellikle Balkan Savaşında 
düşman devletlerin İstanbul’a 
bir başka ifade ile Hilafet’in 
merkezine çok yaklaşmaları tüm 
Burma Müslümanları gibi onu da 
çok tedirgin etmektedir.  Os-
manlı mütercimlerinin ifadesi ile 
“Rangoon Osmanlı İane (Yardım) 
Komisyonu Reisi Ahmed Molla 
Davud Efendi” 11 Kasım 1912 
tarihiyle Osmanlı Hilâl-ı Ahmer 
Cemiyeti Reisi Devletlü Hüseyin 
Hilmi Paşa Hazretlerine gön-
derdiği mektupta yaptıklarını ve 
kaygılarını şu cümlelerle ifade 
etmektedir: 

“Geçen yıl Osmanlı – İtalya 
(Trablusgarp) Muharebesinin 
ilanını müteakip kurulan Rango-
on Hilâl-ı Ahmer ve Osmanlı İane 

Komisyonu’nun mevcudiyetinden 
bittabi haberdarsınız. Rangoon 
Osmanlı İane Komisyonu, Balkan 
Muharebesinde şehid olan ve 
yaralanan Osmanlı asker ailele-
rin maddi şartlarını biraz olsun 
kolaylaştırmak maksadıyla yardım 
toplama kararı aldı. Bunun 
ardından bu maksad için memle-
ketimizde, dindaşlarımıza yardım 
etmek niyetiyle burada birçok 
acenteler (temsilcilikler) açtık. 
Bu mübarek maksad uğrunda ilk 
toplanan yardım 30.000 Rupiye’ye 
ulaştı. 5 Kasım 1912 tarihinde 
yaralı Osmanlıların ihtiyaçlarını 
karşılamak için Sadaret (Osmanlı 
Başvekilliği) adına 3.000 İngiliz li-
rası (Sterlini) 17 Şilin 2 Penny’den 
ibaret bir havale gönderildi. 

Ümit ediyorum ki söz konusu 
para yaralıların ve ailelerinin ihti-
yaçları için sarf olundu. Bu meb-
lağı gönderdiğime dair 8 Kasım 
1912 tarihinde size telgraf çektim. 

Rangoon Osmanlı İane 
Komisyonu, Balkan 
Muharebesinde şehid olan 
ve yaralanan Osmanlı asker 
ailelerin maddi şartlarını 
biraz olsun kolaylaştırmak 
maksadıyla yardım topladı 
ve Osmanlı’ya gönderdi.
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Telgrafımda muharebenin (sava-
şın) son haberlerini sizden talep 
etmiş isem de şimdiye kadar bir 
cevap ile müşerref olamadım. 
Buraya gelen haberler çok çe-
lişkili olduğu gibi bazen de çok 
can sıkıcı bir halde olmaktadır. 
Yaşanan bu durum karşısında 
çok fazla üzgünüz. Savaşın son 
durumu hakkındaki gelişmeleri 
ve hakikati bize açık ve sürekli 
olarak bildirirseniz burada bizler 
de ne yapacağımıza karar verir 
ve size çok müteşekkir kalırız. 
Vereceğiniz güzel haberlerden 
dolayı buradaki Müslüman ahali 
de teselli bulacaktır. 

Londra’da mukim Seyyid 
Emir Ali, (İngiltere’de yaşayan 
Hindli Müslümanların Türki-
ye’de kurdukları) İngiliz Hilâl-ı 
Ahmer’i için bir iki güne kadar 
500 İngiliz lirası gönderecektir. 
Yardım toplanmaya devam edil-
mektedir. Gönderebilecek kadar 
para toplanırsa Komisyonumuz 
derhal İstanbul’a gönderecektir. 
Osmanlı askerlerinin zaferle-
rini temenni ederken, halisane 
selamlarımızın hüsn-ü kabulünü 
ve şahsi hürmetlerimi takdim 
eylerim.”

28 Ekim 1912’de Viyana Bü-

yükelçisi olarak Avusturya’ya 
gönderilen Hüseyin Hilmi Paşa, 
bu sebeple de Hilâl-ı Ahmer 
Cemiyeti Reisliğini bırakmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Mek-
tup şahsına yazıldığı için yine de 
ona, Viyana’ya gönderilmiştir.  
Paşa da Molla Davud’a doğru 
cevap verebilmek için önce İstan-
bul’dan Balkan Savaşı ile ilgili 
son bilgileri ister. Viyana Sefiri 
Hüseyin Hilmi Paşa, bu bilgi-
leri de aldıktan sonra 19 Aralık 
1912’de Ahmed Molla Davud’a 
önce mektup için teşekkürlerini 
bildirir ve ardından da mek-
tubun cevabının gecikmesinin 
sebebinin “altı haftadan beri Vi-
yana Sefaretinde bulunmasına” 
bağlar. Ardından da gönderdiği 
yardımlar ve Savaşın durumu 
hakkında kendisine bilgi veril-
mesi arzusunu İstanbul’a Hilâl-i 
Ahmer’e yazdığını belirterek, 
Balkan Savaşı’nın son durumu 
hakkında şu bilgileri verir: 

 “Muharebeye gelince 600.000 
düşman askerine karşılık, 
350.000 asker hazırlayabildik. 
Düşman Osmanlı’nın Avrupa 
kıtasındaki topraklarının çok 
büyük bir kısmını işgal etti. 
Mamafih Edirne, İşkodra ve 
Yanya’yı kuvvetlerimiz düşma-

na karşı kahramanca müdafaa 
etmektedirler. Mütareke on beş 
gün evvel imzalandı. Temsil-
ciler sulh esaslarını görüşmek 
üzere Londra’da toplanmaktadır. 
Çatalca’daki askerî vaziyetimiz 
gayet muhkemdir. Şayet sulh 
müzakeresi başarılı olmaz da 
harp yeniden başlarsa düşman-
larımızı Allah’ın yardımıyla mağ-
lup edebiliriz. Kalb-i Osman-i 
demek olana Hükümet-i Osma-
niye’nin satvet ve galibiyetini 
temenni ederek halisane selamla-
rımı takdim eylerim.”

Hüseyin Hilmi Paşa’nın mektu-
bu öncesi de 28 Kasım 1912’de 
Osmanlı Dışişleri Bakanlığı vası-
tası ile Türk İane Cemiyeti Reisi 
Ahmed Molla Davud’a Hilâl-i 
Ahmer için gönderdiği yardımla-
rın ulaştığına dair bilgi verilmesi 
kararı alınmış, 10 Aralık 1912’de 
de gönderilen yardımların mak-
buzu Rangoon’a gönderilmişti. 
Hüseyin Hilmi Paşa, 19 Aralık’ta-
ki mektubundan bir gün önce 
de Sadaret’ten Ahmed Molla 
Davud’un gönderdiği paranın 
nerelere kullanıldığı konusunun 
araştırılmasını ve Molla Davud’a 
bilgi verilmesini istirham etmişti. 
Bunun üzerine Sadaret’in para 
ile ilgili sorusuna 31 Aralık 
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Molla Davud, 17 Aralık 1912’de Türk 
Yardım Fonu adına Londra Büyükelçisi 
Ahmed Tevfik Paşa’ya gönderdiği 
mektupta “Burma’daki Müslümanların 
sevgi ve dualarını, gönüllerinin 
onlarla olduğunu Osmanlı ülkesindeki 
dindaşlarına iletmesini” istemişti.

1912’de cevap veren Hilâl-ı Ahmer 
Cemiyeti, Molla Davud’un gönder-
diği 3.000 İngiliz lirası (Sterlini) 
17 Şilin 2 Penny’nin yani Osmanlı 
parası ile 2.500 liranın yaralı asker-
ler, şehidlerin dul ve yetimleri için 
kullanıldığını, teberru olarak gelen 
paralarında da Hazine’nin Osmanlı 
Bankasında bu iş için bildirdiği 
hesaba yatırıldığı, oradan ihtiyaca 
göre kullanıldığı bildirilmiştir. 

Molla Davud, 17 Aralık 1912’de 
Türk Yardım Fonu adına Londra 
Büyükelçisi Ahmed Tevfik Paşa’ya 
gönderdiği mektupta “Burma’daki 
Müslümanların sevgi ve dualarını, 
gönüllerinin onlarla olduğunu Os-

manlı ülkesindeki 
dindaşlarına ilet-
mesini” istemişti. 
Ayrıca Sadaret 
de Ahmed Molla 
Davud’u Balkan 
Savaşı hakkında 
bilgilendirme-
ye başlamıştı. 
Yapılanlardan çok 
memnun kalan 
Rangoon Müs-
lümanları adına 
yardım toplayan 
15 Aralık 1912’de 
Türk Yardım Fonu 
yöneticilerinden 
İbrahim Ali Molla 
ve Abdurrahman 
Habil Efendi, 
Rangoon’daki 
Hong Kong and 
Sankai Banking 
Corporation adlı 
bankaya Osmanlı 
Bankası aracılığı 
ile Osmanlı yöne-
timine (Sadaret’e) 
ulaştırılmak üzere 

3. 000 İngiliz Sterlin’i daha gönder-
mişlerdi. Bunu 1913 yılında 3.000, 
2.500 Sterlinlik diğer birçok yardım 
takip etmişti. 

21 Temmuz 1913’de Edirne’nin 
Türk ordusu tarafından II. Balkan 
Savaşı sırasında Bulgar işgalinden 
kurtarılması Burma Müslümanları 
arasında âdeta bir bayram olarak 
kutlanmıştı. Ahmed Molla Davud, 
Edirne’nin kurtuluşundan 7 gün 
sonra 28 Temmuz 1913’de Ran-
goon’dan Osmanlı Başvekili Said 
Halim Paşa’ya gönderdiği mek-
tupta önce yapılan yardımlardan 
bahsedilerek “Harbin yeni safha-

sında yaralı ve şühedanın yetim ve 
dullarına Yardım Komisyonuna 
verilmek üzere bu gün itibariyle 
saygıdeğer şahsınıza 1.391 İngiliz 
lirası (Sterlin), 15 Şilin ve 10 Penny 
gönderildi ve bu konudaki bilgiler 
gönderdiğim telgrafla da takdim kı-
lındı” cümleleri ile yeni bir yardım 
çekinin daha gönderildiği haber 
veriliyordu. Sonra da Edirne’nin 
kurtuluşu sebebiyle tüm Müslü-
manlar tebrik edilerek, bu zaferin 
Burma Müslümanlar tarafından 
bir bayram olarak kutlanıldığı şu 
cümlelerle anlatılıyordu: 

“Bu münasebetle Saygıdeğer Baş-
vekili, diğer Bakanlar Kurulu aza-
larını ile bütün Türk dindaşlarımı 
Edirne ve diğer bazı yerlerin şanlı 
bir şekilde kurtarılarak Osman-
lı’nın şerefinin yüceltilmesinden 
dolayı tebriklerimi bildiririm. Bu 
bölgede yaşayan bütün Müslüman-
ların, Türk kardeşlerine kaybetmiş 
oldukları toprakların bir kısmını 
kurtararak,  elde ettikleri başarıdan 
fevkâlede memnun bayram olarak 
kutlamakta olduklarını da zat-ı 
âlinize can-u gönülden arz ederim. 
Her gün mücadelede yeni zaferler 
için dualar okunmaktadır. Buradaki 
Müslümanlar son aldıkları haber-
lerden duydukları memnuniyet ve 
sevinçlerini ortaya koymak için bu 
ayın sonunda, 31 Temmuz 1913’de 
bir toplantı düzenleyeceklerdir. Bu 
toplantıda alınan kararları toplan-
tıdan sonra zat-ı âlinize arz edece-
ğim. Osmanlı askerlerinin muzaf-
feriyeti ile İslâm’ın şan ve şerefinin 
yüceldiğini, tüm Müslümanların 
huzur-u İlahiye şerefli bir şekilde 
çıkmasına vesile olduğunuz için 
hürmetlerimin kabulünü istirham 
eylerim.”
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A H M E T  M Ü N İ R  G Ö R G Ü L Ü

Savaşlarda yaralanan veya acil 
sağlık durumuyla karşılaşan asker-
ler için çeşitli tıbbi müdahaleler 
yapılmıştır. Tarihte çok büyük 
zaferlere imza atan Türklerin de 
savaş meydanlarından yaralıla-
rı cephe gerisine taşınmak için 
birtakım uygulamalar yaptıkları 
biliniyor. İlk zamanlar at ve atlı 
arabalar gibi imkânlar kullanılır-
ken ulaşımın gelişmesiyle vapur, 
tren ve otomobiller de yaralıların 
sevkinde kullanılmıştır. Bunlardan 
özellikle Balkan ve Birinci Dünya 
savaşlarında çok sayıda hasta ve 
yaralıların, kara ambulansları, 
hastane trenleri, hastane gemileriy-
le nakilleri yapılmıştır. Bu hususta 
Hindistan ve Mısır Hilal-i Ahmer 
cemiyetlerinin yardımlar dikkate 
şâyândır. 

Özellikle Balkan Savaşları sıra-
sında yaralı Osmanlı asker ve 
muhacirlerin sevk ve tedavilerinin 
sağlanmasında Mısır’dan gelen 
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin çok 
önemli yardımları olmuştur. 
1913’te Mısır’dan gelen tam dona-
nımlı sıhhiye heyetleri İstanbul’da 
Beylerbeyi, Ayastefanos, Maltepe, 
Sancaktepe ve Yedikule’de sabit ve 
seyyar hastaneler kurarak hasta ve 
yaralıları tedavi etmişlerdir. Ayrıca 
Mısır Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, 
yaralı Osmanlı asker ve muha-
cirlerini Rumeli’den Anadolu’ya 
nakletmek için Bahr-i Ahmer Hasta 
Nakliye Vapuru’nu temin etmiş ve 
bu vapurla Selanik, Preveze ve İş-
kodra’dan İzmir’e onbinlerce kişiyi 
taşımıştır. Ayrıca bu vapurda 100 
yataklı bir de hastane kurularak 

perişan halde olan Müslümanlara 
çok büyük iyiliklerde bulunmuş-
lardır. 

Mısır Hilâl-i Ahmeri’nin en dikkat 
çeken hizmetlerinden biri de Yanya 
şehrini müdafaa eden yaralı ve has-
ta Osmanlı askerlerini otomobiller-
le Yanya’dan Preveze’ye taşımaları-
dır. Mısır Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, 
Yanya’dan Preveze’ye 2.350 kişiyi 
otomobillerle nakletmişti. Bun-
lardan 500’ü asker geri kalanı 
ise muhacirdi. Preveze’ye kadar 
otomobillerle getirilen bu kişiler, 
buradan Bahr-i Ahmer Vapuruyla 
İzmir’e taşınıyorlardı.

14 Eylül 1913 tarihli Şehbal mec-
muasının 81. sayısında yayınlanan 
fotoğrafta Mısır Hilal-i Ahmer Ce-

Mısır Hilal-i 
Ahmer 
Cemiyeti’nin 
Yaralı Askerleri 
Taşıdığı 
Otomobiller (1913)
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miyeti’nin yaralı ve hasta askerleri 
nakletmek üzere Preveze ve Yanya 
arasında işlettiği otomobiller görü-
lüyor. Tarihin bir devrine ışık tutan 
bu fotoğraf dış mekânda çekilmiş-
tir. Yan yana duran üç otomobil, 
onların az gerisinde de bir otomobil 
daha görülüyor. 1913 yılının tek-
nolojisini bizlere en güzel şeklide 
yansıtan bu klasik otomobiller, ince 
tekerlekleri, büyük yuvarlak farları, 
kapısız ve penceresiz tasarımı ve di-
zaynı ile bizleri geçmişe götürüyor. 
Ön tarafı iki kişilik olan araçların 
şoför mahalli bugünkünde farklı 
olarak sol değil, sağ tarafta bulunu-
yor. Yuvarlak direksiyon, uzun bir 
demir parçası ile tekerleri döndüren 

mekanizmaya ulaşıyor. Arka taraf 
ise yaralı ve hasta askerlerin konul-
duğu kısımdır. Arabalardan birinin 
arka sağ tarafında ise Hilal-i Ahmer 
logosu göze çarpıyor. 

Arabaların gerisinde sırayla binalar 
diziliyor. Binanın birinde büyük 
harflerle “Central Garage et Agence 
Automobile” yazısı, hemen altında 
ise “John A. Edleman” ismi, onun 
altında ise “Garage” kelimesi oku-
nuyor. 

Sol taraftaki dükkânda ise “Acen-
ce Exclusive de Dietrich” tabelası 
yer alıyor. Dükkânın raflarında ise 
arabaların yedek parçaları dikkati 
çekiyor. Ortadaki arabanın ön ta-

rafında görülen şapkalı iki adamın 
arabaları kiralayan firmanın sahip-
leri olabileceği akla geliyor. 

Mısır Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin 
yaralı ve hasta Osmanlı askerini 
otomobiller ve vapurlarla sevkinde 
ve tedavisinde gösterdiği hizmet, 
yardım ve fedakârlıkların unutul-
ması mümkün değildir. İnsanlık ve 
Müslümanlık namına yapılan bu 
övgü dolu gayretler sonsuz teşekkü-
re layıktır.

Mısır Hilâl-i Ahmeri’nin yaralı ve hasta askerleri 
ve Müslümanları nakletmek üzere Preveze ve 

Yanya arasında işlettiği otomobiller.
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According to United Nations data, 74 million people like Noor, Agnes or Patricia were 
forced to leave their homes due to war, conflict, disaster and climate change. 26 million 

of these people were also forced to leave their countries.
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I would like to present one of the gripping, de-
veloping factors of human history in these days 
when we renew the calendars and change the last 
two digits of the year tab on our digital screens: 
migrations.

Immigration, which is the name of the search for a 
better life for human beings, or the pursuit of living 
in other regions due to the difficulties of living 
conditions of the region where s/he lives, emerges 
in different forms in different sections of human 
history. Though their aims, results and motivations 
are different, the Migration of Tribes from Asia to 
Europe, the Bantu Migrations shaping the socio-
logical structure of Africa, the forced resettlement 
policies implemented with the division of India, the 
immigrants from Emirdağ to Brussels, Windrush 
ship passengers , the stories of the people from the 
Philippines who came to Turkey for work and the 
heroes of these stories; it can be evaluated under 
the concept of immigration and the world of mea-
ning that this concept points to.

As well as those who left their country to improve 
their living conditions, let’s take a look at those 
who are at risk if they do not leave their country: 
Just like Noor, a refuge in Turkey from Syria, 
Agnes, a refuge from South Sudan to Uganda, Pat-
ricia, a refuge from Venezuela to Colombia. Accor-
ding to United Nations data, 74 million people like 
Noor, Agnes or Patricia were forced to leave their 
homes due to war, conflict, disaster and climate 
change. 26 million of these people were also forced 
to leave their country. Just as Doris Lessing said, 
“The war sends even more people to the all around 
world than tourism does.”

When considered in the light of the obligatory 
and voluntary distinction used to conceptualize 
migrations, although not fully reflecting the reality 
in the field; 270 million people in the world live 
outside the country of birth. So it is possible to say 
that roughly three out of every hundred people are 
immigrants. Most of the immigrants depart from 
countries like India, Mexico, China, Russia and 
Syria; as the target countries such as  the United 
States, United Kingdom, Germany, Saudi Arabia 
and the Russian Federation are preferred.

Turkey is an important actor of the immigration 
debate by the reason of the geopolitical and geost-
rategic basin where it belongs. Turkey is home to 
5,3 million non-Turkish citizens, when evaluated 
together of 4.2 million asylum seekers fleeing from 
war and conflict zones such as Syria, Iraq and Afg-
hanistan, and 1,1 million residents of immigrants. 
We can see that this figure roughly corresponds to 
the population of European countries such as Den-
mark, Finland and Norway. Immigrants who came 
to Turkey to work by moving their education, skills 
and experience are being categorized in different 
groups  such as employees with blue and white col-
lar, executives; international students who are key 
actors for the internationization of our universities 
and who will be cultural ambassadors, emigrants 
who wish to spend their retirement life in Turkey 
and they generate significant added value on a local 
and national scale.

When we look at 2019 for immigrants in Turkey, 
there are developments that make us upset as much 
as developments that make us happy.

The policy steps that have been developed to allow 
Turkey’s Syrians to update their registration based 
on biometric data, to access to basic services such 

The policy steps 
that have been 
developed to allow 
Turkey’s Syrians 
to update their 
registration based 
on biometric data, 
to access to basic 
services such as 
education, health 
care and to help 
them step into 
working life are 
some examples of 
good developments 
for the past year.
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as education, health care and to 
help them step into working life 
are some examples of good deve-
lopments for the past year.

In the last year, 1,100 people who 
tried to reach Europe by sea have 
passed away in the Mediterrane-
an because the legal migration 
routes were closed. Considering 
that the number of people who 
died in the Mediterranean since 
2014 exceeds 19 thousand, we see 
how great a humanitarian crisis 
is.

When I looked at last year for 
myself; Mahmut who had to lea-
ve high school in the 10th grade 
and emigrated to Istanbul due to 
war, worked in a textile works-
hop for 1,5 years and then prepa-
red for the university exam and 
get into the medical faculty, Ali, 
who feels joyful about registering 
his restaurant in the chamber of 
commerce, Ahmet who is able to 
continue his academic career be-
cause he has managed to achieve 

the equilibrium of his diplomas 
in Syria, Omer who started to 
work after the vocational course 
that he has participated in Red 
Crescent Community Center, 
Syrian Nisa, who has developed 
very good neighborly relations 
with her neighbors in the district, 
are just a few of the beauties that 
come to mind.

At the same time, there are many 
steps that need to be taken in 
order to improve the living 
conditions and access to rights of 
migrants living in our country.

The Afghan, Syrian teenagers, 
who died in a fire at the factory 
where they were working without 
social rights, children who have 
to work for their family at the age 
they are supposed to be at scho-
ol, who were subjected to social 
violence on a local scale, it is a 
bunch of cases that make us say 
“There is much more to do” and 
give us responsibilites in 2020. 

If we look at how the year 2019 
has passed in terms of migration 
around the world, while the Syri-
an crisis’s immigration debate is 

In the last year, 1,100 people who 
tried to reach Europe by sea have 
passed away in the Mediterranean 
because the legal migration routes 
were closed. Considering that the 
number of people who died in the 
Mediterranean since 2014 exceeds 
19 thousand, we see how great a 
humanitarian crisis is.
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an important agenda for the migration debates, we 
can also say that the displaced Venezuelan asylum 
seekers in South America and Africans who had to 
migrate because their lands become inefficient due 
to climate change require special attention. 

In the last year, 1,100 people who tried to reach 
Europe by sea have passed away in the Mediter-
ranean because the legal migration routes were 
closed. Considering that the number of people who 
died in the Mediterranean since 2014 exceeds 19 
thousand, we see how great a humanitarian crisis 
is. 

The rescue operations carried out by civil society 
organizations with ships take their place in history 
as a great example of heroism. In 2019, as in the 
previous years, we saw examples of negative campa-
ign agendas and declaring scapegoats in elections 
held in different countries of the world. We have 
witnessed that immigrants are easily defenselessly 
targeted when the xenophobia fueled by far-right 
politics is combined with the access power of tradi-
tional and new media. 

The Global Refugee Forum that convences in De-
cember and also Turkey is being a one of its co-cha-
irmans, can be read as an inefficient but important 
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attempt of the international system 
to take action from the rhetoric.

Although it corresponds to 3,5% of 
the world’s population, despite the 
fact that they are below the natio-
nal averages for social peace issues 
such as crime rate and their positive 
effects on community development, 
the declaration of the scapegoats of 
immigrants, makes it necessary to 
re-examine our approach to the phe-
nomenon of migration. To do this, 
we need to dismantle the percepti-
ons of the concept of migration and 
rebuild it. Because perceptions and 
facts are intertwined in this post-re-
ality era, there are deviations from 
the line of equity in the process of 
understanding and making sense of 
some social events. In this context, 
we need a perspective that sees mig-
ration, mobility, whether compulsory 
or voluntary, not as an exception, 
but as part of the world’s adventure. 
Therefore, it is an important step to 
move our borders of reading the life 
and understanding it beyond the 
borders of the nation-state.

We must remember that immigration 
is not a choice. Since the land where 
we were born is not our choice, we 
can approach the issue with empathy 
as we could have come to life in a 
war and conflict zone.

We must remember that 
immigration is not a choice. Since 
the land where we were born is not 
our choice, we can approach the 
issue with empathy as we could 
have come to life in a war and 
conflict zone.
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Another point to consider when 
constructing the concept of im-
migration is: Only characteristic 
of people who migrate and move 
is not being refugee. Like those 
who are not immigrants, immig-
rants are carrying over many of the 
characteristics on which we can 
reproduce their examples, such 
as mother, child, teacher, worker, 
father, doctor, friend, dear, young, 
disability, respect, disrespectful, 
hard-working, lazy, etc. Therefore, 
we can always identify the person 
we are dealing with, not through 
immigration, but through other ad-
jectives the person has, and build 
our relationship with him/her on a 
holistic perspective.

In this context, it should be 
remembered that some adjectives 
have transitional superiority. For 
example, in the expression of refu-
gee children, the “childhood” cha-
racteristic must be more dominant 
than the “refugee” characteristic. 
Likewise “child is a child and can-
not be defined as refugee, immig-
rant, native, foreigner” approach 
can be a measure of equity. 

One of the important conditions 
of social cohesion with migrants is 
to define the immigrant as actors 
who will contribute to the society 

with their talents and skills, not as 
a burden on society. It is possible 
to see the effects of migrations on 
every concept of society in the de-
velopment of cultures, languages, 
food cultures and trade relations. 
As Amin Maalouf said, the immig-
rant is valued as a honey bee carr-
ying pollen between flowers. This 
approach should not be considered 
to value the immigration only by 
the extent of its ability. The Malili 
immigrant who saved a baby that 
was hanging on the balcony in 
France last year by climbing 4 
floors in 30 seconds, was headlined 
by the media and even accepted by 
the president. In order to give their 
rights to the immigrant, we should 
not expect all of them to climb 4 
floors in 30 seconds.

The basic principle and fairness 
that we must rely on in this regard 
can be summarized as follows: Re-
gardless of one’s legal status, basic 
human rights and access to these 
rights cannot be discussed.

With the hope that 2020 will be 
a year in which the immigrants 
have been addressed to the extent 
of their equity and no one has to 
leave their homes.
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International Red 
Cross Museum
An exploration of the deep-rooted history of the humanitarian aid; an 
experience that paves the way for understanding the needs of future 
generations and perhaps the challenges awaiting humanity and finding 
out what it takes to build a better future. The International Red Cross 
Museum, which was established in Geneva to raise awareness of the 
history, challenges and scope of the humanitarian aid and welcomes 
thousands of tourists every year, invites its visitors to discover the 
importance of humanitarian aid and act together for humanity.

Geneva, which took its name 
from the lake on which it was 
founded and passed under Ro-
man rule in 120 BC, has a long 
history. The city, where the head-
quarters of international organi-
zations are located, is one of the 
most important cultural centers 
in the world. The city welcomes 
thousands of guests every year 
with its historical and natural 
beauties; It is a destination that 
attracts tourists with its muse-
ums as well as its nature, history, 
famous cheeses and chocolates. 
In Geneva, Switzerland’s second 
most populated city after Zurich, 
history and art enthusiasts can 
find a museum to satisfy every 
curiosity.

One of the most popular mu-
seum of the city that is home 
to dozens of museums, is the 
International Red Cross Mu-
seum, located in the “Avenue 
de la Paix” district. It is one of 
the most important museum 
you should see since it hosts the 
photos and documents in many 
areas, from the formation of the 
Red Cross to the support in the 
wars, from the aid activities in 
Africa to the campaigns carried 
out all over the world. Although 
it is possible to find a museum of 
every interest in Geneva, the In-
ternational Red Cross Museum, 
which is perhaps one of the most 
impressive and shocking muse-
ums, offers a unique experience 
to the visitors.

The museum located in a large 
facility of the central buildings 
of the Red Cross, the museum 
contains art galleries including 
sculptures, photographs, cinema 
and painting, as well as docu-
ments and historical documents 
that contain the charity activities 
performed by Red Cross and by 
its subsidiaries of different name 
in the world so far. As you ex-
plore the things that inspire, en-
gage, make you stop and think, 
you’re getting the opportunity to 
see not only Switzerland, but the 
works of many artists around the 
world. In addition to seeing how 
the world has become a better 
place with the activities of the In-
ternational Red Cross, you enter 
a world where you can empathize 
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with the people through collec-
tions in the museum where you 
can find answers to the question 
“What can I do?” A museum 
that raises awareness about 
the history, challenges and 
scope of humanitarian action 
also addresses a fundamental 
question: how does humanitari-
an action affect our daily lives? 
This is why the most important 
component of the International 
Red Cross Museum, which is 
a joint work of contemporary 
artists, art schools and institu-
tions; human.

The International Red Cross 
hosts the formation of these 
organizations, their roles in 
wars and the campaigns and 
activities they carry out all over 
the world with documents and 
photographs.

History of Humanitarian Aid

The idea of the establishment of 
a Red Cross Museum in Geneva 
was first introduced in the 1963, 
when the centenary of the Inter-
national Committee of the Red 
Cross was approaching. In 1979, 
a competition was launched for 
the idea of the museum, which 
was created to monitor the 
stages of human history. How-
ever, the construction of the 
museum can be started 6 years 
after the end of the architectur-
al competition and the doors 
are opened to visitors in the 
1988. The museum, which has 
been hosting exhibitions that 
shed light on human history for 
many years, opened its doors 
once again in the 2013 with 
its new permanent exhibition 
“The Humanitarian Adventure” 
after the closure of the common 
areas and temporary exhibition 
hall in the 2011.

The International 
Red Cross hosts 
the formation 
of these 
organizations, 
their roles in 
wars and the 
campaigns and 
activities they 
carry out all over 
the world with 
documents and 
photographs.
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Humanitarian Aid Campaigns 
from Around the World

Permanent Exhibition: The Hu-
manitarian Adventure

The Humanitarian Adventure, 
which has been exhibited as a per-
manent collection in the museum 
since 2013, aims to provide an 
experience away from traditional 
approaches and offers the unique 
opportunity for you to be a part of 
the history of humanitarian aid.

Three different areas, each devel-
oped by architects from a different 
cultural background and reflect-
ing cultural backgrounds in their 
works, allow you to discover three 
major challenges in today’s world: 
Defending Human Dignity (Grin-
go Cardia, Brazil), Recovering 
Family Bonds (Diébédo Francis 
Kéré, Burkina Faso), Reducing 
Natural Risks (Shigeru Ban, 
Japan). Independently from the 

time and space, these issues, which 
make sense for every human being 
today and will affect the future of 
common humanity, shed light not 
only on the troubled periods of 
history but also on our day.

The works, presented in an in-
teractive chronology, reveal the 
150-year history of humanity and 
allow you to witness the Red Cross 
operations all around the world.

Humanitarian Call From The 
Past To The Present

One of the most remarkable collec-
tions of the museum, which covers 
different points in the history 
of mankind with its permanent 
collections as well as its periodical 
exhibitions, is a rich collection of 
posters collected from all around 
the world that can be seen until 
the middle of 2020.
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After opening in 1988, the museum began collecting 
posters, and posters regularly sent from the National 
Red Cross Associations since then are presented to 
visitors as an exhibition. The collection includes more 
than 10,000 posters from 1866 to the present.

Designed to give people different messages, the majori-
ty of these posters are designed for fundraising, disease 
prevention, emergency response, volunteer recruitment 
and first aid training. Some are designed to give a 
motivating message, while others are designed to alert 
people to a danger, to provide information or to en-
courage help to those are in need. In addition to being 
a highly effective communication tool, these posters 
also shed light on the period they were use,d providing 
information about events that shake the world and the 
problems of countries they were used. These posters 
that are the mirror of the society show once again the 
history, necessity and most importantly the universality 
of the humanitarian movement.

A gift to museum from Turkey

One of the studies conducted to create 
awareness of humanitarian assistance 
in Turkey also took part in the Inter-
national Red Cross Museum. Emine 
Erdogan accompanied President Recep 
Tayyip Erdogan’s visit to Switzerland 
and toured the International Red Cross 
Museum at the UN Palace of Gene-
va. Dr. Peter Maurer, President of the 
International Committee of the Red 
Cross (ICRC), Vice President of the 
International Federation of Red Cross 
Associations (IFRC) and President of 
the Turkish Red Crescent. Kerem Kınık 
and Pascal Hufschmid, Director of the 
International Red Cross Museum, gave 
information about the exhibits. Fol-
lowing the visit to the museum, Emine 
Erdoğan has gifted to the museum a 
piece of Hilal-i Ahmer Collection that 
an awareness project that brings art 
and humanitarian aid, which was real-
ized under the auspices of the Presiden-
cy and within the scope of the Turkish 
Red Crescent 150th Year Activities.
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According to the latest figures 
of the United Nations High 
Commissioner for Refugees, 
as of January 2019, there are 
more than 70 million refugees 
worldwide. A large part of this 
figure consists of displaced 
people within the borders of their 
own country and about one third 
of them are registered refugees 
and asylum seekers in different 
countries.

This data, the highest fig-
ures in the last 70 years, is 
just a picture of the world’s 
biggest humanitarian crisis, 
which is actually not very 
clear, after the second world 
war. We face greater realism 
than those of these figures, 
given the fact that unregis-
tired immigrants and people 
displaced by similar causes 
in areas outside the reach of 
international institutions.

We can say that the wars in 
Afghanistan, Syria and Iraq, 
famine in Somalia or the 
revolutionary movements 
in the Middle East are the 
most important events that 
caused mass migration in 
the last century. According 
to the data of the United Na-
tions; the number of people 
whose wars and conflicts 
have made them refugees 
has never been as high as 
today. Today, almost every 
region of the world is known 
to suffer from political and 
economic crises and internal 
conflicts. However, anoth-
er key reason for the high 
number of refugees is the 
changing the form of war 
and conflict today. 

Unfortunately, modern wars 
are more violent and devas-
tating than in the past. Both 
the advancement of weapons 
technology and the present 
conflicts that disposal the 
discrimination of frontline 
and civil area, that eliminate 

difference of soldier and 
civilian has caused much 
more life loss and continues 
for many years. As seen in 
the latest Syrian example, 
a large number of civilians 
have been massacred by 
weapons of mass destruc-
tion, while many have 
becoming refugees whose 
homes, workplaces and liv-
ing areas were destroyed.

Immigration as a war tactic

According to popular per-
ception, ‘violence’ is defined 
as the primary cause of 
major migration movements. 
However, many researches 
are questioning this percep-
tion. According to these re-
searches, the generalization 
of ‘refugees fleeing the war’, 
which we frequently encoun-
ter in the media and aca-
demic studies, prevents us 
from seeing the micro causes 
that force people to migrate 
and thus making a more in-
depth assessment regarding 
the migration issue.

In other words, people tend 
not to leave their homes 
as long as they have the 
minimum environment of 
confidence to cope with the 
effects of war and main-
tain their lives. However, 
especially in long-term war 
environments, conflicts in-
volving paramilitary forces, 
religious and ethnic organ-
izations, civilians, in the 
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center of villages and cities 
make immigration inevi-
table by destroying their 
living areas both physically 
and economically. The 
same situation affects the 
migration process and in 
many cases causes refugees 
to move more than once 
due to security concerns 
and livelihood problems. 
Again, the same condi-
tions make the refugees’ 
return home process either 
dragged on or impossible.

Another trend that has 
been observed in conflict 
environments in recent 
years is the use of migra-
tion by both the state and 
non-state forces as a war 
tactic. In this way, the 
forces aiming to gain in the 
war by changing the de-
mography in line with their 
ethnic, religious or politi-
cal interests are designing 
mass immigration by using 
weapon technologies that 
cause great destruction and 
death in a short time. In 
this context, it is no coinci-
dence, since the beginning 
of the war in Syria that 
most of the refugees who 
migrate to other countries 
or who take refuge in 
camps in the vicinity of the 
border are Sunni Arabs. 
Syrian Arabs, which were 
deliberately displaced by 
both the Esed regime and 
its allies and by PKK-affili-
ated organizations support-
ed by America, are now 
losing their ethnic majority 
in the prewar country.

This situation, that also 
may be called ethnic 
cleansing, rather than 
being a result of war or 
violence, it is becoming its 
purpose and useful weapon 
of war. Thus, as an inten-
tionally designed means of 
violence, migration is shap-
ing not only the refugees, 
but also the future of the 
country in which migration 
took place and the host 
societies exposed to the 
migration.

Xenophobia is increasing

On the other hand, 
numbers that are subject 
to frightening headlines 
in the media also create 
a huge impact on host 
communities. Groups of 
migrants that have started 
to exist more prominently 
in the countries, have been 
facing with reaction of the 
host communities that per-
ceive them as a responsible 
for the various socio-eco-
nomic consequences of mi-
gration. Some countries are 
becoming more and more 
reluctant to accept immi-
grants in line with their 
financial capacities and 
others with anti-immigrant 
identity policies. Likewise, 
xenophobia is increasing 
in proportion to the above 
figures worldwide.

For example; In the United 
States, more than 30,000 
asylum seekers were admit-
ted to the country in 2019, 
while officials say that by 
2020, almost half of that 

Groups of migrants that have started to exist 
more prominently in the countries, have been 
facing with reaction of the host communities 
that perceive them as a responsible for the 
various socio-economic consequences of 
migration.
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number will be accepted. While the 
number of refugees in the world 
reached a record level, the United 
States, which had reduced the num-
ber of refugees to the minimum, 
had become one of the leading 
countries in this field for many 
years by accepting more people 
than all other countries. Now it is 
on the way to create an example of 
the contrary with anti-immigrant 
policies.

In the last few years, in order to 
prevent immigration to USA, 
Donald Trump administration 
has implemented many policies 
that can be defined as racist and 
islamophobic. One of the most 
obvious examples of this is, al-
though it is subsequently modified 
and changed its scope, the travel 
ban also known as “Muslic Ban”, 
which was enacted in the first 
place against Muslim countries like 
Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, 
Syria and Yemen. Statistics support 
that America has allowed very few 
Muslim immigrants to enter the 
country in recent years. According 
to this, 79 percent of the refugees 
admitted to the United States in 
2019 are Christians.

Unfortunately, the element of reli-
gion is one of the most important 
criteria that many countries like 
America observe in the recruitment 
process. Muslims are at the center 
of anti-immigration policies, es-
pecially in countries where the far 
right dominates, such as Hungary, 
Austria and Italy. Populist politi-
cians do not refrain from inciting 
violence among peoples, while 
making refugees whom they define 
as invaders material for election 
campaigns. While hate speech 
is spreading with the help of the 
media, the popularity of anti-im-
migrant policies and politicians is 
becoming more popular with the 
masses triggered by the xenopho-
bia.

Importance of the civil society 
and new approaches

History shows us that people have 
moved from place to place for 
various reasons since the beginning 
of life. However, we see that this 
mobility that has been going on for 
so long is considered problematic 
in most stages of human history. 
The modern era has managed to 
control this mobility to a great 

extent with the nation-states, which 
have strictly defined borders, and 
has made the difference between 
those within and outside the 
borders clearer by the concept of 
citizenship. Thus, while the states 
accept immigrants only in as far 
as the quaility and number of as 
they need, the massive migrations 
caused by extraordinary reasons 
are considered as major crises that 
have political, economic and social 
consequences on a national and 
international level.

While states are not held account-
able for the people outside of their 
borders, international consensus 
engages to protect refugee, immi-
grant or stateless communities. The 
Geneva Convention on the Legal 
Status of Refugees, signed in 1951, 
is still the internationally recog-
nized primary convention today. 
However, the text, which has signa-
tures from 145 states, is insufficient 
in today’s conditions and needs a 
new approach, is being expressed 
in many circles from the Acade-
my to the civil society. However, 
increasing refugee and xenophobia 
and rising anti-immigration poli-
cies, especially in Europe and the 
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United States, raise serious questions 
about whether such a wide-ranging 
agreement can be achieved.

At this point, it is a fact that civil 
society is trying to fill the gap left by 
the states.   Both local and interna-
tional organizations are playing a 
leading role in both helping refu-
gees and battling xenophobia. In 
addition, as the crisis deepens, it is 
possible to see examples in many are-
as showing increased sensitivity to 
immigration and immigration issues. 
For example, when Syrian refugees 
began arriving in Turkey, they have 
faced the greatest aid and support 
from residents of the cities where 
they had taken refuge. Likewise, 
in many countries, the number of 
institutions working in the field of 
assistance to refugees is increasing. 
On the other hand, both internation-
ally and locally, civil society and the 
private sector play a more active role 
in both the stages of policy-making 
and field of immigration and migra-
tion problems.

In the academic field, researchers are 
now developing new approaches that 
question traditional protection pol-
icies, which are discussed in today’s 
conditions. Unlike their predeces-
sors, thinkers who have examined 
the mass migration movements of the 
last thirty years consider migration 
as a natural action that people devel-
op under certain conditions. Empha-
sizing that migration and security 
policies are based on a preliminary 
acceptance of the act of migration as 
abnormal, these researchers empha-
size that the same understanding has 
fueled xenophobia by marginalizing 
migrants. In addition, the concepts 
used to define immigrant groups 
and the stereotyped connotations 
that these concepts bring with them 
are also discussed. Popular discours-
es that make refugees perceived as 
vulnerable, homeless asylum seek-
ers cause refugees to be perceived 
as lacking the will to establish and 
manage their own lives, in need of 
constant assistance and thus as an 
economic burden as opposed to 
creating sympathy for them on host 
communities.

On the other hand, in the field of 
humanitarian aid needs to prolif-
erate approaches that will enable 
refugees to become non-passive and 
participate in the process of solving 
their own problems themselves. For 
example, it is possible to see that ref-
ugees living in camps on the borders 
with Turkey, Jordan, Lebanon and 
Syria, also have a small countertop 
for their pre-immigration businesses 
in a camping environment. The fact 
that women convert their small tent 
or container into a home environ-
ment, create different social spaces, 
continue their education even in 
those circumstances is the most 
important indicator of the active par-
ticipation of refugees in the process 
of maintaining and transforming 
their own lives after emigrating. 
Moving away from the discourses 
of crisis and frightening figures and 
replicating such examples will be the 
right step to be taken in this field for 
the future.

Popular 
discourses that 
make refugees 

perceived as 
vulnerable, 

homeless asylum 
seekers cause 
refugees to be 

perceived as 
lacking the will 
to establish and 

manage their 
own lives, in 

need of constant 
assistance 

and thus as an 
economic burden 

as opposed to 
creating sympathy 

for them on host 
communities.
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TURKISH BRIDE 
WHO BROUGHT 
PLENTEOUSNESS
TO TANZANIA

T H E  G O O D N E S S  T H A T  W I L L  C H A N G E  T H E  L I V E S , 
H A B I T S  A N D  T H E  D A R K  C O N T I N E N T

Sevde Sevan Usak, who married Fabio Sumaili Saita from Tanzania, 
who she met during a touristic trip to Tanzania, has brought 
plenteousness to the village in which she lives with her husband.

We know the name Sevde Sevan Usak from 
radios and children’s books publishing. 
That you love to know people and take 
pictures by travelling around the world… 
Suddenly, you showed yourself as an African 
bride who changed the life of a village in 
Africa. How did your African story begin?

I went to Africa many times for NGO vol-
unteer, photo shoots for the newspapers and 
magazines. However, what made me live there 
now was meeting my husband during a photo 
trip. I met my husband in Tanzania about 7 
years ago and soon after we got married. He 
is a Tanzanian Maasai and I live in a Maasai 
village in the Maasai Mara region (Maasal-
iland), it is name is Elerai. Actually, I live in 
this village a few months in a year, after I go 
to Turkey for a while. I also go to other coun-
tries to take pictures. But in the last few years, 

I have been in Tanzania for most of the year.

You were born in Switzerland and main-
tained your life in Istanbul. Then, you have 
settled in a country which lifestyle and cul-
ture are completely different. How did your 
environment react?

In fact, I can not say that I received a lot of 
reaction, but some of my friends said that I 
will be dealing with struggle as it is a village 
without electricity and water and close to 
wildlife. However, most of the people who 
know me closely said that “you will adapt, 
you would do that already.” I guess they 
thought the effect of the fact that I have been 
traveling in different geographies, taking 
photos in difficult conditions and of course 
my love for my husband.

S E L M A  T O P K A R A
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What was the reaction of the Maasai to a 
stranger - a white and how were the processes of 
accepting you?

In fact, it’s not even a process. We met and loved 
each other. Especially after I met to start from 
families close to my home and my partner’s 
relatives, they accepted me and I accepted them. 
I think that my attempt to understand their 
traditions and their lives and that they accept me 
for who I am, has a big effect on this. There were 
different aspects for me, of course. It’s like ques-
tioning myself and my life. There is no electricity, 
no water, the things you can reach are in a very 
limited area... When you live in these conditions, 
you understand that some of the things that are 
imposed as needs are arbitrary and what the ba-
sic needs are and then your needs are limited but 
your requests are unlimited. And of course, when 

you see people who eat once a day and remember 
everything that you complain about, even though 
you have everything, you start asking yourself 
different questions... Your perception is chang-
ing, for example.

What did you do in the name of humanitarian 
aid in your village, how did you do it and did 
you find it difficult to do so?

In the Maasai area where I live, there is no elec-
tricity, in fact, no water. Or rather, there was not. 
There is no well in the area. When I was there, 
we used the water needed to eat and drink by 
accumulating the pouring rain. The locals used 
also the muddy water accumulated in the pits for 
many things, including drinking from time to 
time.
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Our goal is to plant 1 
million fruit saplings 
in Tanzania and to 
drill water wells in the 
school gardens. It is 
our greatest desire that 
students in the school 
can eat at least a few 
kinds of fruit in their 
own gardens in a few 
years. We do not want 
any child who have 
been studying at the 
school all day without 
drinking a glass of 
water

90

Four years ago, there was a serious 
drought in the region, the cattle began to 
die because they could not find any water 
nor food. There were also families who 
started to migrate from the region.  It 
didn’t rain in the rainy season. For almost 
two years, a drop of rain did not fall into 
the area. The people of the region were 
affected in a huge way since the Maasai 
has been ranching and they have already 
lost almost all of their animals in this 
drought. In this period I have also con-
tacted with NGOs in Turkey in order to 
construct the well.  It was very difficult to 
drill wells because the region was far from 
cities and in the countryside.  However, as 
a result of long efforts, I was able to help 
to open 4 deep water wells.  My husband 
and I took care of all the works during 
the period lasting 6 months.

In terms of being a solution to hunger 
in the region, I brought vegetable seeds 
from Turkey and I planted them with my 
husband on the land where one of the 
wells was close.  We also have very effi-
cient results in here.

Can you tell us about your agricultural 
activities?

In fact, the agricultural activity was 
merely the individual effort of me and my 
husband. I brought dozens of vegetable 
seeds from Turkey and my husband has 
also cleared 3-4 square meters of land 
there. We planted and raised together. 

We planted tomatoes, peppers, cucum-
bers, beans, peas, eggplants, zucchi-
nis, pumpkins, potatoes, melons and 
watermelon seeds. Some of them were 
seedlings, some directly from seed to the 
field... Because the soil is so fertile in Afri-
ca, we were able to yield all of the prod-
ucts after irrigating. During the month of 
Ramadan, we distributed crops to all the 
people of the region as iftar… They saw 
some vegetables for the first time, some of 
the people they knew them before. 

In the last two years, we have planted two 
thousand fruit saplings in the gardens 
of schools and around the houses of the 
villagers. We have already tasted the 
fruits of some of our first plantings… 
Bananas, papaya, mango and avocado 
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are firstly planted fruits… We still continue to plant and 
farm… The children grew up in the region have met the 
fruit that they have not tasted before so that right now, 
they even recognize the most of the seedlings from their 
leaves. How to make seedlings from seed, how to plant 
seedlings, how to irrigate, how to collect vegetables, they 
have learned all of them…

What do you intend to do in the region? What do you 
target for families and children? What are your plans, 
especially for 2020?

We did all these individual works under the roof of as-
sociations with my husband. We also construct the wells 

in the schools and planting fruit trees so there will be no 
waterless and treeless school in the region. We drill water 
wells to schools that do not have water in the suburbs of 
the city centers and plant 250 to 500 saplings according 
to the number of students... On the one hand, while we 
are drilling water wells in order to increase agricultural 
activities and sustainable agriculture in the countryside, 
on the other hand, we want the students to be hydrated 
and to be able to get education easily... It is our greatest 
desire that students in the school can eat at least a few 
kinds of fruit in their own gardens in a few years.
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Our goal is to plant 1 million fruit 
saplings in Tanzania... We plant some 
of these saplings in schools, some in 
the countryside near water wells, and 
we give some of them to the families 
to plant in their gardens. We also 
have goat distribution and poultry 
distribution projects for the families 
in order to provide development and 
sustainable income for the villages. 
In the distribution of goats, in the 
villages where physical conditions are 
suitable for goat care, we provide 3 
goats to families who know goat care 
but do not have goats. 2 ladies and 1 
buck, in this way, with the breeding of 
goats in a year, the families would be 

able to have milk and the opportunity 
to have flocks in a few years. In the 
places that we plan as a training land 
for agriculture, we plant together with 
4 families in each sowing period and 
provide training and ensure that the 
crops are harvested by themselves.

In the long term, our primary goal is 
to create agricultural fields and or-
chards next to all the deep water wells 
that we drilled in the countryside. In 
the meantime, in addition to making 
use of deep water wells in agriculture, 
we also create troughs for animals to 
benefit from the wells and contribute 
to families engaged in stock-breeding.

We also have support projects that 
we have planned for the education, 
but our priority is the clean water, 
seedlings and agriculture... We do 
not want any woman has to carry the 
water for hours in order to give her 
child a glass of water nor any child 
who have been studying at the school 
all day without drinking a glass of 
water. Women should be able to cook 
vegetables from their own garden, 
and children should be able to eat 
fruit from the fruit trees in front of the 
door or in their schools…
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