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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 
yılında kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün  
152 yıllık bir merhamet çınarı olarak 

çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk 
Kızılay’ın1868 yılından günümüze gelen şiarı: 

“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”

Founded by an idealist group of  doctors in 1868, Hilal-i Ahmer (Turkish Red Crescent) still 
continues its operations as a monument of  compassion. This sycamore of  benefaction’s extant 

maxim is: “Love for the homeland, aid for the wounded”.
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Tüm dünyanın birlikte yaşadığı 
pandemi süreci insanlığı yeni 
normal denilen bir istikamete 
götürüyor. Yeni normal,  içinde 
yaşadığımız tüm gerçekliklere 
yeni bir gözlükle bakmamızı 
zorunlu kılıyor. Geçmiş zamanların 
çözümleri bugün bize sorun olarak 
miras kaldı. Bütüncül olmayan 
çözüm arayışları yeni sorunları 
beraberinde getirdi. Teknoloji bizi 
birbirimize yaklaştırırken dünyanın 
farklı ucundaki sorumsuz bir 
yaklaşım tüm dünyayı birbirinden 
uzaklaştırıyor. 

Kovid-19 sürecinde iyiliğin, 
merhametin ve başkalarının dertleri 
ile dertlenmenin ne kadar önemli 
olduğunu idrak ettik. Gördük ki 
uzak sandığımız tehlike ve riskler 
aslında yanıbaşımızdaymış. Aynı 
zamanda aradığımız çözümler 
de. 15 Temmuz’da hain darbe 
girişiminin dördüncü yılına 
gelmiş olacağız. Vatan uğrunda 
canlarının ortaya koymuş tüm şehit 
ve gazilerimize minnet borçluyuz. 
15 Temmuz bize çözümün birlik 
olmaktan geçtiğini en veciz 
şekliyle ifade etti. Toplumsal 
mukavemetin bir milletin en büyük 
kıymetlerinden biri olduğunu 
gösterdi. Mukavim toplumların, 
güçlü ülkeler, kudretli devletler 
ortaya çıkarabileceğini gösterdi. 
Pandemi süreci de bu gerçeği tüm 
dünyaya bir defa daha gösterdi. 
Salgınla yekvücut olarak mücadele 
eden toplumların bu süreçten 
güçlenerek çıktıklarını görüyoruz. 
Türkiye, aralarında Kızılay’ın 
da bulunduğu iyilik ordusuyla 
yeni bir insani yardım konsepti 
geliştirdi. İnsani seferberlik olarak 
niteleyebileceğimiz bu süreçte 
gönüllü orduları benzeri olmayan 
tecrübeler kazandı ve milletimiz, 

her ferdinin katıldığı büyük bir 
tatbikatı başarıyla sürdürdü. Devlet-
millet dayanışmasının müstesna 
örneklerinden birini sergiledik, 
sergilemeye devam ediyoruz. 
Dünyaya gözlerimizi kapatmadık ve 
yardımlarımızla umudu diri tutmaya 
gayret gösterdik. Yeni normal 
dediğimiz süreç artık eskiden 
normal kabul ettiğimiz birçok 
durumu yeniden sorgulamamızı 
gerektiriyor. Dünyanın gidişatına 
her ülkenin olumlu katkıda 
bulunma zorunluluğu, bireylerin 
gönüllülük temelli katkılarıyla 
içlerinde bulundukları toplumlara 
güç vermeleri ve insan onurunu 
önceleyen bir dünya düzeni yeni 
normalin ilk maddeleri arasında 
bulunuyor. Kıymetli dostum Peter 
Maurer, Uluslararası Kızılhaç 
Komitesi’nin başkanlığını yapıyor. 
1868 sayfalarında kendisiyle yapılan 
röportajda farklı bir pencereden 
aynı gerçeğe işaret edildiğini 
göreceksiniz. 

Yeni normal olarak tanımlanan 
süreci şu şekilde özetleyebiliriz: 
Birimiz güvende değilsek hiçbirimiz 
güvende değiliz. Bu nedenle 
hepimiz, hepimiz için. 

Daha güzel dünyaya ulaşmak için 
hepimizin hepimize ihtiyacı var. 

Güzel bir gelecek dileğiyle...

Hepimiz Hepimiz İçin

B A Ş L A R K E N

Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı 
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British Council Türkiye’nin sanat ekibi tarafından 2017 yılında başlatılan Duvarları Olmayan Müze, 
sanal bir sergi platformu. Kovid-19 günlerinde kıymetini daha iyi onladığımız dijital platformlara 
sanatı taşıyarak yeni bir sergi deneyimi sunmayı amaçlayan Duvarları Olmayan Müze’nin dördüncü 
sergisi “Varmak Üzere”. Bu yıl ilk defa Türkiye dışından da küratörlerin yer aldığı sergide bu görevi, 
Gürcistan’dan TeonaBurkiashvili, Ukrayna’dan TatianaKochubinska ve Türkiye’den Seyhan Musaoğlu 
üstlendi. British Council Koleksiyonu’ndan birçok sanatçının yanı sıra Gürcistan, Türkiye ve Ukrayna’dan 
seçilmiş eserlerle oluşturulan “Varmak Üzere”, fotoğraf, video, performans dokümantasyonu, resim ve 
yerleştirme gibi toplamda 35 adet olmak üzere birçok farklı türde sanat eserini bir arada sunuyor.

Ekranda Ne Yapsak?
Kontrollü sosyal hayata geçerken dijital sergiler artık hayatımızın bir parçası 
oldu. Peki Temmuz ayında ekranda neler var? Kahvenin serüvenini takip 
edebildiğimiz bir koleksiyon, dijital hat-tezhip sergisi, sanal sanat sergisi ve 
bir seminer dizisi temmuz ayında ekranlarımızda bizleri bekliyor. İyi seyirler!

Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın (TMKV) “Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri” 
sergisi dijital ortama taşındı. Sergide, dünyaca ünlü 37 hat ve 26 tezyin sanatçısı 
tarafından seçilen metinlerin nakşedildiği eserler yer alıyor. Geleneksel sanatların 
güncel seçkin örneklerini ve isimlerini bir araya getiren sergi dijital ortamda 360 derece 
görüntülenebildiği gibi yine internet sitesinden katalog olarak da incelenebiliyor.

İbni Haldun Üniversitesi Kültür Sanat tarafından düzenlenen seminer dizisi 10 Nisan 
tarihinde başladı. Klasik Türk musikisinin önemli isimlerinin yaşam öykülerini ve 
eserlerini neyzen Can Gülbal’ın dilinden ve nefesinden tanıyoruz. Seminer dizisinde 
yakından tanıma imkânını bulduğumuz isimlerden bazıları Şevki Bey, Kemani Tatyos 
Efendi, Tanburi Cemil Bey, III. Selim, Mustafa Itrî Efendi. 

15. yüzyılda Yemen’den Osmanlı topraklarına ulaşan kahve sadece bir içecek olarak değil 
aynı zamanda beraberinde getirdiği kültür ile üzerine düşünülmesi gereken bir meta. 
Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni sergisi Suna ve İnan Kıraç Vakfı 
koleksiyonundan yapılan bir seçkiden oluşuyor. Sergi, kahve etrafında şekillenen çeşitli 
rutinleri, ritüelleri, ilişkileri ve kamusal alan, toplumsal rol, ekonomi gibi modernizmle 
bağdaştırılan kavramları, kahve kültürü ve bu kültürün gelişmesine katkıda bulunan 
Kütahya seramik üretimi ekseninde inceliyor.

VEDA HACC I 
H U T B E L E R İ  D İ J İ TA L 

HAT-T E ZH İ P 
S E RG İ S İ 

K L AS İ K  T Ü R K 
MU S İ K İ S İ 
TA R İ H İ 

S EM İ N E R L E R İ 

KÜ TAHYA Ç İ N İ  V E 
S E RAM İ K L E R İ ND E 

KAHV EN İ N  S E RÜV EN İ

VARMAK 
ÜZ E R E

https://bit.ly/2AIvTJl

https://vedahaccihutbeleri.org/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOxEt-
S1I7LTDc74UnxZsyswDNY3YBVSJ7

https://artsandculture.google.com/exhibit/
tAIS1edPh8jaJg?hl=tr

Ö N E M L I  G Ü N L E R •  1 1  T E M M U Z  S R E B R E N I T S A  K A T L I A M I  A N M A  G Ü N Ü  •  1 5  T E M M U Z  D E M O K R A S I  V E  Ş E H I T L E R  A N M A  G Ü N Ü
•  2 8  T E M M U Z  D Ü N Y A  H E P A T I T  G Ü N Ü  •  3 0  T E M M U Z  D Ü N Y A  D O S T L U K  G Ü N Ü
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M E D E N İ Y E T İ M İ Z D E  T O P L U M S A L 
DAYA N I Ş M A  V E  S A DA KA  TA Ş L A R I

Nidayi Sevim / Kitap Dostu / 160 sayfa

Osmanlı toplumunda dayanışma kültürünün önemli bir parçası olan sadaka müessesesi bugün 
bize kendini birer tarihi eser niteliğinde olan sadaka taşları ile hatırlatıyor. Osmanlı coğrafyasında 
inşa edilen cami, çeşme, han, hamam, şifahane, darülaceze, imarethane gibi eserler toplumsal 
dayanışmanın merkezleri niteliğindeydi. Bu merkezlerin yanında insanların günlük yaşamlarında 
yararlandıkları binek taşları, mola taşları toplumsal dayanışmanın günümüze kadar uzanan 
eserlerinden bazıları. Sayıları gün geçtikçe azalan bir zamanlar İstanbul’da 160 adet olduğu sanılan 
ne işe yaradıkları, kimler tarafından ve ne zaman dikildikleri hakkında birçoğumuzun hiçbir fikrinin 
olmadığı sadaka taşlarını konu alan bu kitapta bulunduğumuz coğrafyanın dayanışma geleneğini 
yakından tanıyacaksınız.

F E O D A L  T O P L U M

Marc Bloch / Doğu Batı / 724 sayfa

20. yüzyıl tarihçiliğini derinden etkileyen büyük tarihçi Marc Bloch’un bu eseri önemli bir birikimin 
neticesinde ortaya çıkmış. Feodal Toplum kitabı Orta Çağ üzerine yazılmış hayli bilinir bir eser. 
Kitap yazıldıktan sonra entelektüel tarih çevrelerini uzun yıllar derinden etkilemiş.
Feodal Toplum’da Avrupa tarihini şekillendiren temel olaylar ve kurumlar yansıtılıyor. Orta 
Çağ’ın dilini ve kültürünü en iyi şekilde kavramış bir tarihçi olan Marc Bloch, kullandığı yüzlerce 
materyalden disiplinlerarası bir yöntemle olağanüstü bir sentez çıkarabilme başarısını gösteriyor. Bu 
sentez Avrupa’nın kendine özgü sentezidir. Büyük göç dalgaları, barbar istilaları, imparatorlukların 
yükselişi ve parçalanışı, krallıklar, vassal-senyör ilişkileri, toprak ve fiefler, soylu sınıflar, şövalyeler, 
edebiyat, din, hukuk, ticaret ve kültür hayatı birbirinden kopuk ögeler olarak değil, geniş konu 
yelpazesi içerisinden, nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte okuyucuya sunuluyor.

D E S TA N L A R

Hilmi Ziya Ülken / Doğu Batı Yayınları / 404 sayfa

Çok boyutlu bir düşünce dünyasına ve birikime sahip olan Hilmi Ziya’nın felsefi görüş ve 
eleştirilerinin, sosyolojik yaklaşımlarının, edebî ürünlerinin, tarihî vakalar karşısındaki tavrının 
yanısıra Türk milletinin özelinde olmak üzere tüm insanlığın kültürel kökenlerine ışık tutacak 
fikirlerinin odağında ele aldığı destanlar, farklı çalışma alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. 
Destanlar adını taşıyan bu kitap, Hilmi Ziya’nın destanlar konusuna ne şekilde eğildiğini açıkça 
ortaya koyması ve konuya dair yazılarının bir araya getirilmesi yönüyle araştırmacıların işini 
kolaylaştıracak nitelikte. Birçok açıdan yaklaştığı destanlara dair genel bilgilerin yanısıra onların 
tasnifi ve yeniden yazımı hususlarında gerek kendisi gerekse bu konuya gönül vermiş arkadaşları 
ile birlikte mesai harcamıştı.

K AY I P  AY D I N L A N M A 

S. Frederick Starr / Kronik Kitap / 702 sayfa

Görsellerle zenginleştirilmiş “Kayıp Aydınlanma” kitabı Orta Asya’nın orta çağda yaşadığı 
Aydınlanma Çağı’nı kronolojiye sadık kalarak anlatıyor. Renkli bir anlatımı olan kitap dönemin 
büyük zihinlerinin hayatları, başarıları ve günümüz dünyasının oluşumunu nasıl hazırladıklarını 
anlaşılır bir şekilde aktarıyor. Kayıp Aydınlanma 800 ilâ 1200 seneleri arasında en büyük ve 
gelişmiş kentlere, en zarif sanata ve hemen her alanda en ileri bilgi ve teknolojiye sahip olan Orta 
Asya’nın dünya ticaretini ve ekonomisini nasıl yönlendirdiğini anlatıyor. Cebire ismini veren, 
hayal edilemeyecek bir isabetlilik ile dünyanın çevresini hesaplayan, daha sonra Avrupa’da tıbbın 
temelini oluşturacak eserler veren ve dünya üzerindeki en muhteşem şiirlerin birçoğunu yazan Orta 
Asyalıların tarihini ve bugüne kadar hak ettiği değeri göremeyen “Aydınlanma Çağı”nı öğrenmek 
için iyi bir başlangıç kitabı.
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1 6 .  Y Ü Z Y I L  O S M A N L I  D Ü Ş Ü N C E S İ N İ N 
K AY N A K L A R I

Osman Cengiz / Ketebe Yayınevi / 408 sayfa

Kitap, Osmanlı düşünce dünyasına katkı sağlamış üç büyük isim olan Çivizâde, Ebussuud ve 
Birgivî’nin ortak tartışma alanlarından hareketle 16. yüzyıl Osmanlı düşüncesine dair bir kesit 
sunuyor. Özellikle 16. yüzyıl Osmanlı fıkıh ve tasavvuf düşüncesi üzerinden ilerleyen eser, ilk 
bölümünde “aklın teorik örgütlenmesi” başlığıyla zihniyet kavramı üzerinde duruluyor. İkinci 
bölümü oluşturan “ahlakın pratik yansıması: tasavvuf” başlığı altında ise üç âlimin ortak münakaşa 
konuları olan raks-devran, sema ve vahdet-i vücud gibi konular yer alıyor. Üçüncü bölümde ise 
her üç bilgine ait, “adaletin fıkhî biçimlenmesi” olan fetvalara yer veriliyor ve adaleti inşa tarzları 
tahlil edilmeye çalışılıyor. Osmanlı düşünce dünyasının zirve isimleri ve dönemin popüler tartışma 
konularını ele alan eser eskiyi öğrenirken yeniyi anlamak için güzel bir kapı açıyor.

T Ü R K  D I Ş İ Ş L E R İ  T E Ş K İ L A T I N I N  T A R İ H İ  
G E L İ Ş İ M İ  H A R İ C İ Y E  N E Z A R E T İ

Aydın Çakmak / Ötüken Neşriyat / 515 sayfa

Bir Osmanlı modernleşmesi örneği olan Hariciye Nezareti, Reisülküttablıktan Hariciye Vekâleti’ne 
geçişte önemli bir aşamayı teşkil etti. 1836 yılında kurulan nezaret, seksen altı yıllık faaliyet sürecinde 
devlet idaresinin mühim bir unsuru oldu. Zaman içerisinde, geleneksel bir devlet kurumundan 
merkezde ve yurt dışında birimleri olan modern bir teşkilata dönüştü.
Aydın Çakmak’ın kaleme aldığı kitap Osmanlı Devleti’nin son döneminde pek çok olay ve problemle 
karşı karşıya kalan Hariciye Nezareti’ni tanımak için ideal. Yoğun bir gündemin ve keskin zekâların 
çalıştığı bu dairenin tarihini okurken günümüzün de nasıl şekillendiğini daha iyi anlayacaksınız.

B U  N A S I L  B İ R  M E V S İ M  B Ö Y L E ?

Aylin Gergin / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 32 sayfa

“Tüm yanlışlıkları kim bulacak?” diyen kitap çocuklar için sadece bir okuma değil 
aynı zamanda etkinlik kaynağı niteliğinde. Odasını toplayan Defne’nin karşı karşıya 
kaldığı ilginç yanlışlıkları düzeltmeleri için çocukları çağıran kitapta dağdaki 
asansörler, kocaman havuçlar ve dalgıç kıyafetleriyle güneşlenenler kitaptaki eğlenceli 
yanlışlıklardan sadece birkaçı. Çocuklar bu kitabı okurken hem eğlenecek hem de 
yanlışları bularak gündelik hayatta ne kadar çok şey bildiklerini görecekler. Yetişkinler 
de çocuklarla birlikte yanlışları tahmin ederek çözüm sayfasından kontrol edebilirler.

S U L TA N ,  O R D U  V E  R E AYA : 
I I .  B AY E Z İ D ’ E  S U N U L A N  M Ü E L L İ F İ 
M E Ç H U L  S İ YA S E T N Â M E

Özgür Kavak / Klasik Yayınları / 264 sayfa

Fatih Sultan Mehmet’in sohbet halkasına dâhil olmuş ancak kimliği bugün meçhul bir müellifin 
II. Bayezid’e ithaf ettiği bu kitap ilginç bir tarihi belge niteliğinde. “Kimsenin ilgi göstermemesi 
sebebiyle unutulmaya yüz tuttuğundan şikâyet edilen pratik felsefe/amelî hikmet alanının siyasetle 
ilgili kısmını ihya etmek amacıyla” kaleme alınan kitap dönemin düşünce dünyasına ve siyasi 
ilişkilerine dair zengin bir ufuk turu yapıyor.
Fatih’i ideal sultan olarak belirleyen, Osmanlı devlet görevlilerinin Memlük idaresine karşı 
takındığı olumsuz yaklaşımları aktaran eserden Osmanlı Devleti’nin yavaş yavaş İslâm âlemiyle 
ilgili hamilik rolü üstlenme yolunda ilerlediği anlaşılabiliyor.
Endülüs’ün ve genel olarak dünyanın 15. yüzyılın sonundaki Osmanlı tarafından nasıl görüldüğüne 
dair değerlendirmelere de yer veren eser aynı zamanda İskender, Zâhir Baybars ve Fatih Sultan 
Mehmet gibi hükümdarların savaş taktiklerine de temas ediyor.
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E K R A N D A N  O K U N A N  D Ü N YA

Sinema sıklıkla eğlence ve sanat kalıpları içerisinde değerlendirilir. Aslında bir 
medya biçimi olarak sinemanın eğitici bir yanı da var. Bu sayımızda günümüzü ve 
dünyayı okurken bize daha geniş bir bakış açısı sunabilecek bazı eğitici ve öğretici 
belgesellerden seçki yaptık. Dünyayı sohbetlerden, kitaplardan ve şahsi deneyimlerden 
çıkarım yaparak okurken biraz da ekrana yer vermek iyi bir etkinlik olacak. 

İyi seyirler!

T H E  G R A N D  B İ Z A R R E

https://mubi .com/tr/fi lms/the-grand-bizarre

Kapalı Çarşı’ya nazire yaparak “Grand Bazaar” yerine “Grand Bizarre” diyen belgesel 
kumaş desenlerinin göz alıcı dünyasını anlatıyor. 5 yıllık bir süre zarfında 15 ülkede çekilen 
görüntülerden oluşan filmde kumaşlar ile pop müziğin oluşturduğu ahengi izliyoruz.

G Ü M Ü Ş  S U Y U :  S U R İ Y E  O T O P O R T R E S İ

https://mubi .com/tr/fi lms/silvered-water-syria-self-portrait

Suriye’de yaşanan iç savaş ve insanlık dramına yine Suriyelilerin çektiği görüntüler üzerinden 
tanıklık ettiğimiz bu belgesel savaşın tüm yıkıcılığını gözler önüne seriyor. Ossama Mohammed 
ve Wiam Simav Bedirxan’ın çektiği belgeselde yaşanan şiddet olaylarının ham görüntüleri de 
yer alıyor.

A R O U N D  T H E  W O R L D  W H E N  Y O U  W E R E  M Y  A G E

https://mubi .com/tr/fi lms/around-the-world-when-you-were-30

Çok gezen mi bilir çok okuyan mı? Bu yapımda “çok gezmenin” ne gibi tesirler ve katkılar ürettiği 
meselesi ele alınıyor. Film 30 yaşındayken Sovyetler Birliği, Kuzey Afrika, Avrupa ve ABD’yi 
kapsayan bir yıllık bir yolculuk yapan Jiro’nun tanıklığını aktarıyor. Filmin diğer kahramanı olan 
Jiro’nun kızı, babasının biriktirdiği anılar aracılığıyla, yaklaşık elli yıl sonra geçmişi ve yaşanan 
maceranın onun modern dünyaya dair görüşlerini ne ölçüde şekillendirdiğini keşfe çıkıyor.

I  A M  N O T  Y O U R  N E G R O

https://mubi .com/tr/fi lms/i-am-not-your-negro

Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm yakıcılığını bugün de olanca çıplaklığı ile gördüğümüz ırkçılık 
ve bunun beraberinde getirdiği çatışmalara dair bu filmde Martin Luther King Jr., Malcolm X ve 
Medgar Evers’ın yaşamlarını ve suikastlerini izliyoruz. Amerika’daki Afrika kökenli Amerikalıların 
toplumsal hafızasında yer eden bu önemli figürlerin hayat hikâyeleri bugüne dair de önemli işaretler 
barındırıyor.
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Ç A L M A  L İ S T E S İ

Henry Purcell – Music for a While
https://youtu.be/OLqrx2sUxeY    (04:17)

Altın Gün – Süpürgesi Yoncadan 
https://youtu.be/InymYroypxg    (05:21)

Tinariwen (+IO:I) - Sastanàqqàm 
https://youtu.be/vACZA9dGvV4    (03:22)

Orange Blossom – HABIBI 
https://youtu.be/ywsS4WteceM    (06:02)

Mohsen Namjoo – ZOLF 
https://youtu.be/3ZYn2JASnis    (06:16)

Sami Yusuf – Nasimi
https://youtu.be/iBd1r5VOK2c    (06:54)

İmamyar Hasanov & Nermine Memmedova - Ay ışığında
https://youtu.be/7ylTzg7P9BA    (08:18)

Mark Eliyahu – Journey 
https://youtu.be/RgKKgzVhMgY    (04:29)

TDhafer Youssef – Soupir Eternel 
https://youtu.be/eJwSZIajEvI    (07:04)

Gipsy Kings – Volare
https://youtu.be/qmbx4_TQbkA    (03:41)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin

TEMMUZ 
B İZ İMD İR
15 Temmuz destanı yazılalı dört yıl oldu. Vatan 

bildiğimiz bu toprakları aziz şehitlerimizin 
kanıyla sulayarak bir kere daha kazanalı dört 
yıl oldu. Temmuz sayımız için hazırladığımız 

şarkı listesi, öz vatanlarında bağımsızca 
yaşamayı hak eden milletlere, dünyanın tüm 
milletlerine yine onlardan bir hediye olsun. 

@emrekadir
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11 Haziran günü Kızılay’ın, 152. kuru-
luş yıldönümüne özel olarak Çanakka-
le’de kurduğu Kızılay Ağadere Müze-
si’nin açılışını izlerken çok duygulandım 
ve arka arkaya birkaç tivit attım. 

Ben Kızılay ile aslında çok yakından 
tanışıyorum. Rahmetli babam Bekir 
Ağar bir Kızılay emektarıydı. Yıllarca 
Kızılay’ın Ulucanlar’daki aş evinin 
amirliğini yaptı. 1970’lerde başlayan bu 
vazifesi 2000’lere kadar sürdü ve oradan 
da emekli oldu. 

Babamın hem Ulucanlar’da hem de 
Yenidoğan’daki Kızılay’ın şubelerinde 
vazifesi vardı. Aşevi için bir yandan 
düzenli bağışçılardan erzak toplarken 
bir yandan da yapılan yemekleri ihtiyaç 
sahiplerine dağıtırdı. Üstlerine giyecek 
giysisi, ayağında ayakkabısı olmayan 
insanlar da vardı ve içlerinde bugün 
“dezavantajlı grup” diye tabir edilen in-
sanlar da… Toplumda açlıkla, işsizlikle 
imtihan edilen ya da aklî veya fizikî so-
runları olan insanların bütün dertlerine 
deva olduğunu gördüm. Tabii küçücük 
bir iyiliğin karşılığında insanlardan 
gelen hayır duaları da işittim. 

Eski bir arabaları vardı, onunla yemek 
dağıtırlardı. Ben de babamın peşine 
takılıp giderdim. Beraber yemek dağıtır-
dık. Ben Kızılay’ın ne anlama geldiğini 
o zamanlar öğrendim. Nasıl bir misyon 
icra ettiğini gördüm: Eğer Kızılay o 

insanlara destek olmasa o insanların ne 
kadar çaresiz kaldıklarını anladım. Bu 
anlamda Kızılay, toplumdaki çok önem-
li bir boşluğu dolduruyor, toplumsal 
çatlakları kapatıyor, onarıyor. Yani sanki 
fedakârlık üzerine kurulmuş bir makine 
ve hiç aksamadan çalışıyor. Böyle düşü-
nürdüm o zamanlar…

Bunların dışında benim için bir baş-
ka özel yanı daha var Kızılay’ın: Ben 
hayatımda ilk tatilimi ilkokul dördün-
cü sınıfı bitirdiğim yaz Çamkule’deki 
Kızılay kampında yaptım. Muhteşem 
bir tatil ve müthiş bir hayat tecrübesiydi 
benim için. Ben o kampta yardımlaş-
mayı, gayreti, coşkuyu, heyecanı tattım. 
Hatta orada bir yavrukurt olarak izciliği 
öğrendim ve orada görüp öğrendiklerim 
askerlik hayatım boyunca beni etkiledi. 
Sonraki yıllarda Kızılay’ın kamplarına 
arkadaşlarımı da alıştırdım. Hatırladı-
ğım kadarıyla Kütahya’ya, Samsun’a 
arkadaşlarımla beraber gitmiştik. Hatta 
ben bir “Ankara bebesi” olarak hayatım-
da denizi ilk defa Samsun’da, Kızılay 
sayesinde gördüm. 

Ben Kızılay’ın ekmeğini yedim, suyu 
içtim. Benim yetişmemde, hiçbir şeyle 
kıyas edilmeyecek bir yeri var bu yüz-
den Kızılay’ın. 

Merhametle dalgalanan hilâlimizin daha 
nice yıllar şefkatle, iyilikle, bereketle 
dalgalanması tek temennimdir.

F E DA KÂ R L I K 
ÜZ E R İ N E  KU R U LU 
B İ R  M A K İ N E

A B D U L L A H  A Ğ A R 

Güvenlik uzmanı ve yazar Abdullah Ağar, Türk Kızılay’a dair 
çocukluk hatıralarını ve 152. yıldönümüyle ilgili hislerini 1868 için 
yazdı.

B E K İ R  A Ğ A R 
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T E K N O L O J İ

14

Kontrollü normalleşme adını verdiğimiz yeni dönemde bazı eski alışkanlıklarımızı devam 
ettirmek için almamız gereken önlemler söz konusu. Teknolojinin de yardımıyla eski günlerimizin 
eğlenceli etkinliklerini bir nebze de olsa yaşayabilmemiz mümkün. Bu yazıda kontrollü 
normalleşme döneminde ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek bazı teknolojik uygulamalardan 
bahsedeceğiz. İyi okumalar…

G Ö R E V İ M İ Z  K O N T R O L L Ü  

N O R M A L L E Ş M E !

uLouder

http://www.ulouder.com/

Konum bilgisi bazlı bir uygulama olan uLouder iki Türk mühendis 
tarafından geliştirilmiş. Kullanıcılarının acil ihtiyaçlarını 
duyurabilecekleri bir dayanışma kanalı olarak değerlendirilebilecek 
uLouder uygulaması temelde kullanıcıların bulundukları bölgede mesaj 
yayımlayabildiğiniz sağlıyor. Kısıtlı bir bölgede herhangi bir mesajı 
yayımlayabildiğini uygulamayı farklı amaçlarla kullanabilmek mümkün. 
Küçük işletme sahipleri bölgelerinde bulunan kişilere ürünlerini 
ve kampanyalarını duyurabildikleri gibi ihtiyaç sahipleri de uzak 
komşularından ihtiyaç duydukları malzeme ya da bilgiyi edinebiliyorlar. 
Dijital ortamda yeni bir sosyalleşme aracı olarak da düşünülebilecek 
uygulama toplumsallaşmanın yeni bir yolunu bizlere sunuyor. 
Kaybettiğiniz eşyalar, aradığınız ürünleri veya sokağınızda bir süredir 
göremediğiniz için merak ettiğini kediyi bu uygulama aracılığıyla 
kolayca sorabilirsiniz. uLouder bu yönüyle kontrollü normalleşmede 
insanlara sosyalleşmek ve yardımlaşmak için güvenli bir yol sunuyor.

E R C A N  G Ü L
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Uzaktan Tezahürat

https://www.engadget.com/

2020’ye girerken birçoğumuzun gelecek hakkında 
beklentisi robotlar arasında düzenlenecek spor 
müsabakalarını içeriyordu ancak gerçeklik biraz farklı 
oldu. Sosyal mesafe kurallarının hayatımızda bir süre 
daha kalacağı düşünülürse kalabalık taraftar gruplarının 
izlediği spor müsabakaları artık gündem dışı. Ev 
sahibi takımların kendisini yalnız hissetmemesi fikri 
ile Yamaha tarafından geliştirilen “Remote Cheerer” 
uygulaması taraftarlara uzaktan tezahüratta bulunma 
imkânı sunuyor. Karşılaşmanın düzenlendiği stat ya da 
salonun ses sistemine bağlanan taraftarlar bu uygulama 
aracılığıyla canlı tezahürat yapabiliyorlar. Uygulama 
içerisinde kullanıcılar tezahürat yapacakları hoparlörün 
hangi tribündeki olacağını dahi tercih edebiliyorlar. 
Yakın geleceğin nasıl olacağını düşünürken artık robot 
sporcular yerine bir süre bu robotsu insan taraftarlar ile 
idare edeceğiz gibi görünüyor.

Sodar

https://sodar.withgoogle.com/

Sosyal mesafe hayatımızın her alanında tatbik etmemiz gereken kural. Peki birkaç 
metrelik mesafeyi nasıl tayin edeceğiz? Google tarafından geliştirilen Sodar uygulaması 
cep telefonu kamerası aracılığıyla 2 metrelik mesafeyi kullanıcılarına söylüyor. “Sosyal 
Radar” ifadesinin kısaltması olan Sodar eğer yaygınlaşırsa yakın zamanda insanların 
birbirlerine telefonlarını doğrultup mesafelerini ölçmeye başlaması hayli ilginç 
görüntüler oluşturacağa benziyor. Sodar’ın gördüğü görüntüler sadece cihazda kalıyor 
ve Google görsellere erişemiyor. Pratik bir uygulama olan Sodar şimdilik test ortamında. 
Toplantılarda, ofislerde ve anlık gelişen tüm bir araya gelmelerde Sodar’ın çok kullanışlı 
olacağını söylemek içinse kahin olmaya gerek yok.
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Bu yıl ilki düzenlenen ve bir haftada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaşan,  
dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali “Uluslararası  

Göç Filmleri Festivali” göçmenlerin yaşadığı dramı sanat yoluyla dünyaya duyurma 
çabasının bir ürünüydü.

S İ N EMAN IN  
“ KONAR  GÖÇERLER İ ”N İ 
BU LUŞTURAN  F E ST İVAL 

B E D İ R  A C A R



Son zamanlarda (Donald Trump adına) en çok güldüğüm şey, 
ABD Başkanı’nın ‘Bütün göçmenler ülkelerine dönmeli’ sözü 
üzerine, bir Amerikan ‘yerli’sinin, (Trump’a hitaben) ‘Sahi mi? 
Öyleyse ne zaman dönüyorsunuz?’ diye karşılık vermesi oldu.

Öyle ya, Trump da biliyor olmalı ki kendi ataları da birer ‘göç-
men’di ve insanlık tarihi için ‘göçler tarihi’ denilse yeridir.

Tarihin akışını değiştiren göçler kadar ‘kişisel tarihimizi’ 
değiştiren göçler de vardır. Kendimden örnek verecek olursam 
eğer, Samsun’un Havza ilçesinde ortaokulda okurken ‘Devlet 
Parasız Yatılı Okul’ sınavlarını kazanmamla birlikte İstanbul’a 
göçüm başlamıştı. 

5 Aralık 1985. O gün bugündür ben bir ‘İstanbullu’yum.

Benim hayatımı şekillendiren bu ‘minik göç’ hikayesinin 
ardından bir de tarihin seyrini değiştiren büyük göçler var ki 

bugün dünyamızı şekillendiren siyasi ya da sosyolojik haritalar 
bu göçlerin sonucudur. 

Orta Asya’dan Türkler’in göçü örneğin… Çin Seddi’nden 
Adriyatik’e kadar bir coğrafyayı etkilemedi mi? Yahut Kavim-
ler Göçü, Afrikalı ‘kölelerin’ Amerika kıtasına göçü, mübadele 
göçleri, zorunlu göçler, sürgünler…

İlk gençlik yıllarımdan örnek verecek olursam; 1990’lar, Bulga-
ristan’da yaşayan soydaşlarımızın ‘anavatana’ zorunlu dönüş 
yıllarıydı.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 
desteğiyle 1944’te hükümeti devirerek yönetimi ele geçiren 
Bulgaristan Komünist Partisi (BKP), iktidarda kaldığı 45 yıllık 
dönemin son yıllarında ülkedeki Türk ve diğer Müslümanları 
asimile etmeye çalıştı.

Dünyanın en çok göçmen barındıran ülkesi olarak Türkiye’de 
göçmenlerle ilgili yeterli sanatsal üretimlerin yapılmadığını 
düşünüyorduk ki bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Uluslararası Göç Filmleri 
Festivali’ çıkageldi.
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Tek milletli bir devlet yaratma çabasındaki komü-
nistler ibadet yasağı getirdi, Türk ve Müslümanların 
isimlerini değiştirdi. “Bulgarlaştırma” girişimleri 
sonucu 1985 sonuna dek 310 bin kişinin isimleri 
değiştirildi. Ülkede asimilasyon kampanyasına karşı 
Müslümanların direnişinde 24 kişi hayatını kaybetti. 
1989’da devrilen komünist rejimin başındaki Todor 
Jivkov, amacına ulaşamayınca Türkiye ile sınırları açtı. 
Yaklaşık 360 bin Türk Türkiye’ye göç etti. O yıllarda 
‘anavatana’ gelen pek çok soydaşımız bir daha Bulga-
ristan’a dönmedi.

1492’de İspanyol Yahudileri Sefaradların Osmanlı 
İmparatorluğu’na sığınmaları, 1944’te başlayan büyük 
Kırım sürgünü gibi olaylar nasıl ki geçmişte insanlık 
ailesine büyük acılar yaşatmışsa bugün de Myam-
mar’da, Doğu Türkistan’da Müslümanların uğradığı 
zulümler, sürgünler, ABD’de ve Avrupa’da yaşanan 
ırkçı saldırılar tarihten pek de ders alınamadığının 
kanıtı gibi…

Anadolu’nun romanı

2011 yılından bu yana dünyamız, Suriye’de patlak 
veren iç savaşa ve ardından başlayan büyük göç hare-
ketine şahitlik ediyor.

Güney komşumuzun savaş öncesinde nüfusu 23 mil-
yonken, bugün toplamda yaklaşık 10 milyon Suriyeli 
yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kaldı. 
Bunların 3 milyona yakını ise çocuk.

Büyüklerin savaşında, öksüz, yetim kalan, ailesini, 
okulunu, oyun oynadığı sokakları kaybeden, ziyan 
olup giden 3 milyon sabi… Suriyelilere büyük oranda 
kucak açan ülke ise Türkiye oldu. Ülkemiz, bugün 
dünyanın en çok göçmen/mülteci barındıran ülkesi. 
Savaşın başladığı tarihten bu yana, başka hiçbir ülke-
de olmadığı kadar göçmenlerin hak ve hukuklarının 
gözetildiği, asgari yaşama şartlarının sağlandığı ülke 
Türkiye…

Öte yandan Türklerin hikayesi de baştan sona bir göç 
hikayesi değil midir?

Orta Asya’dan itibaren göçebe yaşam tarzını büyük 
oranda benimseyen Türk insanı, hislerini, yaşayışını ve 
toplumsal ilişkilerini sazı ile nesilden nesile aktardı. 

Söyledikleri her türküde sitem, ayrılık, özlem, ağıt ve 
kimi zaman göç gibi toplumsal olaylar da yer aldı.

Boşuna söylemiyor Ahmet Hamdi Tanpınar: Türküler 
Anadolu’nun romanıdır. Biz bu türkülerin milletiyiz.

F O T O Ğ R A F  A A  /  A Y H A N  M E H M E T
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“Şu karşı yaylada göç katar katar
Bir güzel sevdası serimde tüter
Bu ayrılık bana ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni” diyor 
Pir Sultan Abdal bir türküsünde. 
Afyon Sandıklı yöresinden bir türkümü-
zün sözleri de şöyle: 
“Kumalar dağından göç katar katar 
Katardan ayrılmış turnalar öter
Bize bu ayrılık ölümden beter…”

Çocukluğumda duyduğum bir sözdür: 
Ayrılıkla ölümü tartıya çıkarmışlar, ayrı-
lık ağır basmış.

30 ülkeden 45 film

Gelelim bugüne… Dünyanın en çok göç-
men barındıran ülkesi olarak Türkiye’de 
göçmenlerle ilgili yeterli sanatsal üretim-
lerin yapılmadığını düşünüyorduk ki bu 
yıl ilk kez düzenlenen ‘Uluslararası Göç 
Filmleri Festivali’ çıkageldi.

14-21 Haziran tarihleri arasında gerçek-
leştirilen festival, göçlerin tarih boyunca 
tüm milletlerin yaşadığı ortak bir hikaye 

oluşundan hareketle konu hakkında 
farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri 
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekle-
riyle düzenlenen festival salgın nedeniyle 
‘çevrimiçi’ olarak gerçekleştirildi.

Dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı 
tematik film festivalinde tüm gösterimler 
ve etkinlikler ücretsizdi.

Festival, 3D sanal stüdyoda ‘artırılmış 
gerçeklikle’ düzenlenen yeni nesil açılış 
töreniyle 13 Haziran gecesi başladı. 30 
ülkeden 45 filmin ücretsiz ve çevrimiçi 
olarak gösterildiği Uluslararası Göç 
Filmleri Festivali’nde rezervasyonla izle-
nen filmler yoğun ilgi gördü.

13 Haziran gece yarısından sonra 
başlayan rezervasyonların yüzde 40’ı 
doldu. Oyuncular Fadik Sevin Atasoy 
ve Toprak Sergen’in sunumuyla gerçek-
leşen açılış töreni, organizasyonun mi-
marı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy’un ‘sanal olarak’ Gaziantep’teki 
tarihi Mecidiye Han’dan birlikte yaptık-
ları açılış konuşmasıyla başladı.

Açılış töreninde, yıllardır mülteciler için 
yardım çalışmaları yürüten Gamze Özçe-
lik’e ‘Sınırsız İyilik Ödülü’ verildi. 

Duygu yüklü bir konuşma yapan Özçe-
lik, “En büyük ödülü Allah bu yola gir-
meyi nasip ederek verdi. Ne kadar şük-
retsem az. Bizim için en büyük mutluluk 
yeryüzünde bir canın gülümsemesine ve-
sile olabilmek. Sizin bu ödülünüzü her 
gördüğümde inşallah o arşınladığımız 
yolları, o başını okşadığımız yetimleri, 
belki susuz bir canın su bulmasına vesile 
olmamızı hatırlayacağım” dedi.

Kendisi de Suriye göçmeni bir aileden 
gelen, festivalin Onursal Başkanı Oscarlı 
oyuncu F. Murray Abraham’ın görüntü-
lü videoyla herkesi festivale davet ettiği 
açılış töreninde, ‘uzun metraj’ jürisinde 
yer alan ABD’li oyuncu Danny Glover’a 
ise ‘Onur Ödülü’ takdim edildi. 
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Kültürel etkinlikten çok daha fazlası

Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin kültürel bir etkinlik-
ten çok daha fazlası olduğunu dile getiren İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, açılış gecesinde yaptığı konuşmada, göçün 
yüzünün, sadece ellerinde bavullarla sınıra koşan, bir lastik 
botla denizin ortasında sürüklenen insan manzaralarından 
ibaret olmadığını söyledi.

Göçü tanımanın, aslında kendimizi tanımak anlamına geldi-
ğini vurguladı Soylu ve ekledi: Çünkü bizim göç hatıraları-
mız, sadece 9 yıl öncesinde Suriye iç savaşıyla başlamıyor.

Bir kutlu göçü, hicreti, takvim başlangıcı olarak kabul eden 
bir inancın sahipleriyiz. Hazret-i Nuh’un gemisinin yolcuları 
olarak aslında hepimiz, binlerce yıldır süregelen büyük bir 
göçün “konar göçerleri”yiz. 

Soylu’nun altını çizdiği bir olgu da göçün kültürleri, mut-
fakları, mimariyi ve sosyolojiyi etkilediği, zenginleştirdiği 
gerçeğiydi: Hepimiz göçten besleniyoruz.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin korkuları bilgiyle, 
önyargıları empatiyle yenme gayreti olduğunu belirten 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da “Göçün 
arkasında hep bir zorunluluk, önünde ise daima umut 
vardır” dedi.

Festivalin göç konusundaki farkındalığı artırmak için atıl-
mış değerli bir adım olduğunu dile getiren Ersoy, sinema 
gibi etkili bir sanat dilini kullanarak oluşturulacak bilinç ve 
farkındalığa her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu 
da sözlerine ekledi.

Dev jürinin başkanı Nuri Bilge Ceylan

Festivalin Onursal Başkanlığı’nı Oscarlı oyuncu F. Murray 
Abraham; 8 filmin yarıştığı Uluslararası Uzun Metraj Film 
Yarışması’nın jüri başkanlığını ise ödüllü yönetmen Nuri 
Bilge Ceylan üstlendi. 

Ceylan’ın başkanlık ettiği jüride ABD’li oyuncu-yönetmen 
Danny Glover, Bosna’nın en iyi oyuncusu olarak anılan 
Emir Hadzihafizbegovic, Çin asıllı ABD’li oyuncu Joan 
Chen, Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig, üç Oscar ödül-
lü İngiliz kostüm tasarımcısı Sandy Powell, İran’ın Cannes 
Ödüllü oyuncusu Seyyid Şahap Hüseyni gibi isimler yer 
aldı.

Festivalde, dünyada ve Türkiye’de son beş yılda önemli fes-
tivallerde ödüle layık görülmüş filmler; Uluslararası Uzun 
Metraj, Uluslararası Kısa Metraj ve senaryo olmak üzere üç 
kategoride yarıştı.

Yarışma sonucunda; ‘En İyi Uzun Metraj Film’ 15 bin Avro, 
En İyi Kısa Metraj Film’ ile ‘İlham Verici Senaryo’ 5 bin 
Avroluk para ödülünün sahibi oldu.

Ayrıca, Aynı Gemi - Same Boat adıyla düzenlenen bir başka 
kısa metraj film yarışmasında da yine birinciye bin Avro 
ödül verildi.

Masterclass, atölyeler, paneller…

‘Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin önemli bir parçası 
ise etkinlikler zinciriydi. 

Dünyanın dört bir tarafından ünlü isimler atölyeler ve söy-
leşiler düzenleyerek festivalin sosyal medya hesaplarından 
tecrübelerini paylaştı. 

Festival filmlerinin bize hatırlattığı ise göçlerin aslında in-
sanlık tarihiyle birlikte başladığı ve hiç bitmediği gerçeğiy-
di. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dediği gibi: “Yaşadı-
ğımız yerler farklı, inançlarımız farklı dillerimiz farklı ama 
hepimiz aynı hikayenin, aynı göç hikayesinin çocuklarıyız.”

Evet, Hazreti Adem’den beri hepimiz bir göç hikayesinin 
çocuklarıyız aslında.

Bu yüzden, göçün ruhunu hatırlamanın, göçün duygusunu, 
sanatını, insanları nasıl kaynaştırdığını, medeniyetleri nasıl 
zenginleştirdiğini anlatmanın zamanı gelmişti. Ve Türkiye-
miz, uluslararası düzeydeki Göç Filmleri Festivali’yle, işte 
bu gerçeğin altını bir kez daha çizmiş oldu. 

Festival süresince 45 civarında film sanatseverlerle buluş-
tu. Filmlerin ortak özellikleri ise, festivalin adına yaraşır 
biçimde, göç ve göçmenlik sorununu işliyor olmalarıydı. 
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Bu bağlamda, sığınmacı nedir sorusuna cevap arayan 
belgeseller olduğu gibi farklı ülkelerde, farklı kültür-
lerde tutunmaya çalışmanın zor yanlarını dramatik ya 
da trajikomik üslupla ele alan filmler de festivalde boy 
gösterdi.

Bunlar arasında Türkiye-Almanya ortak yapımı The 
Instant/Enstantane, (Yönetmen: Hakan Aytekin) 1980’li 
yıllarda Mardin-İdil’den farklı ülkelere göçmen olarak 
gidenlerle, yurtlarında kalan Süryanileri ‘gidenler’ - ‘ka-
lanlar’ bağlamında ele alan, memleket sevgisi, yüzleşme-
ler ve hatırlar üzerine röportajlardan oluşan ilgi çekici 
bir yapımdı. 

Avustralya yapımı The Merger (Birleşme) adlı film ise 
izlemesi keyifli bir komedi olarak dikkat çekti. Mark 
Grentell imzalı film, mültecilerden oluşan bir futbol 
takımının maceralarını anlatıyor. Elbette bu yapılırken, 
önyargılara karşı verilen mücadele filmin esas meselesi 
olarak pediküle yansıyor.

Dimitri Petrovic/Maxime Jennes’in yönetmenliğini üst-
lendiği ‘Dönüş Yolunda’ adlı film ise unutulan binlerce 
göçmenin yaşadıklarını Iraklı Hüseyin’in Brüksel’den 
Atina’ya uzanan zorlu yolculuğunda gözler önüne 
seriyordu. 

Maria Lafi’nin yönettiği ve birçok festivalde ödül alan 
‘Patlama’, bir patlama neticesinde değişen hayatları, 

Teboho Edkins’in yönettiği ‘Yamyamlık Günleri’ asimi-
lasyon meselesini, Efrat Shalom Danon ve Gili Danon’ın 
yönettiği ‘Normal Bir Hayat’; biri Tel Aviv biri Berlin’de 
yaşayan ve sığınma talebi olan iki mültecinin yaşadıkla-
rına odaklanan dikkat çekici filmlerdi.

Bir başka ödüllü film olan 15 dakikalık Pizza Boy 
(Pizzacı) ise göçmen meselesine farklı ve eğlenceli bakış 
getiren filmlerden biriydi. 

Gianluca Zonta’nın yönettiği İtalyan yapımı film, Bo-
logna’da pizza dağıtımı yaparak geçimini sağlayan Gür-
cü bir genç adamın elindeki siparişleri bitirip doğum 
yapmak üzere olan karısına yetişme telaşını anlatıyor. 
Ancak, anlayışsız müşteriler yüzünden bu hiç de kolay 
olmaz.

Ümran Safter imzalı “Umudun Kanadında” adlı yapım 
ise, DEAŞ saldırıları nedeniyle Bodrum’dan Yunanis-
tan’ın Kos Adası’na geçmeye çalışırken bindikleri botları 
batan biri çocuk, 5 Iraklı mültecinin 4 yıla yayılan hayat-
ta kalma mücadelesini anlatıyor. 

Festivalde Suriyeli Waad Al Kateab ve İngiliz Edward 
Watts’ın yönettiği ‘For Sama/Sama İçin’, ‘En iyi Uzun 
Metraj’ film seçildi. Suriye’de yaşanan iç savaşı genç bir 
annenin gözünden çarpıcı bir dille aktaran ve 2019’da 
Oscar adayı olan 7 ödüllü belgesel, 15 bin Avro para 
ödülünün de sahibi oldu. İtalyan yönetmen Costanza 

14-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, 
göçlerin tarih boyunca tüm milletlerin yaşadığı ortak bir 
hikaye oluşundan hareketle konu hakkında farkındalık 
oluşturmayı hedefledi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen festival salgın 
nedeniyle ‘çevrimiçi’ olarak gerçekleşti.
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Quatriglio’nun Doriana Leondeff ile birlikte senaryosunu 
yazıp yönettiği, Afganistan’daki Taliban zulmünden kaçıp Av-
rupa’da yaşayan iki kardeşin hikayesini anlatan Oğlum Gibi/
Just Like My Son‘En İyi İlham Veren Senaryo’; 1979’daki İran 
Devrimi sırasında ailesiyle birlikte ülkesini terk edip Avus-
turya’da yaşamak zorunda kalan İranlı yönetmen Arash T. 
Riahi’nin imzasını taşıyan Oskar&Lilli ‘Jüri Özel Ödülü’nün 
sahibi oldu.

‘Unicef En İyi Kısa Film Ödülü’ Amelia Nanni’nin yönettiği 
Kıyının Çocukları/Children of the Shore, ‘Aynı Gemide Kısa 
Film Ödülü’ ise Zeynep Köprülü’nün yönettiği ‘Orada/There’ 
filmlerine verildi.

Nuri Bilge Ceylan başkanlığında dünyaca ünlü isimlerin yer 
aldığı jürinin ‘en iyi’leri seçmek için dijital ortamda bir araya 
geldiği yarışmada 26 bin Avro para ödülü dağıtıldı. 

30 milyon izleyiciye ulaştı

Bir haftada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaşan, dünyanın en 
geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali Uluslararası 
Göç Filmleri Festivali görkemli kapanış töreniyle sona erdi. 

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir video 
mesajla katıldı. Son 8 senede çoğu kadın ve çocuk 25 bin 
kişinin Akdeniz’in azgın sularında hayatını kaybettiğini, 
Avrupa’ya sığınan 10 bin mülteci çocuğun akıbetinin bilin-
mediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Göçle ilgili ön 
yargılarımızı bir tarafa bırakarak göçmelerin gittikleri ülke-
lere ve gittikleri toplumlara katkılarını görmemiz gerektiğine 
inanıyorum” mesajı verdi. 

Festivalin mimarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “2011 
yılından beri anlatamadığımız, daha doğrusu anlatıp hisset-
tiremediğimiz pek çok duyguyu, bu sayede anlatabilmiş ve 
hissettirebilmiş olduk. Gönüllere girmek istedik ve galiba 
başardık” sözleriyle festivalin amacına ulaştığını söyledi.

ÖDÜL KAZANAN FİLMLER

• En İyi Uzun Metraj Film: Sama İçin / For Sama

Yönetmen: Waad Al - Kateab, Edward Watts)

• En İyi İlham Veren Senaryo: Oğlum Gibi / JustLike My 
Son

Yönetmen: Costanza Quatriglio

Senaryo: Costanza Quatriglio, Doriana Leondeff

• Jüri Özel Ödülü: Oskar&Lilli

Yönetmen: Arash T. Riahi

Oyuncular: RosaZant, LeopoldPallua

• UNICEF En İyi Kısa Film Ödülü: Kıyının Çocukları /  
Children of theShore

Yönetmen: Amelia Nanni

YARIŞMA FİLMLERİ

• For Sama / Sama İçin (İngiltere, ABD / 2019)

• Midnight Traveler / Gece Yolcusu (Amerika, Katar, 
Kanada, İngiltere / 2019)

• Omar And Us / Omar ve Biz (Türkiye / 2019)

• Kızım Gibi Kokuyorsun / Scent Of My Daughter  
(Türkiye, Amerika, Fransa / 2019)

• Oskar&Lilli (Avusturya / 2020)

• Oğlum Gibi / Just Like My Son (İtalya, Hırvatistan, 
Belçika / 2018)

• Rafaël (Hollanda, Belçika, Hırvatistan / 2018)

• The Merger/Extra Time / Birleşme (Avustralya / 2018)

GÖÇMENLER DÜŞMAN DEĞİL

Festivali son derece başarılı bulduğunu dile getiren 
ABD’li oyuncu Murray Abraham “Dünyada mültecilerle 
ilgili neler olduğunu filmlerle anlatmaktan daha iyi bir 
yol var mı bilmiyorum’’ dedi.

Türkiye’nin mülteciler için yaptıklarını ‘Olağanüstü bir 
başarı’ olarak değerlendiren Abraham, ülkesinin (ABD) 
politikalarını eleştirirken ‘Bazen insanlığımızı unutuyo-
ruz’ dedi. Abraham’ın mühim bir cümlesi daha vardı: ‘Bu 
insanlar tehlikeli ya da düşman değil.’
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S AVAŞ TAN  İ Ş E 
KAT KAT H I KÂY E

B E T Ü L  O K  Ş E H İ T O Ğ L U

Eskiden savaş dönemlerinde olduğu gibi günümüzde de özellikle ramazanlarda kimsesiz, 
yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere Türk Kızılay yemek dağıtımı yaparken sefer taslarını 
kullanmaktadır.

F O T O Ğ R A F  A A  /  R E W O R K  A J A N S
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Sefer; yolculuk yapmak, göç etmek anla-
mına gelmektedir. Bunun yanı sıra savaş 
amacıyla yolculuğa çıkmak anlamını da 
taşır. Hatta savaş haline seferberlik denil-
mektedir. Osmanlı’da savaşa giden askerle-
rin yol azığı sefer tasına konulurdu. Sefer 
taslarının çeşitli isimlendirmeleri vardır: 
Yemek termosu, yemek matarası, yoltası, 
yolluk gibi. Bilindiği üzere, yemek kültürü 
bir toplum için çeşitli özellikleri barındırır. 
Bizim burada sefer tasını konu edinmemiz 
de bununla alakalıdır. Nesneler, eşyalar or-
taya çıktığı dönemin, kültürün aynasıdır. 
İncelediğimiz sefer tası, dönemin şartları-
nı, sefer tasını kullananların ekonomik ve 
toplumsal özelliklerini yansıtır. 

Genellikle üç katlı taslardan oluşan, 
kapağı sahan olarak da kullanılabilen, 
yemekleri taze tutan bir nesnedir. İlk or-
taya çıktığı zamanlarda bakırdan yapılan 
sefer tasları gün geçtikçe formülize olmuş, 
bakırın yerini çelik yahut termos özelliğe 
sahipürünler almıştır. Bakır sefer tasları 
üzerinde çoğunlukla Osmanlı ve Selçuklu 
motifleri görülmektedir. Yanlarında kaşık 
çatal takma özelliği bulunan sefer tasları 
da vardır. Bir çubuk yardımıyla birbirine 
tutturulan kaplarıntutma yeri ise taşımayı 
kolay kılmak için hareketlidir. Sefer tas-
ları, kendisine özgü bir kilit sistemine de 
sahiptir. Soğuğu soğuk sıcağı sıcak tutar. 

Orta sınıfın temsili

Taşıması kolay olması açısından ve böl-
meleriyle yemeklerin birbirine karışmasını 
engellediğinden çok tercih edilen bir ürün 
olmuştur. Bakır işlemecileri, sefer taslarını 
Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle o kadar 
ustalıkla işlerlerdi ki geçmişten günümüze 
kalan örneklerinde kullanımının ve öne-
minin ne denli yüksek olduğunu anlayabi-
liyoruz. Genellikle “memur”u işaret eden 
sefer tası, ekonomik olarak orta gelirin 
kullandığı bir nesne haline dönüşmüştür. 
Türk filmlerinin bazı sahnelerinde de gör-
düğümüz sefer tası, memurlara ait birer 
hatırlama nesnesi olmuştur. 

İlk başta askerlerin savaş için sefere çıkar-

ken yanlarına aldıkları bu nesne, zaman 
içerisinde dönüşmüş işe giden işçinin, 
memurun ev yemeğini taşımasına yardım-
cı olmuş, orta sınıfın temsili konumuna 
gelmiştir. Kırda tarlaya giderken, kentte 
işe giderken insanlar sefer tasını kullanma-
yı tercih etmişlerdir. Esnaf, sefer tasındaki 
yemeği bir başka esnafla paylaşmıştır. 
Paylaşmayı da ifade etmektedir. 

Antika sefer tasları açık artırmada

Sefer tasının kullanımının yaygın olduğu 
zamanlarda, Türkiye’nin ve dünyanın 
yakın geçmişine baktığımızda paket servis 
ve fast food olanakları sınırlıydı. Fast food 
tüketim kültürü inşa edilmemiş yahut 
bazı yerlerde inşa sürecine başlanılmıştı. 
Bu kültür günümüzde dahi, sağlıksız ve 
pahalı olduğu için sürekli tartışılmakta-
dır. Bunun yanı sıra ev yemeklerine göre 
maliyeti daha fazladır. Bu sebeple sefer 
tası, sağlıklı ev yemeğini ve ucuzluğu da 
temsil etmektedir. Sefer tasları da dönü-
şüm geçirmiştir. Sağlıklı beslenme akımı-
nın fenomenleri ve bu akımın takipçileri 
yeni üretilen sefer taslarını kullanmaya 
başlamışlardır. Sefer tasının, ham mad-
desi, estetize değerleri, ortaya çıkış amacı 
değişse de “taşınabilir yemek” mantığı 
değişmemektedir. 

Günümüzde değişik formlarının kullanıl-
maya başlaması geçmişteki kullanımını 
zedelememektedir. Antika olarak adlandı-
rabileceğimiz bakır, çelik sefer tasları gü-
nümüzde nostaljik birer süs eşyası olarak 
da kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı, 
Selçuklu motifli sefer tasları evlerin, iş 
yerlerinin vitrinlerinde süs eşyası olarak 
yerini almaktadır. Bakır işlemecileri de, 
süs için dahi olsa sefer taslarının ortadan 
yok olmadığı için sevinç duymaktadırlar. 
Antika dükkânlarında, ilk sefer tasları açık 
artırmalarla satışa sunulmaktadır. 

Eskiden savaş dönemlerinde olduğu gibi 
günümüzde de özellikle ramazanlarda 
kimsesiz, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere 
Türk Kızılay yemek dağıtımı yaparken 
sefer taslarını kullanmaktadır.

F O T O Ğ R A F  A A  /  R E W O R K  A J A N S

F O T O Ğ R A F  A A  /  R I D VA N  K O R L U T A Ş

F O T O Ğ R A F  A A  /  R I D VA N  K O R L U T A Ş



26 1 8 6 8  D E R G İ  /  “ G E L E C E K T E  K A R Ş I L A Ş A C A Ğ I M I Z  Y E N İ  Z O R L U K L A R  İ Ç İ N  Ç O K  Y Ö N L Ü ,  Y E N İ  B İ R  S İ S T E M  K U R M A L I Y I Z ”

ULUS LARARAS I  K I Z I LHAÇ  KOM İ T E S İ 
( I CRC )  BAŞKAN I  P E T ER  MAURER 
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, pandemi sürecinde insanî 
yardım faaliyetlerinin seyrini ve gelecekte karşılaşabileceğimiz krizlere dair alınması 

gereken önlemleri 1868’e anlattı.
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Aylardır yaşadığımız pandemi için faaliyetleriniz hak-
kında bilgi verebilir misiniz?

Çatışma içindeki ülkelerde Kovid-19, hayata karşı büyük 
bir tehdidi temsil ediyor. Sağlık sistemleri zaten şiddet 
sonucu tahrip olmuş, koronavirüsün sağlık sistemlerine ek 
yük getirme tehlikesi topluluklar için muazzam bir risk. 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi olarak çatışmadan etkilenen 
insanlara yardım etmeye yönelik hayat kurtaran çalışmala-
rımız sürüyor. Ayrıca sağlık sistemlerini Kovid-19’a cevap 
vermek maksadıyla güçlendirmek için faaliyetlerinin bir-
çoğunu yeniden düzenlemiştir. Afganistan ve Myanmar’da 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin hapishanelerdeki ve sağ-
lık sistemlerini destekleme amaçlı çalışmaları Kovid-19’un 
tespiti ve önleyici yöntemlere odaklanmaktadır. Mesela 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde destek verdiğimiz 
hastanelerin karantina önlemleri almalarına yardım edi-
yoruz, sağlık çalışanlarına şüpheli vaka izolasyonu eğitimi 
veriyoruz ve enfeksiyon önleme denetim tedbirleri uygulu-
yoruz. Irak’ta 42 bin tutuklunun bulunduğu 24 tutuk evine 
sabun ve dezenfektan, eldiven, koruyucu gözlük ve önlük 
gibi koruyucu ekipman ve termometreler bağışladık. Soma-
li’de Somali Kızılayı’nın desteklediği kliniklerde şüpheli 
vakaları gözlemlemek için bir gözetim sistemi kuruyoruz. 
Aynı zamanda tutuk evlerine hijyen araçları sağlıyor ve 120 
binden fazla eve sabun, tablet klor sağladık ve Kovid-19 
hakkında hijyen bilgileri verdik.

Kovid-19’dan sonra dünya çapında insani yardım hangi 
yönde gelişecek?

Kovid-19 bizim çalışma ortamımızı temelden değiştirdi: 
Küresel bir pandemi, kendisini mevcut zorlukların üzerine 
ekliyor. En gelişmiş ülkelerde dahi sağlık sistemleri hastala-
ra cevap vermekte zorlanırken siyasi düzenler, ekonomiler 
ve toplumlar derinden sarsılıyor. Böylesi bir durumda, 
gelecek de bu krizleri karşılama şeklimizle kurulacak. 
Tepkilerimiz kapsayıcı mı, ayrımcı mı? Kurguya mı, kanıta 
mı dayanır? Uluslararası Kızılhaç Komitesi, insani yardım 
örgütlerinin hem kısa vadeli hem de giderek artan oran-
da uzun vadeli ihtiyaçları karşılaması gerekliliğini uzun 
zamandır savunuyor. Kovid-19, bu uzun vadeli desteğin 
neden bu kadar önemli olduğunu gösterdi. Böylece kriz 
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halindeki toplumlar, mesela bulaşıcı hastalığın yayılmasını tespit edip kontrol altına 
almak için gerekli olacak tıbbi tesislere sahip olacaktır.

Tabii afetler ve epidemiler sıklaştıkça, insani yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı 
da artıyor. Sizce insani yardım operasyonları, sürdürülebilir bir şekilde daha iyi 
nasıl finanse edilebilir?

Yardım sağlayanlar olarak biz, gerekli olan kısa vadeli yardımı sağlarken sistemik 
meseleleri ele alıp sürdürülebilir ve dirençli topluluklar kurmalıyız. Geleneksel ve 
tekil müdahaleler artık bugünün insani krizlerinin boyutu ve karmaşıklığına yetiş-
meye yeterli değil. Geleneksel kaynak sağlama yöntemleri önemini sürdürüyor, fakat 
aynı zamanda hizmet sağlama sistemleri geliştirmek için yenilikçi finansal modeller 
de bulmalıyız. Böyle iki koldan bir yaklaşım, geleneksel kısa vadeli insani acil durum 
fonlamasının aksine uzun vadeli bütçe oluşturulmasını gerektirir.

Değişen teknolojik ve dijital fırsatlar, insani yardım faaliyetlerini nasıl etkiliyor?

Dijitalleşme devletlerin, silahlı grupların ve diğer aktörlerin nüfuslarla etkileşimi-
ni, temel haklarını korumalarını veya kısıtlamalarını, güvenliği idare etmelerini ve 

Geleneksel ve tekil 
müdahaleler artık bugünün 
insani krizlerinin boyutu 
ve karmaşıklığına yetişmeye 
yeterli değil. Geleneksel 
kaynak sağlama yöntemleri 
önemini sürdürüyor, fakat 
aynı zamanda hizmet sağlama 
sistemleri geliştirmek için 
yenilikçi finansal modeller de 
bulmalıyız. Böyle iki koldan 
bir yaklaşım, geleneksel kısa 
vadeli insani acil durum 
fonlamasının aksine uzun 
vadeli bütçe oluşturulmasını 
gerektirir.
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savaş yürütmelerini değiştiriyor. Bu 
değişim insani yardım faaliyetlerine de 
yayılıyor, bilhassa da koruma, güven ve 
gizliliğin dijital boyutları hususunda. 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin dik-
katini verdiği teknolojilerden biri yapay 
zeka. Uluslararası Kızılhaç Komitesi 
kayıp vakalarını çözme kapasitesini 
geliştirmek için şu anda yapay zeka 
alanından gelen birçok teknik araştırı-
lıyor. Mesela yüz tanıma, akrabalarını 
arayan kişilerin sağladığı fotoğrafları 
eşleştirmenin hızlandırılması için 
kullanılabilir. Bunu ve başka teknikleri 
uygulamak, meslektaşlarımızın araş-
tırmalarını kısıtlamalarına yardımcı 
olacak ve umarız ki çatışmanın ayırdığı 
daha fazla aileyi bir araya getirecektir. 
İnsani yardım müdahalelerimizi en 
iyi hale getirmek için dijital fırsatları 
kullanırken, kişisel verinin korunması 
konusunda sıkı kurallar uyguluyoruz.

Bir insani yardım örgütü olarak kriz 
dönemlerinde çalışma tecrübeniz var 
fakat tüm dünyanın aynı krizi yaşa-
ması onlarca yıldır görülmemiş bir 
durum. Bu sizin işinizi kolaylaştırdı 
mı, zorlaştırdı mı?

Dünyanın ortak bir tehdidi alt etmek 
için bir araya gelmesi bizim için moral 
verici bir manzara. Tıbbi ve insani yardım 
çalışanlarının ihtiyacı olanlara daha iyi 
ulaşabilmesi için dünya çapında ateş-
kes çağrılarını destekliyoruz; hastalara 
yardım sağlama ve başkalarının hastalan-
masını önleme yönündeki ortak amaç da 
umut veriyor. Tabii ki karşımızda birçok 
zorluk da var. Personelimizi onlara en çok 
ihtiyaç duyulan yerlere kaydırmamız çok 
zorlaştı, yardım malzemelerini taşımakta 
da zorluklarla karşılaştık. Aşmaya çalıştı-

ğımız sorunlar bunlar ve ben örgütümün 
zorluklara rağmen çatışma bölgelerindeki 
insanlara ulaşmayı sürdürme becerisin-
den çok gurur duyuyorum.

Tüm dünyanın ortak bir mücadeleye 
girmiş olması, dünya kamuoyunun 
yaklaşımını olumlu bir yönde değişti-
recek mi? Sizce devletlerin insani yar-
dım çabalarına katılımı artacak mı?

Olabildiğince çok devletin insani 
yardım finansmanına ve hareketine 
katılımı desteklemesini uzun zamandır 
umut ediyorduk. Bu pandemi, dünyaya 
sağlık konularında eşit ölçüde savun-
masız olabileceğimizi hatırlatmaya 
yarıyor. Teorik olarak bu da gelecekte 
daha fazla dikkat etmenin ve kaynak 
sağlamanın önünü açmalı, fakat bunun 
gerçekleşmesi dünya liderlerinin karar-
ları ve eylemlerine bağlı olacak.

Kovid-19, sağlık sorununa ek olarak 
ekonomik bedeller de ortaya çıkaran 
bir krize dönüştü. Bu ekonomik be-
del, yakın gelecekte hangi sorunlara 
neden olabilir?

Ekonomik etkinlerin ve gıda güvenliği 
etkilerinin olası boyutunu bilmiyo-
ruz. Kesin olan şu ki, çatışmalardan 
etkilenen milyonlarca insanın haliha-
zırda kırılgan ve belirsiz olan geçim 
kaynaklarındaki en ufak aksama bir 
kısır döngüyü başlatabilir: Gelir kaybı 
yetersiz beslenmeye, yetersiz beslenme 
sağlıksızlığa, sağlıksızlık hastalığa 
maruz kalmaya, hastalığa maruz kalma 
çalışamamaya ve o da gelir kaybına yol 
açar. Zaman içinde açlık seviyeleri, ye-
tersiz beslenme ve hastalıkla ekonomik 
sorunlara bağlı stres artabilir; küresel 
ve yerel tedarik zincirleri, özellikle gıda 
bakımından bozulurken emek, ürün ve 
hizmet piyasaları arz ve talebin azalma-

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin dikkatini verdiği teknolojilerden biri yapay zeka. Uluslararası 
Kızılhaç Komitesi kayıp vakalarını çözme kapasitesini geliştirmek için şu anda yapay zeka alanından 
gelen birçok teknik araştırılıyor. Mesela yüz tanıma, akrabalarını arayan kişilerin sağladığı 
fotoğrafları eşleştirmenin hızlandırılması için kullanılabilir. Bunu ve başka teknikleri uygulamak, 
meslektaşlarımızın araştırmalarını kısıtlamalarına yardımcı olacak ve umarız ki çatışmanın ayırdığı 
daha fazla aileyi bir araya getirecektir.
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sıyla zayıflayacak. En ağır darbeye maruz kalanlar haliha-
zırda açlık tehdidiyle karşı karşıya olan haneler, kayıt dışı 
işçiler, yerinden edilmiş nüfuslar (bilhassa kampların dışında 
yaşayanlar) ve gıda tüketimleri için piyasalara bel bağlayanlar 
olacak. Nispeten dirençli olan insanlardan oluşan toplulukla-
rın da hem mevcut kriz süresince hem de krizden sonra yardı-
ma ihtiyaçları olduğunu göreceğiz. Bu kriz, zor elde edilmiş 
gelişme kazanımlarına karşı büyük bir risk teşkil ediyor.

Bu mücadeleden sonra uluslararası çatı örgütlerin daha 
büyük bir öneme sahip olacağı düşünülüyor. Bu görüşe 
katılıyor musunuz?

Kovid-19’a tek başımıza karşılık veremeyeceğimiz için 
ortaklıklara ihtiyacımız var. Uluslararası camia krizin artçı 
sosyo-ekonomik etkilerini göze almadan müdahale etmeye 

çalışırsa zaten derin bir niteliği haiz insani yardım ihtiyaçları 
daha da kötü bir hal alacak ve ilave krizler gündeme gelecek. 
İnsanların hayatlarının, geçimlerinin ve gıda güvenliklerinin 
korunmasını sağlamak için şimdi yetkililere ve yerel olarak 
müdahale edenlere destek verilmelidir. Çok devletli iş birliği 
gelecekte büyük önem kazanacak. Kovid-19’un ikinci ve üçün-
cü dalga etkileri olabilir. Küresel bir durgunluk, sonunda 
büyük bir finansman krizine yol açabilir. Acil durumlar için 
finansmanla yeni finans ve iş birliği araçlarına ihtiyacımız 
olacak. Yeni bir iş birliği modeli belirlemeye, yeni ve yeni-
likçi finansman modelleri bulmaya daha önce hiç bu kadar 
ilgi gösterilmemişti. Bence gelecekteki sistem, yalnızca para 
toplayıp acil insani yardım durumlarında bu parayı harcamak 
amacıyla kurulmamalı. Karşılaşacağımız yeni zorluklar için 
çok yönlü yeni bir tür sistem kurmalıyız.
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Kovid-19 pandemisi ve pandeminin etkileri, 
günlük alışkanlıklarımız hakkında farkında-
lık oluşturulmasını sağladı. Bu farkındalık 
açlık, iklim değişikliği ve gelir adaletsizliği 
gibi insanlık olarak karşı karşıya olduğumuz 
diğer sorunların çözümüne olumlu bir katkıda 
bulunacak mı?

Bulunmasını umuyorum. İklim değişikliğinin 
çatışmaları ve çatışmaların doğurduğu acıları 
nasıl ağırlaştırdığını yıllarca gördük. Mesela 
Sahel bölgesi veya Somali gibi kuru iklimlerde 
etkileri açıkça görülüyor. Diğer ülkeler çok fazla 
yağmur alabiliyor, bu da sellere ve mahsulün bo-
zulmasına yol açıyor. Bizim birlikte çalıştığımız 
insanların yalnızca savaşın acısını çekmedikleri, 
iklim değişikliği ve çevresel bozulmadan da 
orantısız şekilde etkilendikleri giderek daha açık 
şekilde ortaya konuyor. Bu da bizi, insani yardım 
eylemlerimizi insanların değişen iklime uyum 
sağlamalarına yardım edecek şekilde değiştir-
meye zorluyor. İklim değişikliğiyle ilgili bize en 
sık sorulan soru nedensel: Çatışmaya yol açıp 
açmadığı, açıyorsa nasıl açtığı soruluyor. Ancak 
bizim için asıl önemli olan şey, halihazırda 
birlikte çalıştığımız, çatışma veya şiddetin sebep 
olduğu vahim koşullarda yaşayan insanları nasıl 
etkilediği. Diğer bir deyişle, dikkatimizi neden-
selliğe değil, biriken etkilere veriyoruz.

Türk Kızılay geçen ay 152 yaşına girdi. Türk 
Kızılay hakkındaki görüşlerinizi paylaşabilir 
misiniz?

Türk Kızılay, ICRC ve Kızılhaç/Kızılay Hare-
keti’nin geri kalanıyla etkileşim hususunda uzun 
ve zengin bir geçmişe sahiptir. İlk olarak Türk 

Kızılay’ın dahil olduğu Ulusal Dernekler’in 
mevcut krizde gerçekleştirdikleri çalışmalara 
dair samimi takdirimi paylaşayım. Halihazırda 
topraklarında barındırdıkları büyük göçmen 
topluluğunu destekleyen muazzam yardım ve 
koruma faaliyetleri yürüten Türk Kızılay’ın pan-
demiye hızla uyum sağlayıp daha fazla insana 
erişmesine, bu esnada da çalışanlarıyla gönül-
lülerinin sağlığını korumak için yöntemlerini 
güçlendirmelerine tanık olmak harikaydı.

Türk Kızılay aynı zamanda kardeş Kızılhaç/
Kızılay Ulusal Dernekleri’ne yakın zamanda Ha-
iti’ye kadar ulaşacak şekilde yardım malzemeleri 
ve koruyucu ekipman göndererek dayanışmaları-
nı göstermiş, küresel Kızılhaç ve Kızılay ağı için-
de güç ve dayanışma sergilemiştir. Türk Kızılay 
kan bankaları, göçmenler için toplum merkezle-
ri, felaket müdahale sistemleri ve nakit yardım 
programları gibi Kızılhaç/Kızılay Hareketi’nin 
genelinde değer verilen birçok güçlü yöne sahip-
tir. 2017’den beri Aile Bağlarının Yeniden Tesisi 
alanında ortağız ve Türk Kızılay bu dönemde 
çatışma ve felaketlerin ayırdığı birçok aileyi bir 
araya getirdi. Bu faydalı iş birliğinin yeni safhası 
için görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Ulusla-
rarası İnsani Hukuk’a olan ilgileri ve Türkiye’de 
bunu destekleme kabiliyetlerini geliştirmek için 
yaptıkları yatırımların da farkında olmak gerek. 
Bu çabayı desteklemek için yanlarında olacağız. 
Zaman içinde olgun ve samimi bir ilişki geliş-
tirdik. Bu ilişkiyi büyütmeye devam edecek. 
Karşılıklı saygı ve artırmayı umuyoruz. Hayat 
kurtaran çabaları için tüm Türk Kızılay çalışan-
larına ve gönüllülerine teşekkür ediyor, saygıları-
mı sunuyorum.

Halihazırda topraklarında barındırdıkları büyük göçmen topluluğunu 
destekleyen muazzam yardım ve koruma faaliyetleri yürüten Türk 

Kızılay’ın pandemiye hızla uyum sağlayıp daha fazla insana erişmesine, 
bu esnada da çalışanlarıyla gönüllülerinin sağlığını korumak için 

yöntemlerini güçlendirmelerine tanık olmak harikaydı.
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Toplumsal dayanışma, bir toplumun üzerinde uzlaştığı, üye-
lerini bütünleştiren bağları tanımlamak için kullanılmaktadır. 
Ortak bilincin oluşturduğu inançlar ve duygular bütünü, 
toplumdaki fertleri aynı amaçlar etrafında biraraya getirir. 
Bireylerin içinde doğdukları toplumda hazır buldukları bu ko-
lektif bilinç süreklilik arz eder ve kuşaktan kuşağa aktırılır. Bu 
sosyolojik değerlendirmeler, Durkheim’ın toplumsal dayanış-
ma yaklaşımına atıf yaparken, modern toplumlardaki insanlar 
arasındaki karşılıklı bağımlılık ve yükümlülükleri açıklamakta 
kullanılır. 

Bizim toplumumuzu ayakta tutan değerler ise doğrudan karşı-
lıklı bağımlılık veya yükümlülük ilişkisi ile sınırlandırılamaya-
cak, dünyevi hiçbir karşılık beklemeden yapılan fedakârlıklara 
dayanır. İnsanların canları ve malları dahil, her türlü bireysel 
menfaatlerinin önüne koydukları bu değerler, toplumları mil-
let, yaşadıkları toprakları vatan yapar. Modern hayatın bireyi 
ve bireyselleşmeyi yücelttiği bu çağda, ne uğruna olursa olsun, 
hayatını feda etmeyi pozitivist bir bakış açısıyla anlamlandır-
mak mümkün değildir. Evladı şehit olmuş bir babanın ‘vatan 
sağolsun, evlat bulunur ama vatan bulunmaz’ diyebilmesinin 
gerisinde, milletin kodlarındaki yüksek manevi değerlerler 
bulunmaktadır.

Süper güçlerin bilek güreşi

İnandığı kutsal değerler uğruna mücadele ederken, ölünce 
şehit olacağını (doğrusu ölmeyeceğini) kabul eden bu ülkenin 
her ferdi gözünü kırpmadan canını vatan için verebilmektedir. 
Şehitliği bu çağa yakıştıramayan zihniyete inat, gencinden 
yaşlısına, kadınından erkeğine bu ülkenin her kesiminden 
insan kutsalına dokunulduğunda, milletin gözünde en yüksek 
mertebe olan şehitlik için kurşunlara göğsünü gerebilmektedir. 
15 Temmuz darbe girişiminde de böyle olmuş, bu millet 251 
şehit vererek ihanete geçit vermemiştir.

Aslında 15 Temmuz darbe girişimine kadar geçen yaklaşık 5 
yıllık süreçte ulusal ve uluslararası arenada yaşanan olağanüs-
tü gelişmeler Türk toplumunu yaklaşmakta olan tehlikeli süre-
ce karşı duyarlı hale getirmiştir. Arap baharı adı altında birçok 
Müslüman ülke yeniden dizayn edilmiş, beklenen bahar 
yerini maalesef kara kışa bırakmıştır. Suriye, Libya, Mısır gibi 
ülkelere bahar bir türlü gelmemiş, yüzbinlerce insan hayatını 
kaybetmiş, milyonlarcası yerinden yurdundan edilmiştir. Dış 
müdahalelerle başlayan iç karışıklıklar kısa zamanda yıkıcı bir 
savaşa dönüşmüştür. Üzerinde süper güçlerin bilek güreşle-
ri yaptığı bu ülkeler, masum insanların bırakın özgürlük ve 
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demokrasi standartlarını, en temel insan haklarından dahi 
mahrum bırakıldığı kaotikbir ortama sürüklenmiştir.

Organize kötülük

Terör olaylarının tırmandırılması, 6-7 Ekim (hendek) olayla-
rı, büyük şehirlerdeki DAEŞ ve PKK tarafından düzenlenen 
bombalı saldırılarla yüzlerce masum insanın öldürülmesi, gezi 
olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi, MİT tırlarının dur-
durulması gibi bir dizi olay Türkiye kamuoyunda Arap ülkele-
rindekine benzer bir iç savaş hazırlığı olarak yorumlanmıştır. 
Devlet ve millete karşı girişilen bu tür kalkışmalar ve meydan 
okumalar, toplumsal duyarlılık ve bilinci artırarak karşı koyma 
bilincini güçlendirmiştir. Adına her ne denirse denilsin, girişi-
len bu tür girişimlerin asıl hedefinin sadece seçilmiş hükümet 
olmadığı, organize kötülüğün aslında vatana ihanet etmek 
isteyenler tarafından kurgulandığının farkına varılmıştır. Si-
yasi parti, sivil toplum veya cemaat farkı olmaksızın kendisine 
kötülük yapmak isteyen (iç veya dış fark etmez)bütün hainlere 
karşı millet uyanık olmayı bilmiştir.

Darbe söylentileri zaman zaman Türkiye gündemine sokul-
makla birlikte, aslında birçok kimse doğrudan bir silahlı 
darbe girişiminde bulunulabileceğini beklemiyordu. Silahlı 
kuvvetlerin kendi insanına karşı namluyu doğrultmasının hiç 
kimse nezdinde kabul edilebilirliği yoktu. Ancak ülke içinde 
de hainlerin olabileceği, dost görünen düşmanların, vatanına 
ihanet edebilecek tıynette insanların her zaman bulunabilece-
ği, yöneticilerin bunlarla her şeyi göze alarak mücadele etmesi 
gerektiği gibi hususlar özellikle TRT tarafından yayımlanan 
dizilerle uzun süre işlenmiştir. Güncel tartışmalara atıf yapan 
tarihi dizilerle, ihanetin her çağda olabileceği, bu hainlere 

karşı vatanı savunmak zorunda olunduğu bilinci hep diri 
tutulmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi başladığında bazı kim-
seler tankları alkışlarken, ‘cahil, bidon kafalı, göbeğini kaşıyan 
adam’ olarak yaftalanan kesim ise tankların önüne yatarak 
karşı koymuştur. Halkın dirayeti, Erdoğan’ın güçlü liderlik 
vasfı ile halkı karşı direnmeye çağırması, milyonlarca kişiyi 
sokağa dökmüş ve kitlesel bir direnişe dönüşmüştür. Asker 
kılığına giren ihanet çetesi karşısında halkın sineceğini ve karşı 
koymayacağını bekleyenlerbüyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. 
Halk darbe girişimine karşı büyük bir sivil direniş göstererek 
dünyaya ve bu millete ihanet etmek isteyenlere büyük bir ders 
vermiştir. 

Bir turnusol kâğıdı

İçeride veya dışarıda Türkiye’nin verdiği bu mücadele kar-
şısında kimin nerede durduğu önemli bir turnusol vazifesi 
görmüştür. Özellikle ‘Avrupalı dostlarımız’ın darbe girişimini 
sözle dahi kınamamaları, dahası darbecilere kucak açmaları 
Türk halkının Batı’ya ve Batılı değerlere karşı mesafeli duruşu-
nu daha da pekiştirmiştir. 

Pandemi sürecinde yaşananlar da Türkiye’nin sadece Türki-
ye’den ibaret olmadığını ortaya koymuştur. Avrupa ve Ame-
rika’da özellikle yaşlılar ölüme terkedilirken, Türkiye sağlık 
güvencesi olsun olmasın herkese ücretsiz salgın tedavisi 
hizmeti sunmuştur. ABD’de sadece siyah olduğu için insanlar 
öldürülürken, Türkiye yüzden fazla ülkeye, rengi, dili ve dini-
ne bakmaksızın yardımda bulunmuştur. Fedakârlık yapabil-
mek bu milletin ruhuna sirayet etmiş bir haslettir. Bu haslet ve 
sağduyu, her ihtiyaç duyulduğunda, en zor koşularda dahi bu 
milletin her türlü fedakârlığı yapabileceğini göstermiştir.

Şehitliği bu çağa 
yakıştıramayan zihniyete 
inat, gencinden yaşlısına, 
kadınından erkeğine bu 
ülkenin her kesiminden 
insan kutsalına 
dokunulduğunda, milletin 
gözünde en yüksek 
mertebe olan şehitlik 
için kurşunlara göğsünü 
gerebilmektedir.
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BİR HİLÂL UĞRUNA ÇIKILAN YOLCULUĞUN HİKÂYESİ 

“KORKMA OĞLUM!”

E K R E M  AY D I N

Türk Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder 15 Temmuz akşamı darbe girişimini haber alır 
almaz eşini ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığı’na akın eden binlerce kişinin 

arasındaydı. Yoğun hava bombardımanı esnasında arabadaki eşine ve çocuklarına “Beni burada 
bekleyin” diyerek Genelkurmay’ın önündeki kalabalığa karıştı. Jetlerin alçak uçuşundan korkan 

oğluna söylediği son söz ise “Korkma Oğlum” oldu. 
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Babam 1971 yılında henüz 20’li 
yaşlardayken, annemin yoğun 
ısrarlarına dayanamamış ve tutmuş 
Almanya’nın o meşhur çileli yolunu. 
Herkes gibi babam da sığdırmış 
bir avuç hayalini tahta bavuluna ve 
Sirkeci-Münih treninde başlamış 
gurbet türküsü okumaya. Çok zaman 
geçmeden annem ve ablalarımı da 
getirmiş peşinden. Babam filmlere konu 
olmuş o meşhur ‘traktör parası biriktirip 
gideceğiz’den fazlasını hedeflemiş 
olacak ki, 1987 yılında 6 kızdan sonra 
ailenin en küçük bireyi olarak ben 
dünyaya gelmişim. Yani pek bi geri 
gidesi yokmuş sanki babamın…

Çocukluğum, gurbete çalışmaya ve para 
biriktirmeye gelmiş işçi bir ailenin ferdi 
olarak geçti. O dönem benimle aynı 
kaderi paylaşan binlerce çocuk gibi, ben 
de okulda öğrendim yabancı bir ülkede 
yaşadığımızı. Çünkü evde konuşulan 
dil okulda konuşulmuyordu yani bir 
tuhaflık vardı ve ben bunun nedenini 
anlamakta güçlük çekiyordum.

Benimle aynı kaderi yaşayanlar 
arasında, günün birinde yolumuzun 
kesişeceği ve hayatımda çok önemli iz 
bırakacak olan bir isim vardı. Babam 
gibi 70’li yıllarda bavulunu alıp 
Sirkeciden Münih trenine binen ve belki 
de babamla aynı trende gurbet türküsü 
tutturan Çankırılı İsmet Önder’in oğlu 
Serhat Önder.

Semtin abisi

Serhat abi, 1975 yılında Nürnberg’de 
evin ilk çocuğu olarak dünyaya 
gelmiş. O evin büyüğü olmanın 
sorumluluğunu taşırken, bense evin en 
küçüğü olmanın tadını çıkarıyordum. 
O kendisinden sonra gelen kardeşlerine 
abilik yaparken, ben benden önce 
gelen ablalarıma hayatı zindan 
ediyordum. İşin latifesi tabi, gayet 
uslu bir çocuktum. Sadece kafam biraz 
okuldakilerin beni neden anlamadığına 
bozuktu o kadar...

Serhat abi ile aramızda yaklaşık 12 
yaş ve 120 kilometre mesafe vardı. Bu 
mesafe Almanya’da Türkler arasında, 
yakın denilebilecek bir mesafeydi. Ben 

Augsburg’luydum o ise Nürnberg’li. 
Birbine yakın bölgede sosyal aktif 
olanlar birbirinden haberdar olurlardı.

Serhat abi ile pek çok temasımız 
olmuştu ama yüz yüze görüşme 
fırsatımız hiç olmamıştı. Ben onu iyi 
tanır ve çalışmalarını yakından takip 
ederdim, o beni benim onu tanıdığım 
kadar tanıyor muydu bilmiyorum. 
Benimle aynı yaşta olan kardeşi Harun 
arkadaşımdı. Hani semtin abileri 
vardır ya, siz semtinizin abisini çok 
iyi tanırsınız ama o sizi sizin onu 
tanıdığınız kadar tanımasa da sizden 
haberdardır. Bizimki de öyleydi işte. 

15 Temmuz gecesi bir belgesel 
kapsamında Saraybosna’da 
bulunuyordum. Henüz o dönemde 
Almanya’da ikamet etmekteydim. O gün 
çekimlerimizi tamamlayıp Başçarşı’da 
tarihi bir hana oturduğumuzda 
Türkiye’de darbe girişimi olduğundan 
haberdar oldum.

Herkes sokakta...

Darbeyle ilgili bütün gelişmeleri o gece 
Başçarşıdan takip ettim. Gece boyunca 
darbe ile ilgili gündemi takip ederken, 
ara ara Serhat abinin darbeyle ilgili 
Twitleri düşüyordu önüme. O geceye 
kadar Serhat abiden uzun zamandır 
haber alamıyor, nerde ne işle meşgul 
bilmiyordum, tek bildiğim Türkiye’ye 
yerleşip Kızılay ailesine katılmak üzere 
olduğuydu. O gece paylaşımlarını 
görünce tekrar haberdar oldum 
mahallemizin abisinden.

Ben o gün Türkiye’de değildik ama 
mahallemizin abisi Türkiye’deydi ve 
çoktan sokağa çıkmıştı. “Dünyanın 
neresinde olursanız olun siz de sokağa 
çıkın” diye yapmış olduğu çağrı o gece 
hafızama kazınmıştı.

O gece sabah kadar gözüme uyku 
girmedi. Türkiye’de olamamanın 
burukluğunu yaşasam da, gece boyu 
ara sokaklarda arabalarının kornalarına 
basıp, insanları Başçarşıya toplayan 
Boşnakların, Türkiye’ye olan sevdasını 
görüp buna tanıklık etmek yüreğime az 
da olsa su serpti.

15 Temmuz gecesi bir belgesel 
kapsamında Saraybosna’da 
bulunuyordum. Henüz 
o dönemde Almanya’da 
ikamet etmekteydim. O gün 
çekimlerimizi tamamlayıp 
Başçarşı’da tarihi bir hana 
oturduğumuzda Türkiye’de darbe 
girişimi olduğundan haberdar 
oldum.
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Çocukluk yıllarım günün birinde 
Türkiye’ye yerleşme, hayatımı 
orda sürdürme hayali ile geçti. 7 
çocuklu bir ailede doğmuş olmanın 
dezavantajları mı bilinmez ama bir 
tek ablam dışında babam hiçbirimizi 
kreşe vermemiş. Bundan dolayı okula 
başladığımda Almanca konuşmaları 
anlamadığımda farketmiştim yabancı 
bir ülkede olduğumuzu. Ya da o ülkeye 
ait olmadığımızı. Belki de o yıllarda 
yaşamış olduğum hayal kırıklığı sebep 
olmuştu o yaşlarda Anavatan hayali 
kurmaya.

Bu hayali çocukken kurması kolay 
olduğu kadar güzeldi de, ama 
büyüdükçe ve kendinle ilgili kararları 
verebilecek yaşa geldiğinde ise bi 
hayli zorlaşıyordu. Babalarımızın 
20’li yaşlarda köylerinden çıkıp 
neyle karşılaşacaklarını ve dilini bile 
bilmedikleri bir ülkeye gelirken sahip 
olduğu cesaret bizim jenerasyonda 
yoktu açıkçası. 

Bir muhasebe gecesi

Kendi ana vatanımız da olsa, başka 
bir ülkeye göç etmek, yeni bir düzen 
kurmak öyle hayal edildiği gibi kolay 
değildi. Bunu yapan çıktığı zaman da 
hemen dikkatleri üzerine çekebiliyordu, 
en azından benim için. Serhat abi 
bunlardan bir tanesiydi. 2014 yılında 
Türkiye’ye yerleşmek için hazırlık 
yaptığından haberdar olmuştum ve bu 
haber beni bir hayli umutlandırmıştı. 
Üstelik o zor olanı yapıyordu, çünkü 

evli ve iki çocuk babasıydı, ailesi ile 
birlikte yepyeni bir hayat kurmaya 
gidiyordu. Benim bu kararı vermem 
daha kolaydı çünkü o yıllarda 
bekardım ve Serhat abi kadar büyük 
sorumluluklarım yoktu.

15 Temmuz gecesi Serhat abinin 
Türkiye’de meydanlarda olduğunu 
gördüğümde, tüm bunların 
muhasebesini yaptım zihnimde. Serhat 
abi vaktinde bu adımı atabilmişti ve o 
gece oradaydı, bense o gece Türkiye’ye 
mesafe olarak daha yakın olsam da, o 
geceyi yine gurbetçi olarak geçirmiştim.

Ertesi gün bir iki saat dinlenip 
uyandığımda elim hemen gelişmeleri 
takip etmek için Twitter’a gitti. Birçok 
gelişmenin arasında, Serhat abinin 
resminin olduğu bir paylaşım düştü 
önüme. Paylaşımın üzerinde “mekanın 
cennet olsun kardeşim” yazıyordu. 
Dakikalarca elimde telefon öyle 
kalakaldım. Hani bazen cevabını çok net 
bildiğiniz ama duymak istemediğiniz 
için soruyu kendinize sormaya 
korkarsınız ya, öyle birşey olmuştu. 
O an hayat benim için durmuştu. 
Ne olduğu açıkça belliydi ama ben o 
soruyu kendime sormaya korkuyordum. 
Daha birkaç saat önce “Sokaklar ve 
Meydanlar bizim” diye Twit atan 
mahallemizin abisi, o gece Şehit 
düşmüştü. Dakikalarca ekrana baktıktan 
sonra alttaki yorumları okumaya cesaret 
edebildim. Serhat abi gece çocukları 
ve eşiyle çıktığı eve bir daha geri 
dönememiş.

O gece bende derin bir iz bıraktı 
ve birçok yeni karar almama vesile 
oldu. Daha fazla vakit kaybetmeden 
Türkiye’ye yerleştim ve artık yeni 
düzenimi kendi ülkemde kuracaktım. 

Türkiye’ye yerleştikten kısa bir süre 
sonra Serhat abinin hatırasını ekibimle 
birlikte yad etmek istedik, bunu nasıl ve 
ne şekilde yapacağımız noktasında en 
ufak bir fikrimiz yoktu. Tek düşüncemiz 
Serhat abinin yarım kalan hikayesini biz 
anlatmalıydık. Hani 15 Temmuz denince 
akla gelen ilk isimler vardır ya. Meşhur 
mahalle veya semt abileri vardır, Serhat 
abi de onlardan biri olsun istedik. 
Çünkü o bizim büyük mahallemizin 
şehit olmuş tek abisiydi.

Belgesele başlıyoruz

Vaktinde Almanya’da karşılaşıp 
tanıştığım ve böyle bir fikrimizin 
olduğunu duyan Dr. Naci Yorulmaz, 
Serhat Önder’in aziz hatırasının 
yad edilmesi gerektiğini vurguladı 
ve Korkma Oğlum belgeselinin ilk 
adımlarını atmamıza teşvik etti. 
Kendisine belgesel fikrimizden 
bahsettiğimde beni Genel Başkan 
Dr. Kerem Kınık ile tanıştırdı. Genel 
Başkanın da vermiş olduğu destekle 
Korkma Oğlum belgeseline başladık.

Çekimleri Ankara, Çankırı, Nürnberg 
ve İdlip Mülteci Kampı’nda geçen 
“Korkma Oğlum” belgeselinde Serhat 
abinin, annesi, babası, kardeşi, eşi 
ve Genel Başkan Dr. Kerem Kınık’ın 
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tanıklıklarıyla hem Serhat Önder’in 
Nürnberg’ten Ankara’ya uzanan 
hayatı, hem de darbe gecesinde 
yaşananları işledik.

Hazırlıkları 6 ay süren belgeselde 
arşiv görüntülerinin ve somut 
canlandırmaların yer aldığı alışılmış 
belgesel dilinden ziyade yeni 
teknikler kullanmaya gayret ettik. 
Bu tekniklerle bir şehit ailesinin o 
gece neler hissettiklerini aktarmaya 
ve 15 Temmuz gecesine farklı bir 
pencereden bakmaya çalıştık

Belgeselinin ilk gösterimi 14 
Temmuz 2017 tarihinde Türk Kızılay 
tarafından organize edilen bir 
anma töreninde ile Ankara Devlet 
Konukevi’nde gerçekleştirildi.

Filmin Almanya gösterimi ise 16 
Eylül 2017 tarihinde Serhat Önder’in 
doğduğu ve hayatının büyük bir 
kısmını geçirdiği Nürnberg şehrinde 
gerçekleşti. 

Bu belgeseli yapmaya karar 
verdiğimizde bizim için en önemli 
husus Serhat abinin ailesinin rızasını 
almak ve onların sahip çıkacağı bir 
eser ortaya koymaktı. İlk gösterimde 

aile bireylerinin belgeseli tebessüm 
ve gözyaşlarıyla izleyip beğenmesi, 
alabileceğimiz tüm ödüllerden daha 
değerliydi.

“Korkma Oğlum” ile birçok ulusal 
ve uluslararası festivale başvurduk 
ve birçok özel gösterim yaptık. Pek 
çok sinema eleştirmeninden çok 
olumlu dönüşler aldık. Ne yazık ki 
hiçbir festivalden kabul görmedik. 
Yurtdışındakilerin bunu kabul etmek 
istememesini anlamak mümkün fakat 
yurt içinde özel gösterime bile yer 
verilmemesi bizi ziyadesiyle üzdü.

Bir sene boyunca hiçbir festival 
programında yer verilmeyen Korkma 
Oğlum, TRT tarafından sahiplenildi 
ve her sene 15 Temmuz haftasında 
TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle 
buluştu. 

Biz bu belgesel ile semtimizin 
abisinin hatırasını yad ettik, yad 
ederken daha yakından tanıdık.

Bir Hilal uğruna çıktığın yolculukta 
seninle hiç karşılaşamadık belki, 
inşallah o büyük buluşmada göz 
göze gelmek nasip olur. Tanıştığımıza 
memnun oldum Serhat abi...

15 Temmuz gecesi Serhat 
abinin Türkiye’de meydanlarda 
olduğunu gördüğümde, tüm 
bunların muhasebesini yaptım 
zihnimde. Serhat abi vaktinde 
bu adımı atabilmişti ve o gece 
oradaydı, bense o gece Türkiye’ye 
mesafe olarak daha yakın olsam 
da, o geceyi yine gurbetçi olarak 
geçirmiştim.
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K Ü R E S E L  T E C R İ D E  KA R Ş I 
D I J I TA L DAYAN I ŞMA 

S E R N U R  YA S S I K AYA

Sosyal medya platformları yaşadığımız dönemin önemli bir gerçeği. Her gün yaklaşık  
3,8 milyar insan bilfiil bu platformları kullanıyor.

Dünya internet kullanım istatistiklerine bakıldığında 
genel kullanıcı sayısı toplamda 4.54 milyar kişiye ulaşmış 
durumda. Bu oran dünya nüfusunun %59’una denk 
geliyor. Kullanıcılar günde ortalama 7 saatlerini bu 
ortamda geçiriyor. Yine dünya nüfusunun yüzde 67’si, 
yaklaşık 5.19 milyar insan mobil telefon kullanırken, 3.80 
milyar ise düzenli şekilde sosyal medyayı (Facebook, 
Instagram, Youtube, Twitter, Whatsapp, TikTok vb.) 
kullanıyor.  

Tüm bu güncel istatistiklere baktığımızda internetin 
ve sosyal medyanın artık hayatımızın ayrılmaz bir 
parçası olduğunu ve küresel bir gerçeklik halini aldığını 
görüyoruz. Bireyler her geçen gün bu teknolojiyi hayatına 
dahil ederken, mobil cihazlarla günün her anı aslında 
birbirleriyle bağlantı ve iletişim içinde. 

İnsanoğlunun girdiği bu yeni evre küresel dayanışma, 
yardımlaşma ve direncin oluşumunda önemli bir katalizör 
etkisi gösteriyor. Her ne kadar bu katalizör işlevi, henüz 
bütüncül, küresel ve sürdürülebilir bir noktaya taşıma 
gücüne erişemese de son dönemde yaşadığımız ve 
içinden geçmekte olduğumuz gelişmeler sosyal medyanın 
farkındalık/dayanışma politikaları açısından artan etkisini 
ortaya koyuyor.

Geniş ailenin parçası olmak

Yakınlarda kaybettiğimiz değerli felsefeci, yazar Oruç 
Aruoba, “yürüme” adlı kitabında “uygar insan” için dikkat 
çekici bir tanımlama yapar. Aruoba için uygarlık, “Kişinin 
kendi gündelik yaşamını, daha geniş bir bütünün parçası; 
kendinden başka insanları – giderek, bütün insanları; 
insanlığı- kapsayan bir çerçevenin içindeki olanaklı 
konum” olarak görmesidir. 

Oruç Aruoba’nın bu tanımı üzerinden gidersek interneti, 
sosyal medyayı kullanan her kişi için belki medeni 
diyebiliriz ama uygar diyemeyiz.

Çevresinde yaşanan gelişmelere duyarlı olan ve bu 
duyarlılığı fiili eyleme dönüştüren bireydir kastedilen. 
Sosyal medyanın zaman farkını eşitleyen ve coğrafyaları 
yakınlaştıran etkisi bireylerin, yaşanan küresel, bölgesel 
ya da yerel sorunlar karşısında enforme edilme imkânını 
artırırken, kayıtsız kalma ihtimalini de, etki zincirleriyle 
azaltmakta. Yani normalde tek başımıza olduğumuzda 
tepki vermekten kaçınacağımız ya da farkında 
olmayacağımız bir gelişmede, sosyal medya ekosistemi 
içinde bağlantı içinde olduğumuz etki zincirlerinden 
gelen mesajların insani duyularımızı harekete geçirme 
konusunda epey etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Küresel tecrit altında dayanışma

Sosyal medyanın dayanışma duygusunu güçlendiren 
etkisine ilişkin en önemli örneklerinden biri içinden 
geçtiğimiz küresel salgın döneminde yaşandı. 

Tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgını dünya nüfusunun 
yarısından fazlasını, yaklaşık 4,5 milyar insanı neredeyse 
iki aya yakın bir zaman, zorunlu haller dışında, evlerinde 
tecride zorladı. Son yüzyılda iki dünya savaşı geçiren 
dünyamızda ilk kez böylesi bir duruma şahit olduk. 
Bu tecrit döneminde bireylerin psikolojilerini sağlıklı 
tutmasında ve salgın karşısında dayanışma sağlanmasında 
en etkili araçların başında sosyal medya platformları 
geldi. Sosyal medya platformları üzerinden sanatçıların, 
çeşitli dallarda uzman isimlerin yaptıkları canlı yayınlar 
etkileşimin boyutunu daha önce yaşanmamış bir seviyeye 
çıkardı ve yeni bir deneyim yaşamamıza sebep oldu. 
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Bireylerin karantina altında yaşadığı deneyimleri paylaşmaları dünyanın diğer bölgelerinde 
benzer koşullarda yaşayan kişiye yalnız olmadığı duygusunu aşılayarak, ruh sağlığını 
korumasına ve sağlam tutmasına yardımcı oldu. Dünyaca ünlü müzeler sergilerini online 
ortama açarken, Youtube gibi platformlar üzerinden tiyatro sahnesi belki de daha önce bu 
deneyimi yaşamamış kişilerle buluştu. Birçok kurum ve yayın kuruluşu da arşivini dijital 
alanda kullanıcıların değerlendirmesi için seferber etti. Pandemi sürecinde insanoğlu belki de 
daha önce hiç deneyimlemedği bir küresel dayanışma sürecini el birliğiyle inşa edebileceğini 
deneyimleyerek gördü.

Salgın döneminde yaşanan tecrit hali, sosyal medya üzerinden İsrail işgali altında bulunan 
başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında her an bilfiil devam eden abluka altındaki 
hayata dair küresel farkındalığın sağlanması için de sosyal medya kampanyalarının 
oluşturulmasının önünü açtı. Dünyanın geri kalan kısmında tecridin oluşturduğu ruh halini 
deneyimlemesi, İsrail işgali altında her günlerini tecrit altında yaşayan Filistinlilerin ruh 
halinin daha iyi anlaşılabilmesi için de bir imkan sağladı.

Aylan Kurdi etkisi

Sosyal medya platformları bireylere “ben”den “biz”e giden yolu daha kısa sürede aşması için 
de bir fırsat sağlıyor. Sosyal medyanın küresel farkındalık anlamında en çarpıcı örneklerinden 
biri hiç kuşku yok ki, Suriye’deki iç savaş ortamından daha iyi bir yaşam umuduyla ailesiyle 
birlikte kaçan 3 yaşındaki Aylan Kurdi’nin küresel siyaseti sarsan etkisiydi. Aylan’ın, Ege 
kıyılarına vuran minik bedeninin fotoğrafı, sosyal medya mecraları üzerinden milyonlarca 
kez paylaşılmasıyla adeta bir seferberlik ruhunun doğuşuna şahit olundu. 

F O T O Ğ R A F  A A  /  S E R K A N  AV C I
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“Aylan Kurdi etkisi” diye kısaca ifade edebileceğimiz bu 
örnek vaka, Suriyeli mültecilerin durumu karşısında vurdum 
duymaz bir tavır takınan küresel kamuoyu için adeta bir 
“uyandırma” işlevi gördü. O güne dek Suriye’de Esed 
rejiminden kaçan milyonlarca mültecinin sorunları karşısında 
kör ve sağır olan, özellikli Batı kamuoyu ve kurumları, 
Suriye’de yaşananlara ilişkin tepki vermek zorunda kaldı. 

Selva’nın kahkahası

Günümüzde milyonlarca Suriyeli çocuk hâlâ zor şartlar 
altında aileleriyle birlikte yaşama tutunmaya çalıştığını, 
konvansiyonel medyada çok rastlanmasa da sosyal 
medyaya yansıyan fotoğraflar, videolardan ve mesajlardan 

Son dönemde küresel farkındalığın ve 
dayanışmanın artmasında da sosyal medya 
platformlarının bu niteliği önemli rol oynuyor. 
Farklı coğrafyalardan insanları zaman kıstası 
olmadan bir araya getirebilme gücüne sahip 
olan Facebook, Twitter, Instagram vb. sosyal 
medya platformları üzerinden dolaşıma 
sokulan mesajlar, bireylerin “ben”den 
“biz”e hareketini tetikleyerek farkındalık ve 
dayanışmanın oluşmasına etki ediyor. 

F O T O Ğ R A F  A A  /  A S A N K A  B R E N D O N  R A T N AYA K E
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görüyoruz. Bu anlamda son ve bu kez umut veren 
örneklerden biri minik Selva’nın hikayesi oldu. 
Tüm dünyanın uzun süredir kör ve sağır olduğu 
Suriye’nin İdlib bölgesinde, Esed rejimi ve Rus 
uçaklarının bombardımanından korkmaması için 
babasının “savaş oyunu” oynattığı minik Selva’nın 
her bomba ve uçak sesinde attığı kahkaların 
görüntülerinin sosyal medya platformları 
üzerinden paylaşılması, izleyenlerin yüreğini 
sızlatırken, bir kez daha Suriyeli çocukların 
yaşadıklarını dünyanın gündemine taşıdı. 
Türkiye’de de küçük Selva’nın İdlib’te yaşadığı 
şartlardan kurtarılarak “gerçek oyunlar” oynaması 
için bbir kampanya oluşturuldu. Twitter gibi 

sosyal medya platformlarında açılan etiketler ve 
paylaşılan mesajların etkisiyle, Türkiye’de ilgili 
makamlar harekete geçerek, Selva ve ailesini, 
bombardıman altındaki İdlib kentinden Türkiye’ye 
getirilmelerinin önünü açan süreci başlattı. 

Sosyal medyanın gücü, Selva’nın kahkalarını 
güçlendirerek, sorumluluk makamında olanların 
adım atması için adeta çarpan etkisi oluşturdu. 
Bugün Selva, akranları ile parklarda gerçek 
oyunlar oynamaya başladıysa, bunda sosyal 
medyada oluşan farkındalık dalgasının güçlü rolü 
büyük paya sahip. 

Küresel salgın sürecinde Suriye ve Filistin 
gibi küresel meselelere yönelik farkındalığın 

sağlanmasında sosyal medyanın gücü 
yadsınamaz bir gerçek.

F O T O Ğ R A F  A A  /  C E M  G E N C O
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Sömürünün Mekaniği
Sömürü sisteminin ve darbelerin amacının basit bir gerekçesi var. Öyle, “beyaz adamın misyonu, 

yükümlülüğü (White Men’s Burden) ile cahil, geri kalmış toplumların aydınlatılması (illumination) 
kesinlikle değil. Tek sebep güçlü devletlerin ekonomik ve toplumsal refahını sağlamanın ve sürdürerek 

artırmanın yolu olarak diğer devletler üzerinde hegemonya kurmak.

H A S A N  M E R T  K AYA
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Geride bıraktığımız 20. yüzyıl ve ilk çeyreğinde 21. yüzyıl tam bir “Darbeler Çağı” 
olarak tarihe geçti. Ortadoğu, Latin Amerika, Afrika ve hatta özellikle Avrupa’nın 
Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler bu darbelerden nasibini fazlasıyla aldı. Türkiye’de de 
darbeler Osmanlı’nın son döneminden itibaren ülkenin kaderini belirleyen travma-
tik müdahaleler olarak hayatımızın içinde ne yazık ki yerini aldı. Darbeler aslında 
yüz yıllardır devam eden, egemen güçlerin sömürü sisteminin günümüzdeki yüzü. 
İşin özü sömürü ve bu sömürünün kurumsal pratiği -antik çağın Roma İmparator-
luğu kolonilerini bir kenara bırakırsak- 15. yüzyıl sonunda, 1492 yılında Amerika 
kıtasının keşfi ile sürdürülebilirlik kazandı. O tarihten bugüne farklı formatlar, 
konjonktüre göre değişen formüller kazanarak devam edegeldi sömürü düzeni. 
Bu nedenle sömürü sistemini anlamada geçmişten günümüze kısa bir projeksiyon 
yapmak meselenin netleşmesine katkı sunacaktır.

Öncelikle, sömürü sisteminin ve darbelerin amacının basit bir gerekçesi var. 
Öyle, “beyaz adamın misyonu, yükümlülüğü (White Men’s Burden) ile cahil, geri 
kalmış toplumların aydınlatılması (illumination) kesinlikle değil. Tek sebep güçlü 
devletlerin ekonomik ve toplumsal refahını sağlamanın ve sürdürerek artırmanın 
yolu olarak diğer devletler üzerinde hegemonya kurmak. Bu, bugün de böyle. 
Sömürünün bir mekaniği var ve biz bu mekaniği bir şablona yerleştirdiğimizde 
bugün Venezüella’da, Irak’da, Suriye’de ya da Afrika’nın adını sadece darbelerle 
duyduğumuz ülkelerinde neler olup bittiğini, işlerin bu mekaniğe nasıl uyduğunu 
görüyoruz.

Yaklaşık 500 yıllık bir hikâyesi var bu sömürü mekaniğinin. Nasıl başladı? Nasıl 
çalıştı? İlişki ve işleyiş süreçleri zaman içerisinde nasıl evrildi?

Sömürü mekaniğinin en ilkel formu koloni kurmakla ortaya çıktı. Kolomb’un 
1492 Amerika, Cortes’in Güney Amerika, Thomas Cook’un Avustralya, Vasco de 
Gama’nın Güney Afrika’yı keşfetmeleriyle ete kemiğe büründü bu durum. Zaten 
orada olan, kendi medeniyetleri ve hayatları olan insanlar ve toprakları kendilerine 
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20. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren 
sömürgeleştirilen 
ülkelerde bağımsızlık 
hareketleri hız 
kazanmaya başladı. 
Hegemonyanın 
devamında sömürü 
düzeni 4.0 güncellemesi 
ile yeni bir versiyona 
kavuştu. Bu 
yaklaşımla ülkelerin 
ekonomik saldırılarla 
istikrarsızlaştırılması 
hedeflendi ki bu bizim de 
gayet yakından, taze taze 
deneyimlediğimiz bir 
saldırı biçimi.
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“keşfettiler” ve “Kral-Kraliçe adına” el koydular. Bu süreçte ilkin 
avcı-toplayıcı bir davranış biçimi tercih edildi. Bulunan tüm 
doğal madenler hızla alındı. Örneğin İspanyollar 1500 ve 1650 
yılları arasında Güney Amerika topraklarından 180 ton altın ile 
16.000 ton gümüşü Avrupa’ya getirdiler. Tarihe kanlı altın, kanlı 
gümüş olarak geçen bu değerli madenler on binlerce yerlinin 
hayatına mâl olmuştu. 

Bu topraklarda vahşice katledilen yerli halklar tahakküm altına 
alınıp “asayiş” sağlanınca ikinci aşama olan sömürgeleşmeye 
geçildiğini görüyoruz. Yaklaşım keşfedilen bu topraklara verilen 
isimlerde gizli… “Yeni Hollanda”, “Yeni İngiltere” vb… Avrupa 
ana karasını ve AngloSakson adalarını adeta kopyala yapış-
tır yöntemiyle bir nevi “çoğalttılar”. Kendi asli topraklarının 
onlarca, yüzlerce kat büyüklüğündeki büyük coğrafyalar “ilhak 
edildi’’. Amerika 1.500, Hindistan 1.600, Afrika 1.652 yılına ge-
lindiğinde parsellenmişti. İlhak edilen bu coğrafyalarda “asayiş”, 
“huzur ve güvenliğin” sağlanması pek de insani yöntemlerle 
olmadı. Toprağın asli sahibi olan yerli halklara yeni efendilerin 
kim olduğunu, nasıl bir “kudrete” sahip olduklarını göstermeleri 
insanlık tarihinin en büyük ızdıraplarından biri oldu. Yerli halk-
ların kökünü kazırcasına büyük soykırımlar yapıldı. 7 milyon 
İnka, 5 milyon Aztek, 9 milyon Kızılderili, 6 milyon Kongolu, on 
binlerce Cezayirli katledildi. Medeniyet denilen tek dişi kalmış 
canavar insan öğütme makinesi oldu ilhak coğrafyalarında.

Sindirilen halk köleleştirildi, ucuz iş gücü olarak Afrika’daki 
köle limanlarından Amerika ve Avrupa’ya adeta yük taşır gibi 
berbat koşullarda taşındı. Amistad filmi çok çarpıcı sahnelere sa-
hiptir köle taşımacılığını merak edenler için. Afrika’da limanlar-
daki “dönüşü olmayan kapılardan” geçerek batıya gönderilen 11 
milyon insanın yaklaşık 1.5 milyonu yolda, gemilerde öldü. İlhak 
düzeni yerinde geliştikçe, yeraltı ve yerüstü zenginlikler daha 
yoğun sömürüldü. Madenler genişletildi. Ormanlar yakılarak 
uçsuz bucaksız tarlalarda o toprakların gerçek sahipleri karın 
tokluğuna köle olarak çalıştırıldı. Şeker kamışı tarlalarında ken-
dilerine biçilen günlük hasat miktarını tamamlayamayan binler-
ce Kongolunun eli kesildi ibret-i alem için. Korkup kaçan olursa 
da yerine çocuğunun eli kesildi sınır tanımayan gaddarlıkla!
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Vahşi koloni ve sömürgeciliğin zamanla tepki ve direniş 
görmesi sömürü mekaniğinde değişikliğe gidilmesini zorunlu 
kıldı. Sistem “emperyalizme” dönüştürüldü. Artık hammadde 
kaynakları alındığı kadar, yerinde işlenerek mamûl ya da yarı 
mamûl olarak servis edilmeye başladı. Ülkeler ucuz pazarlara 
dönüştürüldü. Hindistan çay ve pamuğun dokunup kumaşa 
dönüştürüldüğü, Afrika altın ve elmasın çıkarılıp kabaca 
işlendiği bedavaya yakın iş gücünün merkeziydi artık. Orta-
doğu Arap coğrafyası petrol ve doğalgazın, Amerika ise şeker 
kamışı, pamuk ve tütünün merkezi oluyordu. Bir taraftan da 
yeni emperyalizm yeni sömürgeler peşinde koşmaya devam 
ediyordu. Fransa 1830’da Cezayir’i, İngiltere 1882’de Mısır’ı, 
sömürge yarışına geç katılan İtalya 1911’de Libya’yı işgal etti. 
İşgal edilen coğrafyaların bölünerek daha kolay kontrol edil-
mesi bir siyaset olarak uygulandı. Yemen, Sudan, Hindistan, 
Filistin bu uygulamadan nasibini fazlasıyla aldı. Bu süreçte 
sömürü düzeninin hegemonik pozisyonunu güçlendirmenin 
önemli taktiklerinden birisi de kuşkusuz etnik, mezhepsel ve 
dini çatışma alanları oluşturmaktı. Ruanda’da Husi ve Tutsi, 
Sri Lanka ve Keşmir’de Hindu-Müslüman, Kosova ve Bosna’da 
etnik ve din temelli, Yemen ve Suriye’de mezhepsel çatışma 
alanları hep diri tutuldu. İran-Irak Savaşı, Afganistan’daki iç 
çatışmalar bu uygulamanın kimi halen canlı birkaç örneği. 

Keza Latin Amerika’nın ünlü muz cumhuriyeti nitelemesiyle 
ifade edilen istikrarsızlığı, örgütler-ordu-hükümet çatışmaları 
bu taktikle beslenen “kaos alanları” olageldi hep. 

Modern – Post Modern sömürgecilik

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sömürgeleştirilen 
ülkelerde bağımsızlık hareketleri hız kazanmaya başladı. He-
gemonyanın devamında sömürü düzeni 4.0 güncellemesi ile 
yeni bir versiyona kavuştu. Bu yaklaşımla ülkelerin ekonomik 
saldırılarla istikrarsızlaştırılması hedeflendi ki bu bizim de 
gayet yakından, taze taze deneyimlediğimiz bir saldırı biçimi. 
Ekonomisi, sanayisi, tarımı çökertilen ve parası değersizleş-
tirilen ülkeler batıya, kontrolü hegemonyanın efendilerinde 
olan IMF’ye bağımlı hale getirilir. Ülke istikrarsızlaştırılıp, 
kitlesel halk hareketlerine zemin oluşturulur. Irak, Lübnan, 
Yemen, Bahreyn ve Suriye’de gördüğümüz, bizde de çok 
istenilen fakat çok şükür başaramadıkları mezhep çatışmaları 
teşvik edilir. Bu süreci hızlandırma adına da ek olarak eko-
nomik ambargolar devreye sokulur. Küba, İran, Irak, Kore, 
Venezüela ve yakın geçmişte Türkiye bu uygulamaya maruz 
kalan ülkelerden birkaçı. ABD eski Dışişleri Bakanı Madeline 
Albright bir demecinde “Irak’a uyguladığımız ilaç ambar-
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gosunda 500 bin çocuk öldü ama buna değdi” demişti. 500 bin çocuğun ölümüne değen bir 
ambargo ve insan hayatının rakamdan öte bir değer ifade etmediği bir medeniyet anlayışının 
savunduğu demokrasi ve özgürlük söylemi!..

Modern dönemin sömürü mekaniğinin pratiğindeki en etkili silahlarından birisi de terör 
örgütleri. Türkiye’de Asala ile başlayan bu yıpratma politikası PKK, DHKP-C ve FETÖ ile 
devam ettirilegeldi. Küresel ölçekte ise El Kaide, DAEŞ, HaşdiŞabi, El Şebab, Boko Haram 
öne çıkarken, yine lokal olarak Irgun, Farc ve Contras gibi terör yapıları bu amaca hizmet eden 
unsurlar arasında…

Oluşturulan toplumsal kaos, terör ve dövizin, faizin yükseltilmesiyle çıkan ekonomik krizler-
den askeri darbeler yapılması güncel sömürü mekaniğinin yeni modası / trendi. 1953 İran Mu-
saddık Darbesi (CIA elemanları 1.5 milyon dolar ayırdığı darbe planını sadece 60 bin dolarla 
başarınca çok gülmüşlerdi), 1966 Gana, 1968 Panama, 1973 Şili, 1980 Türkiye, 2002 Venezüella, 
2013 Mısır, 2019 Venezüella ve 2016 Fetö Hain Girişimi, Türkiye…

Hafıza 15 Temmuz

İçinde bulunduğumuz Temmuz ayında yine 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde 
şehitlerimizi ve kıymetli gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bu noktada hafızamızı diri, algımızı 
açık tutmak gerçekten çok önemli. Yaşananların ve arkasında nelerin olduğunu hem 15 Tem-
muz’a giden süreç hem de daha geniş bir perspektifle tarihi süreçte gözler önüne seren Hafıza 
15 Temmuz ciddi bir belleği diri tutma adına ziyaret edilmeli. Bilgi verici dijital sunumlar eşli-
ğinde hazırlanan Hafıza 15 Temmuz’da hem sömürü mekaniği panosunu daha detaylı incele-
yebilecek hem de sonu gelmeyecek bu kirli oyuna karşı daha donanımlı olma adına faydalı bir 
deneyim yaşamış olacaksınız. 

Büyük resmi görme adına ziyaret edilmesi ve Şehitler Makamı’nda 15 Temmuz vatan şehitleri-
mizin ruhlarına bir Fatiha ikram edilmesi temennisi ile…
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İçinde bulunduğumuz Temmuz ayında yine 15 Temmuz hain darbe 
girişiminin yıldönümünde şehitlerimizi ve kıymetli gazilerimizi minnetle 
anıyoruz. Bu noktada hafızamızı diri, algımızı açık tutmak gerçekten çok 
önemli. Yaşananların ve arkasında nelerin olduğunu hem 15 Temmuz’a giden 
süreç hem de daha geniş bir perspektifle tarihi süreçte gözler önüne seren  
Hafıza 15 Temmuz ciddi bir belleği diri tutma adına ziyaret edilmeli.
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15 Temmuz hain darbe 
girişiminin dördüncü 

yılında aziz şehitlerimizi ve 
gazilerimizi minnetle anıyoruz.
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Edebiyat yaşanan toplumsal duyarlığa bihaber davranamaz. Yazar eninde sonunda derdini ifade 
etmenin estetik bir yolunu bulmayı başarır. Sadece edebiyatın takvimi haber bültenlerinin,  

internetin takviminden farklı çalışır.

S U AV İ  K E M A L  YA Z G I Ç

“ ZOR  ZAMANLAR ” 
KÜTÜPHANES İ
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Kimse zor zamanlarda yaşamaya talip olmamalı 
elbette. O kutunun kapağı açıldı mı kapan-
masının nasıl büyük bir bedele mal olacağını 
öngörmek mümkün değildir. Zor zamanlarda 
hem bireyler hem de toplumlar kendi karakter-
lerini açığa çıkartırlar. Edebiyat, zor zamanları 
yaşayan toplumların temel dinamiklerini gerçek 
yahut kurgu kişiler üzerinden konu edinirken 
hem açığa çıkan bu karakteri hikâyeleştirir hem 
de gelecek kuşaklara birer ibret vesikası bırakır. 
Edebiyat yaşanan toplumsal duyarlığa bihaber 
davranamaz. Yazar eninde sonunda derdini 
ifade etmenin estetik bir yolunu bulmayı başarır. 
Sadece edebiyatın takvimi haber bültenlerinin, 
internetin takviminden farklı çalışır. Çünkü 
internette bir son dakika haberi olarak anında 
öğrenmemiz gereken olayı edebiyatta kişi ve 
atmosferiyle derinlemesine işler ve bir hayat 
parçası haline dönüştürür. Haber bülteninde en 
fazla bir malumat olarak edindiğimiz, kısa süre-
de unutacağımız yahut haber bombardımanında 
zamanla duyarsızlaşacağımız bilgi bir romanda 
tecrübeye yakın bir olgu şeklinde zihnimize ve 
kalbimize nakşolur ve kolay kolay silinmez. 

Peki, zor zamanlar derken neyi kastediyoruz? 
Charles Dickens’ın Fransız İhtilali günlerini 
konu edindiği “İki Şehrin Hikâyesi” adlı romanı 
o sık sık alıntılanan giriş cümlelerinde bir zor 
zaman tanımı yapar. Dickens’ın dönemin if-
rat-tefrit çatışmasını anlattığı cümleler içinde yer 
alan kelimeler değiştirilerek pek çok farklı zor 
dönemi tanımlamak için uyarlanabilir:

“Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüy-
dü, hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç 
devriydi, hem de kuşku, Aydınlık mevsimiydi, 
Karanlık mevsimiydi, hem umut baharı, hem de 
umutsuzluk kışıydı, hem her şeyimiz vardı, hem 
hiçbir şeyimiz yoktu, hepimiz ya doğruca cenne-
te gidecektik ya da tam öteki yana - sözün kısası, 
şimdikine öylesine yakın bir dönemdi ki, kimi 
yaygaracı otoriteler bu dönemin, iyi ya da kötü 
fark etmez, sadece ‘daha’ sözcüğü kullanılarak 
diğerleriyle karşılaştırılabileceğini iddia ederdi.” 
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Balzac’ın “İnsanlık Komedyası” adını verdiği o devasa ro-
manlar toplamından Stendhal’in “Kırmızı ve Siyah”ına Batı 
romanlarından oluşan büyük bir “zor zamanlar” kütüphanesi 
inşa etmek mümkün. Ben bu yazıda biraz kendi edebiyatımı-
zın eserlerine öncelik vermeyi deneyeceğim.

Kurtuluş Savaşı romanları

Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan romanlar içinde ismi döne-
min ruhuna en uygun olanı Halide Edip Adıvar’ın kaleme 
aldığı “Ateşten Gömlek”tir. Birinci Dünya Savaşı’ndan çok 
daha önce başlayan savaşlar ve iç çatışmaların neticesinde 
insanımız Kemal Tahir’in romanına verdiği isimle bir “Yorgun 
Savaşçı”dır. Toprağında daha önce düşman görmeyen Anado-
lu’nun zor zamanlarını anlatan romana karşılık, İstanbul’un 
durumunu ise Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Sodom ve 
Gomore”si, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Sahnenin Dışındaki-
ler”i, Kemal Tahir’in “Esir Şehrin İnsanları” ve “Esir Şehrin 
Mahpusu” konu edinir. Her zor zaman gibi Kurtuluş Savaşı 
da bir değişim, olgunlaşma hikâyesi olarak romanda yer alır. 
Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa”sı hem İstanbullu Hoca’nın 
Küçük Ağa’ya dönüşümünü hem de Çolak Salih’in yaşadığı ve 

kazandığı büyük imtihanın hikâyesidir. Cepheden dönen ve 
yenilgi psikolojisine kapılmış Çolak Salih’in ruhunda yaşadı-
ğı inkılap uzun uzun analiz edilmeye değerdir doğrusu. Zor 
zamanların terbiye ettiği Çolak Salih ve Küçük Ağa karakterle-
rinin ötesinde roman halkın zor zamanlarını anlatır ve roman-
laştırır. Buğra, “Küçük Ağa”da destansı değil gerçekçi bir ton 
tutturarak “Kurtuluş Savaşı literatürü”ne farklı bir zenginlik 
katar.

15 Temmuz romanları

15 Temmuz yakın tarihimizin yaraları henüz sarılmamış, sıcak 
bir “zor zamanıdır”. Yaralarının tazeliği konuyu yazmayı 
zorlaştırır esasen. Niçin mi? 15 Temmuz bu satırlar kaleme 
alındığında dördüncü yılını geride bırakmıştı. Pek çok şiir ka-
leme alınsa da roman ve öykü için bu sayı şiire nispeten biraz 
geridedir. Niçin mi böyledir? Bu sorunun cevabını öykü yazarı 
Cemal Şakar şu sözlerle veriyor: 

“15 Temmuz’un edebiyat üzerinde bariz ve kalıcı etkisinden 
şimdilik söz etmek mümkün görünmüyor. Şiir duygulara anlık 
tepki verebilmekte, bu bakımından 15 Temmuz’la ilgili güzel 

15 Temmuz romana hiç yansımadı diyemeyiz. 
Mesela Recep Seyhan’ın “Ebu Cehil Karpuzu” 
distopik bir ülkede “gerçekleri” birer metafora 

dönüştürerek romanlaştırır. Yazar, bütün 
şiddetiyle yaşadığımız olayları kurduğu bu 

dolayım üzerinden “mesafe” koyarak inşa eder. 
Romanın konu edindiği olayın sıcağı sıcağına 

yazılmasına rağmen bir serinkanlılık taşıması bu 
“dolayımı” yakalamasına borçludur.

1 8 6 8  D E R G İ  /  “ Z O R  Z A M A N L A R ”  K Ü T Ü P H A N E S İ
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şiirler yazıldı. Ama öykü ve özellikle roman için beklemek 
gerektiği kanaatindeyim. Duygular ne kadar yatışırsa öykü ve 
roman için o kadar uygun vasat oluşmuş olur.” 

Yine de 15 Temmuz romana hiç yansımadı diyemeyiz. Mesela 
Recep Seyhan’ın “Ebu Cehil Karpuzu” distopik bir ülkede 
“gerçekleri” birer metafora dönüştürerek romanlaştırır. Yazar, 
bütün şiddetiyle yaşadığımız olayları kurduğu bu dolayım 
üzerinden “mesafe” koyarak inşa eder. Romanın konu edindi-
ği olayın sıcağı sıcağına yazılmasına rağmen bir serinkanlılık 
taşıması bu “dolayımı” yakalamasına borçludur. Toplumsal 
kimyaya ve kimliğe yapılan bu saldırının derinliği romanda 
dikkat çeker. Pek çok yazarın destek verdiği “Okçular Tepesi” 
ise 15 Temmuz’da yaşananlar öykü formunda kitaplaştırılır. 
Bahadır Yenişehirlioğlu’nun “Kara Güneş”i ile Ali Erkan 
Kavaklı’nın “15 Temmuz Bir Diriliş Destanı” ise aynı temada 
kaleme alınmış iki romandır. Bahçelievler Belediyesi’nin 15 
Temmuz konulu roman yarışmasında ilk üçe giren dosyaları 
ise henüz okuma fırsatı bulamadım ama bir not olarak burada 
ifade etme ihtiyacı duyuyorum. Ali Söyler’in “Gündoğarken 

Bir Gül Solunca” romanıyla birinci olduğu yarışmada, ikin-
cilik ödülünü Ahmet Özkan’ın “Dağın Oğulları” isimli eseri, 
üçüncülük ödülünü Kemalettin Çalık’ın “Pahalı Oyunlar” 
romanı aldı. 

Millet olarak yaşadığımız “zor zamanlar” kesitini aldığım iki 
dönemden ibaret değil elbette. Tıpkı seçtiğim dönemlerle 
ilgili yazılan romanların adını andıklarımdan ibaret olmaması 
gibi. Yeter ki edebiyat yazılmakla da okunmakla da tükenmez 
vesselam diyelim ve bir sayfasını çevirip bir ucundan başlaya-
lım. Gerisi kendiliğinden gelir zaten. 

Başta da belirttiğim gibi “zor zamanlar” insanı kendisini 
doğrudan ifade etmeye mecbur eden vakitler olduğu için 
romanlaştırılması insanın ve toplumun kimliğini ifade etme 
potansiyeli yüksek dönemlerdir. “Zor zamanlarımız” birer 
roman konusu olmaya devam ettikçe sadece tarihimizin değil 
hayatımızın da bir parçası haline gelecektir. Toplumsal dina-
miklerimizi sıcak tutmakta ise romanların da bir payı olmaya 
devam edecektir.
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FİLİSTİN CEPHESİ’NDE BİR SAHNE
ÇADIR ÖNÜNDE AMELİYAT

Fotoğrafın Filistin cephesinde, güneşli bir öğle vaktinde çekildiği anlaşılıyor. Uçsuz bucaksız 
bir sahranın ortasına kurulan Kızılay çadırı, rüzgâr ve fırtınaya karşı zemine sağlam iplerle ve 

kazıklarla sabitlenmiş. Çadırın önünde, masa üzerinde yatan yaralı Mehmetçiğe müdahale eden, 
beş beyaz önlüklü doktor ve sıhhiye görülüyor.

A H M E T  M Ü N İ R  G Ö R G Ü L Ü 
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Birinci Cihan Harbi’nde birçok cephede savaşan Osmanlı 
Devleti, 1914-1917 yıllarında Filistin (Kanal) cephesinde 
İngilizlerle mücadele eder. Bu vatan savunmasında, Osmanlı 
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay), ordumuzu ve askerimizi 
yalnız ve sahipsiz bırakmamış, cephelerde ve cephe gerisinde 
unutulmaz fedakârlıklar ve gayretler göstermiştir. 

Filistin cephesinde, Süveyş Heyet-i Sıhhiyesi veya Süveyş 
Heyet-i İmdadiyesi olarak isimlendirilen bu sağlık ve yardım 
heyetinin başkanlığına, İstanbul Tıp Fakültesi hocalarından 
Dr. Neşet Ömer [İrdelp] Bey atanır. Şubat 1915’te Kudüs’e 
ulaşan heyet, çok miktarda sağlık malzemesi, röntgen 
makinesi ve bakteriyoloji aletleri de getirir. 

Dördüncü Ordu’nun ihtiyaçları ve harekâtın seyrine bağlı 
olarak çalışmalarını sürdüren Süveyş Kızılay Heyeti, ordunun 
Sina Çölü’nün [Tih Sahrası] iç kısımlarına doğru ilerlemesi 
üzerine, Kudüs’te yeterli malzeme ve memur bırakarak çöle 
hareket eder. Sina Çölü’ndeki Hafir’de (Hafiretül-avce) tam 
teşekküllü bir hastane ve ona bağlı seyyar hastaneler açılır. 
Çalışmalarını 1916 sonlarına kadar süren Hafir Kızılay 
Hastanesi, Birinci Gazze Savaşı’nın sonunda, İngilizlerin 21 
Aralık 1916’da el-Ariş’e girmeleri ve Türk kuvvetlerinin geri 
çekilmesiyle Kudüs-i Şerif’e taşınır.

Hafir’den Kudüs’e dönen Kızılay heyeti, Filistin’de trenlerin 
ilk hareket noktası olan Vadi-i Sarar’da yeni bir hastane kurar. 
Bu menzil hastanesi, hasta ve yaralıların ilk müdahale yeri 
olur. Vadi-i Sarar Hastanesi’nde, Dr. Hasan Ferid [Cansever] 
Bey baştabip vekili (Hilâl-i Ahmer Sertabib vekili) olarak 
görev yapıyordu. Heyet, Vadi-i Sarar’da bulunduğu sırada 
cepheden gelen 30.029 yaralının ilk tedavilerini yaparak 
iaşelerini temin eyleyip bunları Kudüs, Hasriye ve Şam’a 
sevk eder. Kızılay heyeti, Vadi-i Sarar’daki çalışmalarını 
İngilizlerin, Kasım 1917’de önce Gazze’yi ardından 
Kudüs’ü işgaline kadar sürdürür. Dördüncü Ordu’nun geri 
çekilmesiyle beraber, Kızılay heyeti de Şam’a çekilerek, 

burada 200 yataklı bir hastane kurar. Bu sırada Kızılay Süveyş 
heyetinin başkanlığında, eski Hicaz Kızılay heyeti başkanı Dr. 
Galip Ata (Ataç) Bey bulunuyordu. 1918’de Şam’dan Beyrut’a 
geçen Kızılay heyeti, oradan deniz yoluyla İzmir’e döner.

Kızılay Süveyş heyeti, faaliyeti süresinde Kudüs’te salgın 
(sârî) hastalıklar hastanesinde 1.549, Hafir hastanesinde 
2.520, Kudüs yaralılar hastanesinde 702, Vadi-i Sarar’da 3.347, 
Şam’da 296, Amman’da 128, Şam’da esir subaylar hastanesinde 
110 ve Dera’da 371, Kudüs’te iaşesi ordu tarafından karşılanan 
İkinci Menzil hastanesinde 6.699 hasta ve yaralı tedavi 
eder, ordunun serum ve aşı ihtiyacını karşılamak üzere 
laboratuarlar açar, kolera ve çiçek gibi salgın hastalıklarla 
mücadele eder. Böylece, Kızılay heyeti, 15 Şubat 1915 
günü Kudüs’te başlayıp üç yıl kadar süren Filistin (Kanal) 
cephesindeki vazifesini alnının akıyla tamamlar.

Türk Kızılay Arşivi’nde bulunan yayınladığımız fotoğrafın, 
Filistin cephesinde, güneşli bir öğle vaktinde çekildiği 
anlaşılıyor. Uçsuz bucaksız bir sahranın ortasına kurulan 
Kızılay çadırı, rüzgâr ve fırtınaya karşı zemine sağlam 
iplerle ve kazıklarla sabitlenmiş. Çadırın önünde, masa 
üzerinde yatan yaralı Mehmetçiğe müdahale eden, beş 
beyaz önlüklü doktor ve sıhhiye görülüyor. Ortadaki uzun 
boylu, gözlüklü zâtın Dr. Neşet Ömer [İrdelp] Bey olma 
ihtimali aklımıza geliyor. Yerde de cepheden yeni getirilen 
iki yaralı Mehmetçiğe sedye üzerinde ilkyardım yapılıyor. 
Sedye taşıyan sıhhiyelerin kollarında görülen Hilal-i Ahmer 
kolluğu ise, imdat isteyen, muavenet bekleyen yaralılara 
umut oluyor, yüzünü güldürüyor. Sağ taraftaki sedyede yatan 
Mehmetçiğe, büyük bir şırıngayla aşı yapan beyaz önlüklü ve 
İngiliz askerlerine mahsus bir şapka giyen sıhhiye dikkatimizi 
çekiyor. 

Sadece bu fotoğraf sahnesi bile bu toprakları canları uğruna 
feda eden Mehmetçiğin çilesini ve Kızılay’ın cansiperane 
faaliyet ve fedakârlıklarını gözler önüne sermeye yetiyor. 
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“YEMEK HAYATIN 
TAM KALBİNDE YER ALIYOR”

Ö M Ü R  A K K O R

Dünyaca ünlü aşçı ve yemek kültürü kitapları yazarı Ömür Akkor ile geçmişten bugüne  
yemek kültürümüzdeki değişimi konuştuk.

F O T O Ğ R A F L A R :  M E H D İ  Ö Z T Ü R K
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Yemeğe bağlı kültürde ve gıda ürünlerinde Türkiye bir 
şampiyonlar liginde. Bu bizi emsalsiz yapıyor. Dünyada 

bunun karşısına ne koyarsınız dediğiniz zaman birçok 
imparatorluk ve medeniyet yanımıza yaklaşamıyor.  

20 bin yıldır bu topraklarda buğday kavruluyor, ateşin 
üzerinde et pişiriliyor. 

Öncelikle Türk kültüründe yemeğin 
yerinden başlayalım istiyorum…

Türkler için yemek çok önemli. Do-
ğumlarda, ölümlerde, askere gidişte, 
kız istemede, kandillerde, bayramlarda 
hep yemek yeniliyor. Yemek hayatın tam 
kalbinde yer alıyor. Ayrıca ilk pişirilen 
yemekleri bu coğrafya, Bereketli Hilal’in 
üzerinde görüyoruz. Göbeklitepe’nin bir 
yerleşim birimi olması haricinde bir ta-
pınma merkezi olması düşünüldüğünde 
insanın aslında ilk yemeklerinin pişiril-
diği yerler buralar. Göbeklitepe’de ateşin 
üzerinde etin pişirilmesinden çıkan 
dumanın Tanrı’ya ulaşacağı ve baş başa 
yemek yenileceği inancı var. Biz günde-
lik rutinde yemeği sadece karın doyurma 
olarak düşündüğümüz için onun ne 
kadar güçlü bir yanı olduğunu yeni yeni 
fark ediyoruz. Yemeğe bağlı kültürde 
ve gıda ürünlerinde Türkiye bir şampi-
yonlar liginde. Bu bizi emsalsiz yapıyor. 
Dünyada bunun karşısına ne koyarsınız 
dediğiniz zaman birçok imparatorluk ve 
medeniyet yanımıza yaklaşamıyor. 20 
bin yıldır bu topraklarda buğday kavru-
luyor, ateşin üzerinde et pişiriliyor. 

Siz pek çok şeften farklı olarak  
yemeğin kültürel yanıyla da  
ilgileniyorsunuz…

Evet. Kişisel olarak bakınca ben çoğu 
insan için bir restoranın şefi olarak 
görülüyorum ama restoran sahibi olmak 
kariyerimde ilgilendiğim en son şey. 
Restoranım iş yapıyor, çok güzel yerlere 
geldi ama ben kitap yazabildiğim için 
mutluyum. Kitap yazmak dışında diğer 
kalan tüm işlerimi para kazanmak için 
yapıyorum. Yazmak için de paraya 
ihtiyacınız var çünkü bir kitabı yazmak 
onun basılacağı ve hak ettiği alakayı 
göreceği anlamına gelmiyor. Türkiye’de 
“ben yazarım ve para kazanıyorum” 
diyebilen ancak birkaç kişiyi gösterebili-
riz. Hele ki yemek kitabında hiç kimseyi 
gösteremeyiz. Şu an 27. kitabım çıkı-
yor, 5 yeni kitap da yolda. Ben yabancı 
kişilerle ne zaman konuşsam onlarla 
biraz burnum havada konuşuyorum. 
“Benimle yemek konuşamazlar” diye 
düşünüyorum. Dışarıya baktığımızda 
pirincin, makarnanın, pizzanın başka 
yerlerden geldiğini görüyoruz. Konuş-
tuğunuz kişi bir yemek kültüründen, 

ekolden gelmiyor. Uzakdoğu bu noktada 
farklı. Çin’den ya da Japonya’dan biri 
geldiğinde saygı duyarak konuşabili-
yorum onunla. Oysa İtalya’da pirinç 
ancak 15. yüzyılda işleniyor. Halbuki 
İtalya’da basılan risotto kitaplarının 
sayısı Türkiye’deki Türk mutfağında 
pilavı anlatan kitaplardan daha fazladır. 
Onlar, pirinç yokken risottoyu bir marka 
hâline getirebiliyorlar, biz pilav kitabı 
basacağımıza risotto kitabı basıyoruz. 
Aynı durum makarnalar, erişteler için de 
geçerli. Benim ilgilendiğim kısım bu. İn-
sanlar bana “Adam güzel yemek yapıyor 
ama gelen tabak da Türk işi çalan müzik 
de. Dekorasyonlar da geleneksel usul.” 
diyorlar. Yine “Dükkânınızda alkol yok, 
bu hiç olmadı” diyorlar. Yabancılar ise 
bunu çok beğeniyor, niye? Kendi kültü-
rümü yansıtıyorum çünkü. Buraya gelen 
yabancının alkol tüketmek gibi bir derdi 
yok ki zaten. Gelen yabancının beni 
tanımak gibi derdi var. O nedenle ben 
içecekleri kendim yapıyorum, ekmekleri 
kendim yapıyorum dediğimde şaşırıp 
takdir ediyorlar. Tabaklar kendi tasarı-
mımız, tatlılar bizim kültürümüze ait de-
diğimde “Bunun benzeri yok” diyorlar. 
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Biz kendi ürünlerimize sahip çıkamıyoruz değil mi?

Evet, mesela bakın dünyadaki 13 çeşit buğdayın 9’u 
Anadolu menşeili. Yani dünyanın karnını doyuruyoruz. 
1930’larda kurulan buğday araştırma merkezimiz var. 
Orada bu buğdaylar sınıflandırılıyor. Sınıflandırılan buğ-
daylar dünyada değiştirilerek yine bize satılıyor. Mesela 
Kanada’da Eskişehir menşeili buğday kullanılıyor çünkü 
Eskişehir’in soğuk iklimi ile Kanada’nın iklimi birbirine 
benziyor. Bizden türetilmiş buğdayı kullanıyorlar ve biz 
bu buğdayı onlardan satın alıyoruz. Yani bende olan şeyi 
yine bana gönderiyorlar. Batıya bakmak gerekiyor ama 
uzakları gören bir bakış açısıyla. Çünkü dünya yuvarlak, 
batıdan yine doğuya ulaşıyorsunuz ister istemez. Tekrar 
Anadolu’yu gördüğünüzde ise buraya kilitleniyorsunuz. 
Ben şükür ki, bunu çok erken fark ettim. 

Peki Türk mutfağı genellikle Çorumlu isen Çorum, 
Edirneli isen Edirne yemekleri anlaşılıyor. Türk mutfa-
ğı bundan mı ibaret? 

Elbette değil. Ben bu topraklarda bin yıldır yaşıyorum. 
Selçuklu ve Osmanlı mutfaklarının birikiminden mi ibaret 
bizim yemek kültürümüz? Bizden önce bu topraklarda ya-
şayanlar yemek yemediler mi? Hitit, Frig, Urartu, Yunan 
ve Roma yaşadı bu topraklarda. Biz Türk mutfağı denilin-
ce kapsamı daraltıyoruz ama on bin, on beş bin yıl geriye 
inen bir mutfaktan bahsetmemiz gerekiyor aslında. Bize 
yakın ilk yemek kitabı olarak geçen Abbasi döneminden 
“Kitâbü’t-Tabih” var. Mesela “Alinazik” için şu anlatılır: 
İsmet İnönü, Gaziantep’e geliyor ve kebabı yerken “yapa-
nın eli ne kadar nazik” deyince bu kebabın adı alinazik 
oluyor. Oysa bu kitapta deniyor ki “Patlıcanları alın, tuzlu 
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Dünyadaki 13 çeşit buğdayın 9’u 
Anadolu menşeili. Yani dünyanın karnını 
doyuruyoruz. 1930’larda kurulan 
buğday araştırma merkezimiz var. 
Orada bu buğdaylar sınıflandırılıyor. 
Sınıflandırılan buğdaylar dünyada 
değiştirilerek yine bize satılıyor. Mesela 
Kanada’da Eskişehir menşeili buğday 
kullanılıyor çünkü Eskişehir’in soğuk 
iklimi ile Kanada’nın iklimi birbirine 
benziyor.

su ile haşlayın, sonra soyun ve dövün havanda. 
Sonra da Acem yoğurdu ile karıştırın”. Alinaziğin 
altını hazırladı, üstüne de “sade yağla köfte kızartıp 
dökün” diyor. Şimdi burada alinaziğe çok yakın 
bir tarif veriyor. Patlıcanların kızartılması eski bir 
şey değil. Eskiden patlıcanlar tuzlu suda haşlanır-
dı. Alinazik de zaten bir ev yemeğidir ve parça et 
ile olmaz, kıyma ile pişirilir. Biz artık günümüzde 
yapmadığımız için kuzu şiş ile yapılanı yiyoruz ama 
aslında öyle değildir. Gerçeği kıymadandır ve evde 
yapılır. 13. yüzyılda düşülmüş bir nota karşılık sen 
bunun 20. yüzyılda yapıldığını söylüyorsun. Ben 
“Abbasi yemeğidir” demiyorum, sadece ilk kayda 
alanlar Abbasiler diyorum. Komşuyuz ama bizden 
mi oraya gitti oradan mı bize geldi bu meçhul. 
Mesela borani diye bir yemek var Anadolu’da. Biz 
ıspanak boraniyi çok seviyoruz. Yoğurtlusu var, bul-
gurlusu var. Abbasi sultanının hanımı Boran Sultan 
ıspanaklı bu yemeği çok sevdiği için Abbasiler ona 
sultanın hanımına atfen “Boranî” diyorlar. Biz de 
hâlâ Anadolu’da borani diyoruz. Tabii büyük bir 
komşuluk geleneği, kültür geçişi var. Bir gün sınır 
burada bir gün orada. Bir de Türkleri şöyle düşün-
mek lazım: Elinde bir pusula dünyanın yarısını geçi-
yor. Ev var mı? Yok. Mutfak var mı? Yok. Mutfak de-
diğimiz bir tane sac levha. Anadolu’ya gelene kadar 
fırın ile tanışmıyor Türkler. Fırın dediğimiz şey bir 
sac. O nedenle bizim iki ekmeğimiz var geleneksel 
olarak. Sacda pişen bazlama ve yufka. Bunlar gele-
neksel olanlar. İnce olan yufka biraz pofuduk olan 
bazlama. Ne var elinde yemek? Bitki topladı, hayvan 
kesti. Yağını attı pişirdi. Sacı ters çevirdi. Bu sefer 
ne oluyor? Sac tava. Tavanın içerisinde ne kızarttıy-
sa onu ekmekle yiyor. Savaşta bu sac tavayı kalkan 
olarak kullandıklarına dair söylentiler de var. Ayrıca 
Türkler at üzerinde bu kadar mesafeyi kat ederken 
gittikleri her coğrafyada bir malzeme tanıyor, bir 
mevsim yaşıyorlar. Osmanlı’nın kullandığı teknik-
leri saydığımızda bu dünya literatürünü oluştu-
ruyor aslında. Bizdeki kabahat bunu kullanmıyor 
oluşumuz. Diyorsunuz ki “Beşamel soslu makarna 
yapıyorum”. Oysa onun adı bizde “beyaz salça”. 
Biz bunun ismini bilmediğimiz için Fransızcasını 
kullanıyoruz. Mesela Sezar salatası. Bol yeşillikli 
bir Avrupa salatası bu. Üzerine tavuk, et veya balık 
koyuyoruz. Oysa Evliya Çelebi şöyle diyor: “Bu yeni-
çerilerin çiğ sebze ile yedikleriyle alakalı İtalyanlar 
huzursuzluk yaratıyor ‘çok zararlı diye’. Yeniçeriler 
çiğ sebze yerler. Zaman zaman sirkeli ve zeytinyağ-
lı. Üzerinde tavuk, balık ya da et olur”. Biz şimdi 
bir Avrupa restoranında bunu sipariş ettiğimizde 
kendimizi daha Avrupalı hissediyoruz. Yine iyi bir 
restorana gidiyoruz. Yemek arasında ağzınıza bir 
ferahlı versin diye “sorbe” geliyor. Kristalde, gümüş 
kaşıkla beraber damağı tazeliyorsun ve ete devam 
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New York’taki beş dolarlık kahvaltı dükkânları Michelin listesinde var.  
Bu restoranın masa örtüsü mü var? Kristal bardak ve şarabı mı var?  
Ben New York’a gittiğimde sadece yıldızlı olanları değil listede olan yerleri de 
geziyorum. Her gün 20 dolarlık öğle yemekleri listesi var, oralara gidiyorum.  
450 sayfa liste var. Bizim ezikliğimiz Batı’yı yüksek görmemizden kaynaklanıyor.
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ediyorsun. 1700’lerde İtalyanlar Topkapı Sarayı’na geliyorlar. Şeker büyük bir 
zenginlik göstergesi ve bakıyorlar ki Osmanlı sarayı envai çeşit şekerli su koyuyor 
yemeğin yanında. Döndüklerinde bunu dondurup tüketmeye başlıyorlar ve adına 
da “şerbetto” diyorlar. Fransızcaya bu geçerken “sorbetto” oluyor. Şimdi buna sorbe 
deniyor. Sen onu bir Türk olarak yediğinde Fransızların yemek işinde ne kadar 
başarılı olduğunu düşünüyorsun. Bunun gibi o kadar fazla örnek var ki. “Kapari” 
diyorsunuz. O aslında Anadolu otu. Geberotu, kaparotu, kaparat otu da deniliyor.

Peki bunca mirasa ve birikime rağmen bizde hâlâ neden bir Michelin yıldızlı 
restoran yok?

Aslında Türkiye’deki Michelin algısı yanlış. Michelin’in Türkiye’de bir listesi 
yok. Türkiye listesine girse alması gerekecek lokantalar var. Antep’teki Çağdaş’ın, 
Rize’deki Liman lokantalarını alınması gerekir mesela. Ama bizdeki algı şu şekilde: 
“Şarap yok, nasıl alabilir ki?” New York’taki beş dolarlık kahvaltı dükkânları Mic-
helin listesinde var. Bu restoranın masa örtüsü mü var? Kristal bardak ve şarabı mı 
var? Ben New York’a gittiğimde sadece yıldızlı olanları değil listede olan yerleri de 
geziyorum. Her gün 20 dolarlık öğle yemekleri listesi var, oralara gidiyorum. 450 
sayfa liste var. Bizim ezikliğimiz Batı’yı yüksek görmemizden kaynaklanıyor. Niye 
yıldız alamayasın? Mesela Ödemiş’te Töngül Pide var. 128 yıldır aynı aile tek bir 
pide yapıyor. Avrupalı nazarında şu var: Benim birisine sanatkâr diyebilmem için en 
az üç nesil boyunca o işle uğraşması gerekiyor. Yoksa o kişiyi sanatkâr olarak kabul 
etmiyor. Töngül Pide üç nesildir bu işi yapıyor. Şimdi dördüncü nesil de işin başın-
da ama üçüncü nesil halen işi bırakmamış. 80 yaşında İsmail Amca her gün dükkâ-
nını açıyor. Asla şehir dışına çıkmamış. Bana geliyor, “Ayvalık güzel doğru mu?” 
diyor. “İsmail Amca hiç mi gitmedin? Hayatında tatil yapmadın mı?” dedim. “Her 
gün 3’te kapatıyorum dükkânı, her gün tatil yapıyorum” diyor. Sabah 3’te yeniden 
dükkâna geliyor. Akşam 3’te kapatıyor. Bu adam Michelin listesinin çok üzerin-
de bir insan. 125 yıldır büyük bir sadakatle tek bir pideyi yapan insan. Bu insana 
yıldızı versen ne olacak? Ben bu değeri alıp satamam. 3 yıldızı yanına koyarsam 
bu adama yazık. Adaletsizlik değil mi bu? Yurt dışındaki bir şef ile anılayım. Niye 
mütevazı olayım. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Mikado Pide var. 1974 yılından beri 
açık orası da. Domatesi, unu Aydın, Bozdoğan’dan geliyor. Pidenin üzerine kaymak 
koymuş, manda kaymağı”. Gazoz, su, turunç hepsi Bozdoğan’dan. Dünyanın nere-
sinde böyle bir lokanta var ki, sadece kendi bulunduğu 5 kilometre kare içerisindeki 
üreticilerden malzemesini tedarik etsin. Bunların yanına Michelin yıldızı koymak 
anlamsız. 

Son olarak biraz da yemeğin geleceğini konuşalım. Yemeğin geleceği nereye 
gidecek?

Geleneksel mutfak kazanacak çünkü insanlar sağlıklarını kaybettiler. 1980’lerden 
sonra büyük endüstrinin gıdada bu denli etkinleşmesi ile hastalıklar arasındaki 
bağlantı ortada. O yüzden insanlık “Aslında dedemizin yediklerine dönsek sanki 
daha iyi?” noktasına geldi. Tereyağı zararsızmış, GDO’suz buğday zararsızmış. 
Bunlar fark edildi. Gıdanın geleceği geleneksel “anam babam usulü” yemekler. 
Endüstriyel üretim yerine daha yerel değerler, yerel üretim öne çıkacak. Kovid-19 
süreci de bize bunu gösterdi. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın yerli tarım 
konusuna, orijinal buğdaylar konusunu gündeme getirmesi ayrıca önemliydi.
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Hindistan’da  
Bir Kızılay Dostu: 
Muhammed İnşaullah
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Muhammed İnşaullah 
Efendi arzuhalinde vefat 
eden babasının en büyük 
arzusunun çocuklarını asker 
yapmak olduğunu, babasının 
çok dindar olması sebebiyle 
onun vasiyeti gereği bunu 
İngiliz askeri mekteplerinde 
değil, Osmanlı askerî 
mekteplerinde yerine getirmek 
olduğunu belirtiyor.

Muhammed İnşaullah, o yıllarda İngiliz işgalinde olan Hindistan’ın (günümüzde 
Pakistan’ın) Pencap eyaletinin başkenti olan Lahor’a bağlı Gujranwala bölgesinin 
bir köyünde toprak sahibi bir ailenin çocuğu olarak 1870 yılında doğmuştu. İyi 
bir eğitim aldıktan sonra kendisi Pencap eyaletinin en büyük şehri ve Sihlerin dinî 
merkezi olan Amritsar’a taşınmış ve 1891 yılında henüz daha 21 yaşındayken bu-
rada yayınlanan gazetelerde profesyonel olarak yazı yazmaya başlamıştı. Muham-
med İnşaullah, ilk yazılarında İngiliz sömürge yönetimi ile çok da çatışmayan bir 
yazım tarzı benimsemişti. 

Muhammed İnşaullah, 1895 yılında 1900 yılı sonlarına kadar Amritsar’da çıkaraca-
ğı “Wakil (Vekil)” adlı İslam dünyasının birliğine taraftar olan ve Osmanlı yanlısı 
bir politika izleyen haftalık Urduca bir gazetenin sahibi ve baş yazarı olarak adını 
duyurmuştu. 

Osmanlı arşivinde Muhammed İnşaullah Efendi ile ilgili ilk belge onun 6 Ağus-
tos 1897’de İstanbul’a, Sultan II. Abdülhamid’e gönderdiği Farsça bir arzuhaldi. 
Muhammed İnşaullah Efendi vefat eden babasının en büyük arzusunun çocukla-
rını asker yapmak olduğunu, babasının çok dindar olması sebebiyle onun vasiyeti 
gereği bunu İngiliz askeri mekteplerinde değil, Osmanlı askerî mekteplerinde 
yerine getirmek olduğunu belirtmektedir. Bu yüzden Sultan II. Abdülhamid’den 
20, 18, 16 ve 14 yaşlarındaki dört erkek kardeşinin askerî eğitim alabilmeleri için 
Osmanlı Harbiye mekteplerinden birisine kabul edilmesini istirham etmektedir. 
Ancak şartlar gereği İstanbul onun bu arzusu yerine getirememişti. 

Karaçi Osmanlı Konsolos Vekili Hüseyin Kâmi, onun bu arzuhalini İstanbul’a 
gönderirken yazdığı takdim yazısında Amritsar’da yayınlanan ve çok meşhur 
bir gazete olan Vekil’in sahibi ve başyazarı Muhammed İnşaullah’ın gerek şehir-
de yayınlanan bazı İngiliz taraftarı Urduca ve İngilizce gazetelere karşı yaptığı 
mücadele ile tanındığını söylüyordu. Ayrıca Vekil gazetesini okuyanların “İnşa-
ullah’ın Osmanlı olduğuna ya da gazetesinin Osmanlı Devleti tarafından himâye 
edildiğine, tereddüt etmeden inanacaklarına” vurgu yaparak İnşaullah Efendi’nin 
Osmanlı-Yunan Savaşı sebebiyle gazetesini de kullanarak Osmanlı’ya yardım 
konusunda, İngiliz yanlısı bazı gazetelerin tehdit ve tenkitlerine, kendisinin içine 
düştüğü maddi sıkıntılara hiç aldırmadan çok büyük bir çalışma yürüttüğünün 
altını çizmekteydi. 

Muhammed İnşaullah, Osmanlı ile ilgili Urduca iki de kitap yazmıştı. Yayınlanan 
ilk kitabı 1897’de Amritsar’da basılan ve 1897 Türk-Yunan Savaşı’nı anlattığı “Se-
lanik Muharebesi: Rum (Osmanlı) Sultanı ve Yunan Kralı Arasında” adlı 3 ciltlik 
kitabıdır. İkinci kitabı ise yine Amritsar’da 1900 yılında Urduca olarak yayınlanan 
“Plevne Muharebeleri”dir. Muhammed İnşaullah, Osmanlı lehine kitap yazmaya 
1900 yılı sonlarında gittiği Lahor’da da devam ederek, 1902’de “Osmanlı Salta-
natı” adıyla Osmanlı’yı tanıtan yeni bir kitap daha yazmıştı. 1908’de ise Lahor’da 
“The History of the Hamidia Hedjaz Railway Project” (Hicaz Demiryolu Projesi 
Tarihi) adıyla İngilizce, Urduca ve Arapça olarak üç dilde basılan bir başka kitaba 
daha imza atmıştı. 

1900 yılı sonlarında Pencab eyaletinin başkenti Lahor’a taşınan ve gazetesini kendi 
düşüncesinde ve Türkiye sevdalısı dostlarına devreden Muhammed İnşaullah, 4 
Ocak 1901’de Lahor’da eski gazetesi Vekil ile aynı çizgide olan “Watan” (Vatan) 
adlı Urduca, haftalık bir gazete daha çıkarmaya başlamıştı. Onun bu gazeteler 
dışında İslam dünyası ve özellikle de Hicaz Demiryolu ile ilgili olarak Londra’da 
yayınlanan “The Times” gazetesinde ve Bombay’da yayınlanan İngilizce bazı gaze-
telerde de birkaç makalesi yayınlanmıştı. 
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Hicaz Demiryolu

1896’da İngiltere’de “Arabistan Çöl Demiryolu” projesi 
ortaya atılmıştı. Muhammed İnşaullah da bu projeden et-
kilenerek 1897 yılında Vekil gazetesinde Osmanlı Devle-
ti’nin yapacağı ve finansmanını dünya Müslümanlarının 
karşılayacağı bir Şam-Medine ve Mekke (Hicaz) Demir-
yolu Projesini gündeme getirmişti. Şam-Yemen hattının 
da yapılması teklif edilen bu proje hakkında Muhammed 
İnşaullah, kendi gazetesi yanında diğer İslamî gazeteleri 
de kullanarak çok yoğun bir propaganda faaliyeti de 
başlatmıştı. Batılı kaynaklara göre Osmanlı yönetimi 
Ağustos 1898’de Hicaz Demiryolu Projesini konuşurken 
bu projenin de etkisinde kalmıştı. Muhammed İnşaullah, 
bir yandan Mısır’da yayınlanan “El-Menar” ve “El- Mü-
eyyed” ile İstanbul’da yayınlanan “Malumat” dergisinde 
projesini anlatıyordu. 

Sultan II. Abdülhamid’in 10.000 altın hibe ile başlattığı 
Hicaz Demiryolu hattı yapılırken de yazdığı onlarca yazı 
ile büyük bir heyecan içinde tüm İslam dünyasını bu pro-
je için yardıma çağıracaktı. Muhammed İnşaullah, Hay-
darabadlı Molla Abdul Kayyum ile birlikte Hindistan’da 

bu faaliyetlere öncülük yapan iki çok önemli isimden 
birisiydi. Önce “Vekil”, ardından da “Vatan” gazetelerin-
de, bu gazetelerin sahibi ve başyazarı olarak çok aktif bir 
yardım kampanyası yürütecekti. Kendisi de fiilî olarak 
yardım toplamak ve İstanbul’a göndermek üzere saha-
daydı. 1900 yılından Şubat 1909’a kadar Hicaz Demiryolu 
için İstanbul’a en az 30 kez yardım göndermişti. İnşaul-
lah Efendi’nin topladığı yardımları İstanbul’a Hindistan 
bankaları yoluyla ve sigortasını da yaptırarak gönderiyor-
du. İstanbul’dan da kendisine alındı belgesi ile birlikte 
bağış yapanlara verilecek Hicaz Demiryolu Madalyaları 
gönderiliyordu.

“Vatan” gazetesinin Lahor’da basıldığı matbaaya “Ha-
midiye” adını veren İnşaullah’ın Hicaz Demiryolu’na 
yardımları, demiryolunun hizmete açılmasından sonra 
bile bir süre daha devam etmişti. Ayrıca İngiliz sterlini 
şeklinde İstanbul’a gönderilen bu yardımların karşılığı 
olarak kendisi ve yardımlarına aracılık yaptığı onlarca 
Pencaplı Müslümana hak ettikleri Hicaz Demiryolu 
Madalyası Bombay’daki Osmanlı Konsolosu tarafından 
teslim edilmiş ve onun öncülüğünde düzenlenen mera-
simlerle sahiplerine takdim edilmişti. Sadece bir seferinde 

Muhammed İnşaullah 1897 yılında 
Vekil gazetesinde Osmanlı Devleti’nin 

yapacağı ve finansmanını dünya 
Müslümanlarının karşılayacağı 

bir Şam-Medine ve Mekke (Hicaz) 
Demiryolu Projesi’ni gündeme 

getirmişti. Şam-Yemen hattının 
da yapılması teklif edilen bu proje 
hakkında Muhammed İnşaullah, 

kendi gazetesi yanında diğer İslamî 
gazeteleri kullanarak çok yoğun bir 

propaganda faaliyeti de başlatmıştı.
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14 Pencaplı Müslüman’a Lahor’da onun tarafından madalyaları 
takılmış ve Sultan’ın “Selam-ı Şahaneleri” gururla tebliğ edilmişti. 
1908 yılında Hindistan’a gönderilen 74 madalya ve 1909 yılında gön-
derilen 269 adet madalya ve berat Muhammed İnşaullah vasıtasıyla 
sahiplerine takdim edilecekti.

Özellikle 1904’e kadar 13 farklı zaman diliminde İstanbul’a gön-
derdiği toplam yardım miktarı 17.600 rupiye, Şubat 1907’de 50.000 
rupiye ve 1908 yılında ise 57.972 rupiye ulaşmıştı. Türk parası ile bu 
miktar 6.500 liraya erişiyordu. İnşaullah, 1908’de yazdığı “Hicaz 
Demiryolu’nun Tarihi” adlı kitabında İslam coğrafyasındaki Müslü-
manların Hicaz Demiryolu için 300 Milyon sterlin yardım topla-
makta çok da zorlanmayacaklarını yazıyordu. İnşaullah, Türkiye 
için bu kadar büyük bir gayretle çalışmasına rağmen İngilizlerin 
Hindistan Müslümanlarına ilerleme yolunda vereceği mali desteği 
engelleyeceği düşüncesi ile Hindistan bağımsızlık hareketi içinde 
aleni olarak yer almamıştı. 

Sultan II. Abdülhamid sevgisi

II. Meşrutiyet’in ilanını birçok Hindli gibi Muhammed İnşaullah 
da çok büyük bir memnuniyetle karşılamış ve Sultan II. Abdülha-
mid’in terakki yolunda çok önemli bir adımı olarak değerlendirmiş-
ti. Ancak üzerinden bir yıl bile geçmeden II. Abdülhamid’in tahtan 
indirilmesi birçok Hindli Müslüman aydın gibi onun da tepkisine 
sebep olmuştu. Bu tepkisi sebebiyle aleyhinde açılan kampanyala-
ra çok da takılmadan yine de Türkiye sevdası ağır basınca Hicaz 
Demiryolu ile ilgili hassasiyetini ve yardımlarını sürdürmüş; Hicaz 
Demiryolu için açıldıktan sonra bile 9 Şubat 1911 tarihine kadar 
Hindistan’dan topladığı yardımları Lahor bankaları ve İngiltere Se-
fareti aracılığı ile hiç aksatmadan İstanbul’a göndermeye ve sahibi 
olduğu “Vatan” gazetesinde de hattın İslam dünyası için ehemmiyeti 
hakkında yazılar yazmaya devam etmişti.

Mart 1910’da İstanbul’da hükümete yazdığı mektupta Hint Müs-
lümanlarının Medine-Mekke hattının eksik kısımlarının hâlâ 
tamamlanmamasını üzüntüyle karşıladığı bildirilirken, bir başka 
mektubunda ise Mekke-Cidde hattının yapılmamasının Hintli 
Müslümanlarda hayal kırıklığına ve gönderecekleri yardımların 
azalmasına sebep olacağını, Hindistan’da kurulan yardım komite-
lerinin yardım toplamakta çok büyük bir güçlük yaşayacaklarını 
belirtiliyordu. Muhammed İnşaullah, gönül kırgınlığını bir tarafa 
koyarak 1909’dan sonra da Hicaz Demiryolu için Hindistan Müs-
lümanlarından bağış toplamaya yoğun bir biçimde devam etmişti. 
Bu yüzden de 1911 yılı Haziran ayında Sultan Reşad tarafından da 
takdir edilecekti.

II. Meşrutiyet’in ilanını birçok Hindli gibi Muhammed 
İnşaullah da çok büyük bir memnuniyetle karşılamış ve 

Sultan II. Abdülhamid’in terakki yolunda çok önemli bir 
adımı olarak değerlendirmişti.
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Hindistan’da bir Hilâl-i Ahmerci

Trablusgarp’a yıllardır “Roma’dan mi-
ras olarak kendilerine kalan bir İtalyan 
kolonisi” şeklinde bakan İtalyanlar, 
Eylül 1911’de Rusya, Almanya, Fransa 
ve İngiltere gibi Batılı büyük devletlerin 
onayı ya da göz yummaları ile Türki-
ye’den İtalya’ya yönelik herhangi bir 
kışkırtma olmadan Trablusgarp’ı işgale 
başlamışlardı. Trablusgarp’taki Türk 
garnizonu, silah ve askerî kuvvet bakım-
dan oldukça yetersiz olmasına rağmen 
İtalyanlara karşı çok cesurca ve şanlı 
bir direniş ortaya koymuştu. İtalyanlar 
Afrika’nın bazı bölgelerini sömürge-
leştirmek için başlattıkları bu savaşı, 
Avrupa kamuoyuna Müslümanlarla 
Hristiyanların, “hilâl” ile “haç”ın kutsal 
ve tarihî bir savaşı olarak anlatmakta, 
bir din ve medeniyet savaşı olarak gös-
termekteydiler. 

Papa da İtalyan politikasına uygun 
olarak “İtalyan İşgal Kuvvetleri Komu-
tanı olan amiralin gemisine; Türklere 
karşı zaferin habercisi olarak asılmak 
için kutsanmış bir tespih gönderirken” 
Papalığın İngiltere temsilcisi “Trablus-
garp’ta İtalyanların Hıristiyan dünya-
sının haçını yükseltmek için savaştık-
larından” söz ediyordu. İngiltere’de 
İngiliz öğrencilere ders veren bir İtalyan 
öğretmen, İngiliz öğrencilere ırkçı bir 
bakış açısıyla “Türklerin Avrupa’dan 
atılmaları ve Yahudiler gibi dünyanın 
çeşitli yerlerine dağıtılmaları gerekti-
ği”nden söz etmişti. 

İtalyanlar Trablusgarp’ta acımasızca 
Türklerin ve Arapların kanlarını dök-

müşlerdi. Ardından Avrupalı devletle-
rin kışkırtmalarıyla Balkan Savaşları 
çıkartılmıştı. Yunanistan, Sırbistan, 
Bulgaristan ve Karadağ Türklere karşı 
ortak bir ittifakta buluşturulmuşlardı. 
Balkan Savaşları’nın Avrupa Türki-
ye’sinde korkunç bir sefalete ve sıkıntıya 
neden olduğu, binlerce Müslümanın ya 
hayatını kaybetmesine, ya da göçmen 
olarak yurtlarını terk etmesine sebep 
olmuşlardı. Bu durum İslâm dünyasın-
da yüzyıllardır benzeri görülmemiş bir 
isyan ve nefret duygusu ürettiği kesindi. 

Bu gelişmeler Hindistan’da yaşayan 
Müslümanları çok derinden etkilemiş 
ve mazlum Müslümanların durumu 
onların vicdanlarını kanatmıştı. İngil-
tere’nin engel olma çabalarına rağmen 
Hindistan limanlarında ve pazarlarında 
İtalyan mallarına boykot uygulanmıştı. 
Balkan devletlerini destekleyen Av-
rupalılara tepki göstermeye ve onları 
mitinglerle protesto etmeye başlamış-
lardı. Londra Müslümanlar Birliği ve 
Hindistan Müslümanlar Birliği gibi 
teşkilatlar Trablusgarp’a ve Türkiye’ye 
sağlık ekipleri gönderip seyyar hasta-
neler kurarlarken Pencap başta olmak 
üzere Hindistan’ın her tarafında Trab-
lusgarp ve Rumeli’deki Müslümanlar 
için fedakârca savaşan yaralı ve şehit 
Türk askerlerinin yetimleri ve dul kalan 
eşleri için Hilâl-i Ahmer yoluyla yardım 
kampanyaları açılmış ve çok miktarda 
bağışlar toplanmıştı. 

Bu bağışların toplanması ve Türki-
ye’ye gönderilmesi sırasında özellikle 
Hind Hilafet Hareketi lideri Mevlana 
Muhammed Ali Jouhar, “Zemîndâr” 

gazetesi sahibi ve başyazarı Zafer Ali 
Han, Yakub Hasan Said, Balkan Savaş-
ları’nda Hind tıbbî misyonunun meşhur 
yöneticisi Dr. Muhtar Ahmed Ensarî, 
“Vatan” gazetesi sahibi ve başyazarı 
Mevlevi Muhammed İnşaullah Efendi, 
Sind Eyaleti Karaçi Kızılay Kâtibi Hacı 
Abdullah Harun gibi Hindli Müslüman 
liderlerin rolü oldukça önemli ve değer-
liydi. Müslümanlar bu çabaları kendi-
leri için mukaddes bir mücadele olarak 
görüyorlardı.

Muhammed İnşaullah, özellikle 1911-
1912 Trablusgarp ve 1912-1913 Balkan 
Savaşları’nda Hilal-i Ahmer adına 
Hindistan’da en çok gayret gösteren 
ve yardım toplayan Müslümanlardan 
birisiydi. 1911’de Trablusgarp Savaşı 
başlar başlamaz Lahor’da “Vatan” 
gazetesi sahibi Muhammed İnşaullah ve 
“Zamindar” gazetesinin sahibi Zafer Ali 
Han, birbirleri ile adeta yarış edercesine 
Türkiye’ye yardım için kampanyalar 
başlatmışlardı. Kadınların ziynet eşya-
larını ve hatta çocuklarını bağışladığı 
bu kampanyalar başta Pencap eyaleti 
olmak üzere tüm Hindistan’da çok etki-
li olmuş ve ses getirmişti.

Türkiye ve Kızılay dostu

Osmanlı arşiv belgelerine göre Hamidi-
ye Matbaası ve “Vatan” gazetesi sahibi 
Muhammed İnşaullah Efendi, Trablus-
garp için Hilal-i Ahmer’e ilk çeki 1911 
yılı sonlarında göndermiş ve bu Sultan 
Mehmed Reşad’ı çok memnun etmişti. 
Sultan bu hizmetinden dolayı ona bir 
takdir belgesi göndermişti. 1912 yılı bo-
yunca Hindistan Milli Bankası Bombay 
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ve Londra şubeleri aracılığı ile Muhammed İnşaullah Efendi 
tarafından Londra üzerinden İstanbul’a Sultan Mehmed 
Reşad vasıtasıyla Hilâl-i Ahmer’e ve Hilâl-i Ahmer vasıtasıyla 
da Trablusgarp ve Balkan Savaşları gazi ve şehit aileleri için 
sürekli yardımlar gönderilmişti.

İlk defa Aralık 1911’de 300 sterlin ile başlayan bu yardımlar 
tespitimize göre Şubat 1912’de ikinci defa 300 sterlin, Mayıs-
ta 100 sterlin, Temmuzda 45 sterlin, Ekimde 41 sterlin, Ka-
sımda 160 sterlin, Aralık 1912’de 100 sterlin olarak İstanbul’a 
gönderilmişti. Ancak Muhammed İnşaullah Efendi, topla-
nan bu yardımlarla ilgili olarak hakkında ileri sürülen bazı 
iddialara ve yanlış bilgilere açıklık getirilmesi için Osmanlı 
yönetiminden Bombay’daki Osmanlı Şehbenderi vasıtası ile 
bu paraların nereye harcandığı, yerine ulaşıp ulaşmadığı ve 
alınan para ve çeklerle ilgili resmi kabul belgelerinin gönde-
rilmesini ve bunların da Hindistan matbuatında yayınlana-
rak ilan edilmesini istemişti.

Bunun üzerine Ocak 1913’te o vakte kadar Muhammed 
İnşaullah Efendi vasıtasıyla gönderilen 1.654 lira 68 kuruşluk 
iki makbuzun senedinin Padişah tarafından imza edilmesi-
ne karar verilmiş ve bu paranın “İane-i Harbiye”, yani savaş 
gelirleri hesabına irad kaydedilmesine karar verildiği bildi-
rilerek, Sultan Mehmed Reşad’ın tasdik ettiği belgeler aynı 
ay içerisinde Hindistan’a gönderilmişti. Ancak Lahor’dan 
National Bank of India (Hindistan Millî Bankası) Londra 
şubesine gönderilen bu paraların Osmanlı Bankası Londra 
şubesine aktarılmadığı için 1.500 Osmanlı lirasını geçen 
bu para Osmanlı yönetimi tarafından ancak 1913 yılı Şubat 
ayında alınabilmişti.

Yaşanan bu aksaklıklara rağmen Muhammed İnşaullah 
Efendi, İstanbul’a para göndermeye devam etmişti. Şubat 
1913’te 881 Osmanlı lirası, Martta 693 lira 39 kuruş, Nisan-
da 474 lira 61 kuruş, Mayısta 329 lira 25 kuruş ve Haziran-
da 300 sterlin göndermişti. Muhammed İnşaullah Efendi 
ayrıca Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nda Müslümanların 
yaralarını sarmak için görev yapan tıbbî heyet için Londra 
Müslümanlar Birliği’ne Ocak 1912’de 100 sterlin, Şubatta 
200 sterlin, Martta 300 sterlin olarak iletmişti. Nisanda ise 
topladığı yardımların çoğunu İstanbul’a, az kısımlarını ise 
Londra Müslümanlar Birliği ile Mısır Hilâl-i Ahmer Cemiye-
ti’ne göndermişti.

Hesaplamalarımıza göre Muhammed İnşaullah Efendi, 
Aralık 1911-Haziran 1913 arası bir buçuk yıllık süre içerisinde 
Trablusgarp ve Balkan Savaşları için Hindistan’dan İstan-
bul’a toplam 4.032 lira 93 kuruş ve 3.00 Sterlin göndermiştir. 
Pencaplı Muhammed İnşaullah’ın -kesin olmamakla birlikte- 
1915 yılında 45 yaşında vefat ettiği tahmin edilmektedir. 

Biz de bu Türkiye ve Kızılay dostu Hindli gazeteci ve yazarı 
milletimiz için yaptıklarından dolayı rahmetle ve şükranla 
yâd ediyoruz.

Trablusgarp’a yıllardır “Roma’dan miras olarak kendilerine kalan bir İtalyan kolonisi” 
şeklinde bakan İtalyanlar, Eylül 1911’de Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Batılı 

büyük devletlerin onayı ya da göz yummaları ile Türkiye’den İtalya’ya yönelik herhangi bir 
kışkırtma olmadan Trablusgarp’ı işgale başlamışlardı.
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A H M E T  T E Z C A N

Mardinli 
Markus’un 
Acar Hayali

“Ahmet hocam merhaba, ben Markus Acar. 
Konuşmanızı çok beğendim de sizinle tanış-
mak istedim.”

İncecik dal gibi bir delikanlı. Soyadı gibi acar 
gözleri var. Uzun boynu ve erginliğe geçiş iz-
lerini gizleyemeyen yüzü ve parıldayan gülüşü 
ile gir koluna şarkı söyleyerek kırları dolaş 
dedirtecek sevimli bir oğlan. 

Vali Mustafa Yaman’ın davet ve teklifi ile bir 
şehir romanı yazmak için bir yıllığına Mardin’e 
yerleşmiştim. Bu süre içinde eşimle birlikte 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nin ça-
lışmalarına destek oluyor, çoğu liseli gençlerle 
hasbihal ediyor, ara ara dersler de veriyorduk. 
Gençlik Merkezi’ne daha önce Bosna Her-
sek kurucu Cumhurbaşkanı merhum Aliya 
İzzetbegoviç üzerine bir konferans için gelmiş 
ve çalışmalarını görüp hayran olmuştum. Vali 
Mustafa Yaman’ın kurduğu Gençlik Merkezi 
benzersiz bir içerik ve yapıda, üniversitelere 
donanımlı öğrenci hazırlayan inanılmaz bir 
eğitim yuvası olmuştu. 

10 bin öğrencili bir merkezi

O dönemde 7 bin üyesi vardı, Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret edip 
gençlerle bir saati aşkın süreyle hasbihal edip 
müzik odasında Mardin türküleri söyledikten 
sonra kayıt yaptıran öğrenci sayısı hızla 10 bini 
aşmıştı. Müzik, Bilgisayar, Sinema, Diksiyon 
gibi derslerin yanında onları eğilimlere göre 
geleceğe hazırlamak üzere isteklerine bağlı ola-
rak Dış Politika, Okur Yazarlık atölyeleri açan, 
yamaç paraşütü dersleri de vererek lisanslı 
sporcular yetiştiren Gençlik Merkezi, Avru-
pa, Asya, Afrika ve Balkanlarla ilgili projeler 
de oluşturup dersleri eksiksiz tamamlayarak 
başarılı sunumlar yapan öğrencileri gruplar 
halinde değişik ülkelere götürüyordu. Mesela 
biz de, Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim 
Köprüsü projesi kapsamına Bosna Hersek’e 
götürülen 255 öğrenciye eşlik etmiştik. Mardin 
Fen Lisesi’ne de Gençlik Merkezi’nin teklifi ile 
Aliya İzzetbegoviç’in insan ve yönetici sıfatları 
üzerine konuşmak için gitmiştim. 

Prof Dr. Aziz Sancar, Markus gibi Mardinli kıt kanaat geçinebilen bir ailenin 
çocuğu olarak okumuş, ABD’ye gitmiş ve Nobel kazanan ilk Türk bilim adamı 
olmuştu. Başarı için azim ve cesaretli olanlar için imkânsız diye bir şeyin 
gerçekte var olmadığının mükemmel bir kanıtı idi. 
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Mardin’den Pekin’e

Markus, bu konuşmadan etkilenmiş 
ve tanışmak istemişti. Meğer Gençlik 
Merkezi’ne o güne dek üye olmamış. 
O tanışma heyecanı ile geldi, üye oldu, 
Dış Politika derslerine katıldı, Uzak 
Doğu ülkeleri üzerine bir projede yer 
alıp Çin Halk Cumhuriyeti’ne gitmeye 
hak kazandı. Uzak Doğu ülkelerinin 
tarih ve kültüründen ekonomik yapı-
sına ve Türkiye ile ilişkilerine kadar 
inceleyip yazılı ve görsel sunumlar ha-
zırlayan Markus gibi Mardinli gençler, 
önce İstanbul Ayın Üniversitesi’nde, 
daha sonra Çin’de Pekin Üniversite-
si’nde brifing verdiler ve büyük takdir 
topladılar. Gitmeden bir de İngilizce 
gazete hazırlayıp bastırmışlar, gazeteyi 
de orada Çinli üniversite öğrencilerine 
dağıtmışlardı.

Gençlik Merkezi’nde beni gördüğü 
zaman o kocaman gülüşüyle “Ahmet 
hocam” diye yanıma gelen Markus’la 
sohbet ederken, Gençlik Merkezi’ne 
niye bu kadar geç kayıt yaptırdığını 
sormuştum. Anlattı. Mazereti vardı ve 
bu mazeret ona vakit bırakmıyordu. 

Mardin’in Nusaybin çıkışındaki Eski 
Kale köyünde oturuyordu Markus. 

Varsıl olmayan, kıt kanaat geçinebilen 
bir Süryani anne babanın büyük oğlu 
olarak, hem okumak, hem ailesine 
yardımcı olmak, kardeşleriyle ilgilen-
mek, evlerinin hemen yanındaki tarihi 
Mor Cercis Manastırı’nda temizlik 
gibi hizmetleri görmek, hem de yaz 
döneminde Antalya’daki bir butik otel-
de çalışarak bir yıllık okul harçlığını 
çıkarmak zorundaydı. 

Aziz Sancar’ın izinde…

Mezopotamya’nın kültürel ve genetik 
zenginliğinin Mardinli çocuklara bah-
şettiği zehir gibi zekâya sahipti. Bütün 
derdi bilim adamı olmak, yüksek 
teknoloji alanında hem kendisinin hem 
Türkiye’nin adını duyuracak çalışma-
lar yapmaktı. Önünde iki mükemmel 
örnek vardı: Aziz Sancar ve Selçuk 
Bayraktar. 

Prof Dr. Aziz Sancar, Markus gibi Mar-
dinli kıt kanaat geçinebilen bir ailenin 
çocuğu olarak okumuş, ABD’ye gitmiş 
ve Nobel kazanan ilk Türk bilim adamı 
olmuştu. Başarı için azim ve cesaretli 
olanlar için imkânsız diye bir şeyin 
gerçekte var olmadığının mükemmel 
bir kanıtı idi. 

“Aziz Sancar hocam başarmış işte, ben 
niye başarmayayım?”

Fakat havacılık ve uzak teknolojisi 
ilgisini çekiyordu Markus’un. İnsansız 
hava aracı yapmak istiyordu. İşte bu 
noktada da önünde Selçuk Bayraktar 
gibi bir rol model vardı. Türkiye’nin 
İHA denilen ilk insansız hava aracını 
yapan kişiydi. Ülke savunmasında çok 
önemli yeri olacak İHA’lar konusun-
da Türkiye’yi İsrail’e bağımlılıktan 
kurtarmış, daha da geliştirerek Silahlı 
İnsansız Hava Aracı da üreterek dünya-
da ilk 3 arasına girmeyi başarmıştı. 

“Selçuk abi yaptıysa ben neden yapa-
mayayım?”

Bu iki mükemmel örneğe sahip ol-
duktan sonra Markus için aşılacak tek 
hedef olsa olsa Tesla Motors ve SpaceX 
şirketlerinin kurucusu Ellon Musk 
olabilirdi. Artık hayali onu aşmaktı. 
Birçok proje tasarlamış, defterlerine 
çizmiş, evdeki odasının duvarına pa-
nolar asmıştı. Fakat bilgisayarı yoktu. 
Liseler arası bir proje yarışmasına girip 
ilk bilgisayarını ödül olarak almıştı 
Markus. Ancak istediği donanımda 
değildi.

1 8 6 8  D E R G İ  /  M A R D İ N L İ  M A R K U S ’ U N  A C A R  H A YA L İ

F O T O Ğ R A F  A A  /  E R Ç İ N  T O P
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TÜBİTAK kapısını açıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Merkezi’ne katıldıktan sonra, 
gençlerin Vali Amca diyerek sevdiği Mardin Valisi Mustafa Yaman ile 
tanışınca, “Bir eksiğin gediğin var mı?” sorusu istediği bilgisayara kavuş-
masını sağlamıştı. 

Vali Yaman Amca’nın hediyesi bilgisayarla projelerinin sunum dosyalarını 
hazırlayan Markus hemen bir yarışmaya katıldı. Kabul gören iki projesi 
vardı ama sadece bir proje sunabiliyordu. Fen Lisesi’ndeki bir kız arka-
daşını çalıştırıp sunum yapmaya hazırladı ve o projenin de sunulmasını 
sağladı. 

Markus’un bu başarısı Gençlik Merkezi’nde katıldığı Dış Politika atöl-
yesinin Çin gezisi ile daha farklı bir boyut kazandı. Eski Kale köyünde 
doğan, Mezopotamya’nın elif boylu cılız delikanlısı, projelerini artık Çinli 
arkadaşlarıyla paylaşıyor, başka ülkelerden de arkadaş ediyor, Şili’den de 
bir kafadengi bularak uluslararası çapta proje ortaklığı oluşturuyordu. 

Bu arada Gençlik Merkezi üyesi olarak katıldığı teknoloji festivali Tekno-
fest’te kendisine örnek olarak seçtiği iki insandan biri olan Selçuk Bayrak-
tar ile de tanışma fırsatını kaçırmamıştı. Selçuk Abi’nin yönlendirmesi ona 
TÜBİTAK kapısını da açacak, kurumu ziyaret edip çalışmaları görecek ve 
TÜBİTAK Başkanı ve üyeleri ile projeleri hakkında sohbet etme imkânı 
bulacaktı.

Kanada yolcusu

Bütün bu yoğunluk içinde Fen Lisesi de bitti elbette, Markus lise mezunu 
oldu. Üniversite için hedefi Kanada idi. Burslu öğrenci olarak başvurup 3 
üniversiteden kabul almıştı. Kanada’nın en iyi yüksel teknoloji üniversite-
sini seçti ve kaydını yaptırdı.

Bana bunun müjdesini verdiğinde oturup bir kaç satır yazdım Markus 
hakkında. Büyük ilgi gördü. Hürriyet Gazetesi ve Anadolu Ajansı söyleşi 
için Eski Kale’deki evinin kapısını çaldılar. Bu esnada asıl beklediği haber 
geldi. Çinli ve Şilili arkadaşlarıyla oluşturduğu proje grubu ile CERN 
laboratuvarının açtığı bir yarışmaya katılmışlar ve finalist olmuşlardı.

Şimdi ilk hedefi o yarışmada birinci olmak. 

Sonra o gönül rahatlığı ile valizini toplayacak ve Ağustos ayı sonrasında 
Kanada’daki üniversitesine gidecek. Gönlünde örnek aldığı ve sevdiği in-
sanlar, hayalinde projeler ve bir gün bile yitirmediği umut ile yola çıkacak.

Bir gün mutlaka Mardin’deki Eski Kale köyüne dönüp, yıllarca hizmet 
ettiği ve huzurunda dualar okuduğu Mor Cercis’te el bağlayarak “Başar-
dım” demek için. 

“Cercis Nebi’ye hizmetin yeter Markus. Gör bak daha neler olacak” demiş-
tim bir yazışmamızda. “İnşallah Ahmet hocam” demişti. 

O mutlaka görecektir eminim. 

Umarım onu hedefini aşmış olarak görmek bize de nasib olur!

Güle güle Markus! Güle güle gül kardeşim!

Mardin’in Nusaybin çıkışındaki Eski 
Kale köyünde oturuyordu Markus. Varsıl 
olmayan, kıt kanaat geçinebilen bir 
Süryani anne babanın büyük oğlu olarak, 
hem okumak, hem ailesine yardımcı 
olmak, kardeşleriyle ilgilenmek, evlerinin 
hemen yanındaki tarihi Mor Cercis 
Manastırı’nda temizlik gibi hizmetleri 
görmek, hem de yaz döneminde 
Antalya’daki bir butik otelde çalışarak 
bir yıllık okul harçlığını çıkarmak 
zorundaydı. 

F O T O Ğ R A F  A A  /  T Ü B İ T A K

F O T O Ğ R A F  A A  /  E M R A H  Y O R U L M A Z
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DR .  COŞKUN  Y I LMAZ 

“AYASOFYA BİR OSMANLI KÜLLİYESİDİR”
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile  

bir Osmanlı külliyesi olarak Ayasofya’yı,  
vakıf ve vakfiye terimlerini ve Ayasofya’ya bakışımızı konuştuk.
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Ayasofya’ya bakışımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Ayasofya camilik, namaz 
kılınacak yere ihtiyaç olup olmadığı yönüyle, salt bir dini yaklaşım üzerinden 
tartışılmaya çalışılıyor. Bu doğru değil. Konuşmadan önce Ayasofya’yı 
doğru tanımlamamız, camiye çevrilme nedenini doğru anlamamız, tarihi 
fonksiyonlarını bilmemiz, günümüz açısından mahiyetini, gelecek açısından 
önemini iyi kavramamız gerekiyor.

Ayasofya gündeme geldiğinde, vakıf ve 
vakfiye üzerinden de konuşulmaya başlandı. 
Bu iki terimden kısaca bahseder misiniz? 

Vakıf, bir malın mülk sahibi tarafından dini, 
içtimai ve hayrî bir gaye doğrultusunda, Allah 
rızası için, ebediyen tahsis edilmesidir. İslam 
tarihinde vakıfların çok güçlü hukuki statüleri 
vardır. Kuruluşları da hukuki işlemlerle, 
mahkeme kararlarıyla garanti altına alınmıştır. 
İslam hukukunda vakıflarla ilgili şartların 
önemi ve bağlayıcılığı, “Vâkıfın şartı şâriin nassı 
gibidir” kaidesiyle ifade edilmiştir. Vakfedilen 
mal kamu malıdır ve satılamaz, hibe edilemez, 
hiçbir şekilde temellük edilemez. Özellikle 
Osmanlılarda vakıf hukuku çok gelişmiştir. 
Eğitimden sağlığa, gündelik hayattan şehrin alt 
yapısına varıncaya kadar pek çok alanda temel 
ihtiyaçlar vakıflar tarafından karşılanmaktadır. 
Şu söz, vakıfların Osmanlılardaki konumunu, 
etkisini, hizmetlerin yaygınlığını ortaya 
koymaktadır: “Osmanlı toplumunda bir 
insan vakıf bir evde doğar. Vakıf beşikte uyur. 
Vakıf mallardan yer, içer. Vakıf kitaplardan 
okur. Vakıf bir okulda hocalık eder. Vakıf 
idaresinden ücretini alır. Vefat ettiğinde vakıf 
bir tabuta konur ve nihayet vakıf bir mezarlığa 
defnedilir.” Vakfiye ise, mülkünü vakfedenin 
beyan ve şartlarının yazıldığı belgedir. Vakfın 
amacı, mahiyeti, hizmet alanları, görevlileri, 
gelirleri, giderleri, nasıl yaşayacağı, kimlerin 
nasıl istifade edeceği ayrıntılı vakfiyelerde 
yazar. Bunlar son derece önemli, hacimli, edebi 
olarak da kıymetli metinlerdir. 300-400 sayfalık 
vakfiyeler vardır.

Ayasofya’nın yeniden cami olmasında bu iki 
terim neden bu kadar önemli? 

Çünkü Ayasofya Fatih Sultan Mehmed’in 
vakfıdır. Fatih’in Ayasofya ile ilgili şartları, 
buranın nasıl hizmet vereceği vb. konular 

ayrıntılı olarak Ayasofya Vakfiyesi’nde 
anlatılmaktadır. Bu vakfiyenin orijinali 
de elimizdedir. Fatih’in Ayasofya Vakfı da 
mahkeme tarafından tescillenmiştir. Yani 
vakıf kurulmuş, vakfiye mahkeme tarafından 
incelenmiş, doğruluğu ve hukuka uygunluğu 
değerlendirildikten sonra kabul edilmiştir. 
Bu Ayasofya Vakfı’nın hukuken onaylanması 
ve devletin bu vakfın devamlılığının garanti 
altına alması demektir. Kimsenin bu şartları 
değiştirme hakkı yoktur.

Ayasofya’nın bugün ayakta kalmasında 
Osmanlıların katkısı nedir, Osmanlı 
döneminde Ayasofya’nın gelişimi nasıl 
olmuştur?

Maalesef Ayasofya deyince tek bir yapı, 
kilise binası akla geliyor. Bu yapının camiye 
çevrildiği başka da bir şey yapılmadığı 
zannediliyor. Bu ciddi bir eksikliktir. Üstelik 
Ayasofya’nın konumlandırılmasında ciddi 
hatalara sebep olan bir eksikliktir. Osmanlılar 
kilise olarak devraldıkları ana yapıyı, 
ilavelerle görkemli bir Osmanlı Külliyesi’ne 
dönüştürmüştür. Süleymaniye gibi, Fatih 
gibi, Sultanahmet vb. gibi. Medresesiyle, 
kütüphanesiyle, imaretiyle, sebiliyle, sıbyan 
mektebiyle, muvakkithanesiyle, türbeleriyle, 
şadırvanıyla Ayasofya bir Osmanlı külliyesine 
dönüştürülmüştür. Ayasofya sadece tür olarak 
değil, kimlik ve fonksiyon açısından da büyük 
bir değişime uğramıştır. Osmanlılar, Roma’dan 
devraldığı kilise binasını camiye çevirmekle 
kalmamış, kendi inanç ve toplum yapısının 
gereği olan, tarihinden tevarüs ettiği anlayışla 
Ayasofya’dan önce ve sonra bu tür yapıların 
etrafına inşa ettiği yapıları Ayasofya’nın 
etrafına da yapmış ve yapıya bir Osmanlı 
kimliği kazandırmıştır. Bizim göz ardı ettiğimiz 
yapının Osmanlı kimliği ve Osmanlılar 
döneminde üstlendiği fonksiyondur.
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Ayasofya Fatih Sultan Mehmed’in vakfıdır. 
Fatih’in Ayasofya ile ilgili şartları, 
buranın nasıl hizmet vereceği vb. konular 
ayrıntılı olarak Ayasofya Vakfiyesi’nde 
anlatılmaktadır. Bu vakfiyenin orijinali de 
elimizdedir.

Ayasofya’nın itibarı Osmanlı’nın itibarı, Osmanlı’nın 
itibarı Ayasofya’nın itibarıdır. Bu asırlarca böyle kabul 
edilmiştir. Osmanlılarda hiçbir mabede Ayasofya’ya 
gösterilen ihtimam gösterilmemiştir. Ayasofya Osmanlı 
İmparatorluğu’nun protokol camisidir. Osmanlılar Fatih 
Sultan Mehmed’den itibaren, Romalılardan alınan ana 
binanın ayakta durması için çok ciddi, lojistik, teknik ve 
mimari destekte bulunmuşlardır. Osmanlıların, bilhassa 
Mimar Sinan’ın ilaveleri, katkıları olmasaydı bu yapı 
günümüze ulaşamazdı. Fatih’ten sonra Ayasofya’ya 
hizmetleri açısından şu isimleri özellikle zikretmemiz 
gerekir. II. Bayezid, II. Selim (türbesi de buradadır) I. 
Mahmud, Sultan Abdülmecid, Sultan II. Abdülhamid. 
Tabii, başka pek çok Osmanlı sultanı ve devlet adamı, 
sanatkârı buraya katkılarda bulunmuştur. Biz en büyük 
rol sahipleri zikrettik. Osmanlıların Ayasofya sevgisi, 
farklılıklara müsamahası olmasaydı bugün Ayasofya’yı 
zaten konuşmazdık. En azından bu yoğunlukta.

Türkiye Cumhuriyeti döneminde Ayasofya’ya bakışı nasıl 
yorumluyorsunuz? Son yıllarda Ayasofya’nın imarı için 
neler yapıldı?

Cumhuriyet döneminde de Ayasofya önemli bir yapıdır. 
Ancak Osmanlıların aksine, devlet düzeyinde köklü 
bir değişim yaşanmıştır. Bunun ne olduğunu hepimiz 
biliyoruz. 24 Kasım 1934’te bir kararname ile camilikten 
çıkarılıp müze yapılması. 1931’de ABD’deki Bizans 
Enstitüsü adına araştırma yapan Thomas Whittemore 
Ayasofya’nın mozaiklerini araştırmak için çalışma izni 
talebi, 1932’de de “Atatürk’ün isteği ve Bakanlar Kurulu 
kararı” doğrultusunda çalışmaya başlaması önemlidir. 
Bizans eserlerinin de toplandığı bir müze planlaması var. 
Bu doğrultuda atılan adımlar ve restorasyonlar var. Cami 
görüntüsünden arındırma ve Roma dönemi izlerini, kilise 
devri hususiyetlerini öne çıkarma çalışmaları var. Müze 
yapıldıktan sonra Ayasofya’nın içerisinde bulunan ve 
camiye ait çeşitli eşyalar, halılar ve levhalar da kaldırıldı. 
Büyük levhaların varlığını kapıdan çıkarılamamasına 
borçluyuz.  Yine Ayasofya Medresesi de yıkılmıştır. Bu 
adımlar Ayasofya’nın Osmanlı kimliğinden önemli ölçüde 
uzaklaştırılması anlamına da gelmektedir.O tarihten sonra 
bu vadide devam eden çalışmalar ana yapı içerisinde 
bugünkü görüntüyü ortaya çıkarmıştır. Eski fotoğraflarla 
karşılaştırdığımızda bu sürecin sonuçları kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. Ayasofya bugün de müzedir. Ancak 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın özel ilgisi ve 
takibi ile külliyenin imarı ve Osmanlı kimliğinin ihyasına 
yönelik de önemli adımlar atılmıştır. Merhum Haluk 
Dursun hocamızın Ayasofya Müze Başkanı ve Müdür 
olarak atanması (2006-2012) Ayasofya’ya bakışın da önemli 
bir göstergesi olmuştur. Kendisine verilen desteği çok iyi 
değerlendirmiş ve önemli hizmetler gerçekleştirmiştir. 
Ayasofya’nın son 15-20 yıllık tarihi, tarihi kimliğiyle 
buluşma noktasında önemli atılımlara şahitlik etmiştir. 
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Ayasofya deyince tek bir yapı, kilise binası akla geliyor. Bu yapının camiye çevrildiği 
başka da bir şey yapılmadığı zannediliyor. Bu ciddi bir eksikliktir. Üstelik Ayasofya’nın 

konumlandırılmasında ciddi hatalara sebep olan bir eksikliktir. Osmanlılar kilise olarak 
devraldıkları ana yapıyı, ilavelerle görkemli bir Osmanlı Külliyesi’ne dönüştürmüştür.

II. Selim, III. Murad, III. Mehmed, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim ve Şehzadeler 
türbeleri bu dönemde ziyarete açıldı. 
Tarihinde çok önemli bir yeri olan 
Ayasofya Şadırvanı görünür kılındı. 
Ayasofya’ya yakışmayan muhdes 
binalar yıkıldı. Sıbyan mektebi 
lojman olarak kullanılmaktan 
kurtarıldı. Bitmek bilmeyen kubbe 
restorasyonları tamamlandı. Hat 
tarihimizde çok önemli yeri olan hat 
eserleri onarıldı. Ayasofya Medresesi 
yeniden yapıldı. Restorasyon çalışmaları 
çok ciddi ve hızlı bir şekilde ve 
şimdiye kadar yapılan çalışmaların 
çok ötesinde, büyük bir titizlikle ve 
projelendirilerek, gelecek yıllardaki 
restorasyonlara rehberlik edecek şekilde 
sürdürülmektedir. Bu dönemde yapılan 

imar faaliyetleri Ayasofya tarihinde, 
tarihi olarak vasfedilecek mahiyette 
önemli faaliyetlerdir.

Bir söyleşinizde “Ayasofya bir turnusol 
kağıdıdır” diyorsunuz. Neden?

Ayasofya’ya bakışımızı gözden 
geçirmemiz gerekiyor. Ayasofya camilik, 
namaz kılınacak yere ihtiyaç olup 
olmadığı yönüyle, salt bir dini yaklaşım 
üzerinden tartışılmaya çalışılıyor. 
Bu doğru değil. Konuşmadan önce 
Ayasofya’yı doğru tanımlamamız, 
camiye çevrilme nedenini doğru 
anlamamız, tarihi fonksiyonlarını 
bilmemiz, günümüz açısından 
mahiyetini, gelecek açısından önemini 
iyi kavramamız gerekiyor. Ayasofya’nın 

siyasi, sosyal, hukuki, dini kültürel 
ve farklı boyutları var. Ayasofya 
her şeyden önce aidiyet meselesidir. 
Bizim kendimize hangi tarihe, hangi 
iklime, hangi coğrafya, hangi kültüre 
ait hissetmemizle ilgilidir. Ayasofya 
ile ilgili konuşurken kaygılarımızın, 
söylemlerimizin kaynağı, bunlardan 
kimin istifade edeceği önemlidir. 
Bu öncelikle yerli olmakla, milli 
olmakla ilgili bir konudur. Ayasofya 
bir bağımsızlık meselesidir. Geçmiş 
ve gelecek tasavvurumuzun ve 
iddiamızın düğümlendiği yerdir 
Ayasofya. Ayasofya’ya bakışımız sadece 
Ayasofya’yı tanımlamıyor bugün. 
Kendimizi de tanımlıyor. 
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E L İ F  A K K U Ş

L İ BYA’DA CE SET 
DOLU  TOPRAKLAR
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Bir an durun ve bir konteynırın içinde hayal edin 
kendinizi. Zorla o konyetnırın içine konulduğunuzu 
ve kapısının kapatıldığını. Ve sonra yükselen sesleri, 
açılan ateşi ve ölümü. 

Hafter Libya’da sivil halka işte bunu yaşattı. 

Kasr Bin Gaşir bölgesi Libya’da darbeci Hafter’e vuru-
lan en ağır darbelerden biriydi. 

Trablus Havalimanı’nın yanındaki bölge kritik öneme 
sahipti ve Libya ordusu havalimanıyla birlikte bu 
bölgeyi de Hafter milislerinden temizlemeyi başardı. 
Ancak ortaya çıkan tablo uzun süredir devam eden 
çatışmaların yanısıra Hafter’in insanları nasıl katlet-
tiğini de ortaya çıkardı. Özellikle Kasr Bin Gaşir’de-
ki konteynırdan yayılan kokuyu hala genzimizde 
hissediyoruz. Ve sanırım o görüntüleri hatırladıkça da 
hissedeceğiz. Gerçek anlamda bir katliamın merkeziy-
di o konteynır. 

Katliamın merkez üssü

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra bir darbe de Tar-
huna’da vuruldu Hafter’e. Bu kez şehir merkezinden 
uzakta geniş bir araziden cesetler çıkmaya başladı. 
Toprağın altına elleri bağlanmış olarak gömülen 
cesetler. Bu cesetler sivil halka aitti. Hafter milislerine 
karşı gelen sivil halkın öldürüldüğünün kanıtıydı o 
arazi. Kazdıkça ceset çıktı araziden. O geniş alan bir 
katliamın diğer merkez üssüydü sanki. Ve kayıpları 
arama merkezine başvurular başladı. Uzun süre Haf-
ter milislerinin elinde zor şartlarda yaşayan halk haber 
alamadığı yakınlarını aramaya başladı. Kimi başvu-
rularda ailelerinden 10 kişi, bazen 15 kişinin nerede 
olduğu bilinmiyordu. Sayı her geçen gün artıyordu ve 
artmaya da devam ediyor. Çıkarılan cesetlerden bazıla-
rı kayıp yakınları tarafından teşhis edildi. Acının tarifi 
yoktu. Bazı cesetlerse teşhis bile edilemedi. 

Daha yüzlerce kayıt var Tarhuna ve çevresinde sivil 
halk tarafından, haber alamadıkları yakınlarının bu-
lunması için. Ama bir yandan da korku var, cesetleri 
mi çıkacak diye. 

Hafter milislerinin ellerini bağlayıp gömdüğü onlarca sivili 
ve katliamın gerçek yüzünü Libya’da bulunan TRT Haber 

Muhabiri Elif Akkuş 1868 için yazdı.
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Libya’nın en büyük umudu

Darbeci Hafter’in özellikle başkent ve çevresi-
ne yaptığı saldırılar nedeniyle halk zaten uzun 
süredir zor günler geçiriyordu. Bir yandan 
saldırılar bir yandan günlük hayata dair devam 
etmeyen süreç, çöplerin toplanmaması, elektrik 
kesintisi, eğitimin aksaması, sağlık hizmetleri-
nin aksaması derken dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs Libya’da zaten zor olan şartları 
daha da ağırlaştırdı. Ancak korona sanki dar-
beci Hafter’in müttefiki haline gelmişti. 

9 büyükelçinin insani ateşkes çağrısına rağmen 
Hafter durumu fırsat biliyor ve saldırmaya 
devam ediyordu. Libya’da halk da bir yandan 
virüsle mücadele ederken diğer yandan saldırı-
lar karşısında ayakta kalmaya çalışıyordu. 

Türkiye’nin Libya hükümetiyle yaptığı anlaş-
malar Libya halkının en büyük umudu. Şimdi 
ateş hattından çıkan başkentte insanlar daha 
mutlu ve özgür… 
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Çok daha fazlası var

Libya’da sorunlar elbette bitmedi. Toprak altından, konteynırlardan çı-
kan sivillere ait cesetler, aslında ülkenin ve halkın yaşadıklarından çok 
daha fazlasının olduğunu, darbeci Hafter’in ne tür katliamlar yaptığını 
ortaya koyuyor. Ülkenin yaşadıklarının aslında bugüne kadar bilinenle 
sınırlı olmadığını da görüyoruz.

Libya’da gelinen noktada milislerden temizlenen bölgelerde yeni 
alanlar belirlenmeye devam ediyor. Bu alanlarda uzmanlar incelemeler 
yapacak ve çalışmalar başlayacak. Şimdi Libya’daki en önemli sorular-
dan biri toprağın altından daha kaç sivil cesedi çıkacağı. Bir diğer so-
ruysa, yakınları kayıp olan insanlar için; o cesetlerden hangileri benim 
yakınlarıma ait olacak…

Darbeci Hafter’in özellikle başkent ve çevresine yaptığı saldırılar nedeniyle halk zaten 
uzun süredir zor günler geçiriyordu. Bir yandan saldırılar bir yandan günlük hayata dair 
devam etmeyen süreç, çöplerin toplanmaması, elektrik kesintisi, eğitimin aksaması, sağlık 
hizmetlerinin aksaması derken dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Libya’da zaten zor 
olan şartları daha da ağırlaştırdı.
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Hiç unutamadığımız bir dönemi nasıl hatırlayabiliriz? Sonsuza dek unutmak istediğimiz anılardan nasıl kurtulabiliriz. 
Hatırlamanın başkentlerinden Saraybosna sokaklarındaki Savaş Çocukluğu Müzesi bu marazi ikileme ustalıkla cevap veriyor.

HAF I ZAN IN  SA L INCAĞ I 
SARAYBOSNA SAVAŞ ÇOCUKLUĞU MÜZESİ 

H A L İ L  İ B R A H İ M  İ Z G İ

F O T O Ğ R A F  A A  /  S A M İ R  Y O R D A M O V İ Ç
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Saraybosna hatırlamanın şehridir. Osmanlı haki-
miyetine geçmesiyle ovada kurulan şehir kocaman 
bir hafıza merkezidir. Neredeyse her taşın bir 
anısı vardır, her sokağın. Bu, elbette tüm şehirler 
için aynıdır ama hafızasını Saraybosna kadar iyi 
saklayan ve sahip çıkana az rastlanmıştır. Merkeze 
yeterince uzakta olması şehrin kendine has değer-
lerini korumasına yardımcı olmuştur, bir o kadar 
da merkezden taşıdığı değerleri korumasının. 
Misal olarak Saraybosna’nın tarihi merkezinde çift 
minareli bir cami görmek mümkün değildir. Kilo-
metrekare başına en fazla cami ve elbette minare 
düşen bu coğrafyada birden fazla minare olmaması 
Osmanlı hükümdarlarına duyulan derin saygısı-
nın bir ifadesidir. Çift minare olmasa da en fazla 
minareyle neredeyse bir cami şehre dönüşmüştür bu 
güzel şehir. İslami kimliğin belirleyici olması sadece 
camilerde değil feslerle de kendini gösterir. Fes, 
hala tercih edilen folklorik kıyafet bütünleyicisidir. 
Zamanında, fesin kullanıma alındığı zamanlarda 
bunu bir yenilik olarak görüp uzun sure direndikle-
rini bir kenara koymamız gerekir. 

Başçarşı, sadece tarihi bir merkez değil sesin, ko-
kunun, ve elbette göz alıcı bir görselliğin hafızayı 
tazelediği yerdir. Somun kokuları, köfte dumanları-
na karışır ve kahve kokusu sokaklara taşar. Yemek, 
içmek elbette güzeldir ama Saraybosna’da bunun 
ötesinde önem taşır.

“Köle olmayacağız”

Hafıza insanların zihinlerinde yer alır ve direnç 
noktalarından birini oluşturur. Varlıkla kurulan 
ilişki hiç beklenmedik bir zamanda ortaya çıkar. 
1990’lardaki Bosna Hersek Savaşı tam anlamıyla bir 
hafıza savaşıdır. 

Sırplar, sadece insanları değil camileri de büyük bir 
öfkeyle yok etmeye koyuldular. İslam medeniyeti-
nin nadide eserlerinin bulunduğu Foça’da camiler 
ve diğer Osmanlı eserleri kökünden havaya uçuru-
larak tahrip edilmeye çalışıldı. Müslüman nüfusu 
ortadan kaldırmak üzere Srebrenica başta olmak 

üzere birçok şehirde katliamlar yapıldı. Saraybosna, 
bu hafızanın kalbiydi ve savaş da temel olarak bu 
şehrin etrafında gerçekleşti. Aliya’nın Bosna Hersek 
parlamentosunda Sırp temsilcilerine karşı yüksek 
sesle dile getirdiği “Köle olmayacağız” beyanı bir 
hatırlamanın ifadesiydi.

Direnişin estetiği, estetiğin direnişi! 

Savaş zamanı, Boşnakların kendi kimliklerini 
hatırlamasına vesile oldu. Osmanlı mezar taşları-
nın anlamı bir defa daha hatırlandı. Mareşal Tito 
Caddesi’nin bittiği yerde başlayan Molla Mustafa 
Başeski’nin kim olduğu hatırlandı ve elbette sadece 
Boşnaklar değil Türkiye dahil Osmanlı geçmişine 
sahip birçok ülke ve millet aslında kim olduklarına 
dair ciddi bir hatırlama sürecine girdiler. 

11541 kişinin hayatını kaybettiği Saraybosna 
kuşatması şehre direnmeyi ve şehirli olmayı da 
hatırlattı. Dünya üzerindeki pek çok savaştan farklı 
olarak Boşnaklar direnişin en estetik şekillerinden 
birini hayata geçirdiler. Savaş boyunca tiyatrolar ve 
konserler sürdü ve şehir eşine az rastlanır şekilde 
kültürel bir direniş hattını ayakta tuttu. 

Mizahi yolla morallerini yükselttiler ve geçmişlerin-
den aldıkları güçle güçlü bir direniş ortaya koydu-
lar. Dünyayla ilişkilerini koparmasalar da dünyaya 
bel bağlamanın çok da iyi bir fikir olmadığını 
akıllarında tuttular. Bosna-Hersek’te yaşanan savaş 
her yaştan insanın yan yana yattığı çabuk mezar-
lıkları meydana getirdi. Bazı cenazelerin keskin 
nişancılara hedef olmamak için akşam vakitlerinde 
kaldırıldığını da hatırlatalım.

Saraybosna, sadece Osmanlı mirasını değil, aynı 
zamanda Avusturya-Macaristan dönemini de hatır-
ladı. Şarkiyat Kütüphanesi olarak faaliyet gösteren 
eski belediye binası barbar saldırıların hedefin-
deydi. Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’ndeki el 
yazmaları muz kolilerine konularak güvenli yerlere 
nakledildiler. Evet, bu da hafızayı korumanın diğer 
bir yöntemiydi.

Başçarşı, sadece tarihi bir merkez değil sesin, kokunun, ve elbette göz alıcı bir 
görselliğin hafızayı tazelediği yerdir. Somun kokuları, köfte dumanlarına karışır 

ve kahve kokusu sokaklara taşar. Yemek, içmek elbette güzeldir ama Saraybosna’da 
bunun ötesinde önem taşır.
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Çocukların savaşı 

Çocuklar savaşın içinde önemli bir 
kesimi oluşturuyordu. İçinde bulun-
dukları durumun sınırlarını bilmeden 
kuşatma altındaki şehirde bambaş-
ka bir hayat yaşamaya başladılar. 
Hatırlamanın ve direnmenin kitabını 
küçük yaşta yazdılar. Bugün otuz-
lu-kırklı yaşlarında olan birçok çocuk 
Saraybosna’da ortak bir hikâyeyi 
yaşadı. 

Okul arkadaşlarının babaları kendi 
babalarını öldürmek için yoğun bir 
gayretin içindeydi. İçine doğdukları 
Yugoslavya bir fikir olarak çoktan 
ortadan kaybolmuştu ve kanlı bir 
cenaze töreni oluyordu. Şartlar eşit 
olmadığı gibi adil de değildi. Ço-
cuklar bu belirsiz günlerin içinde 
kendilerine bir dünya kurdular. 
Kimi askerliği oyunlaştırdı. Zorlu 
günlerde yeni oyunlar keşfedildi. 
Mesela kocaman, güzel bir yemek 
kitabı açılıyordu akşamları ve oradan 
yemek beğeniliyordu. Elde olmayan 
malzemeler hayallerle tamamlanıyor 
ve sanki yemiş gibi oluyorlardı. Savaş 
bittiğinde Saraybosna’nın çocukla-
rı bu hikâyeleri hatırlamaya karar 
verdiler. Acılar ortadan kalkmasa 
da kabuk bağlamıştı. Artık üzerinde 
konuşacak kadar cesur hissediyorlar-
dı kendilerini. Evlerin üzerlerindeki 

kurşun deliklerinin bazıları hala 
görülebiliyor. Bu hatırlamanın diğer 
bir biçimi... Anıtlar ve müzeler acı 
günleri kurumsal olarak hatırlamanın 
sembolleri olarak şehirde yerlerini 
alıyor. Tünel Müzesi, havalimanına 
çıkan gizli bir tünelle şehrin nasıl 
nefes almaya çalıştığını gösteriyor. 
Çocuk Anıtı savaşta hayatını kaybet-
miş çoukların isimlerini taşıyor. Sreb-
renica fotoğraflarının sergilendiği bir 
galeri ve yerlere seken kurşunların 
bıraktığı izlerle Saraybosna gülleri… 
Acı hatıralar duygu sömürüsüne yol 
açmayacak şekilde şehrin hafızasında 
yerini alıyor. Tıpkı Birinci Dünya 
Savaşı’nın başlatan suikastin olduğu 
mahalde bir müzenin usulca hikâyesi-
ni anlatması gibi.

Ortak bir hikâye 

Saraybosna çocukları önce internet 
üzerinde hikâyelerini paylaşmaya 
başladılar. Her biri bir diğerinden 
hikâyelerini öğrendi ve aslında koca-
man bir hikâyenin parçası olduklarını 
anladılar. Sosyal medya üzerinden 
başlayan macera bir kitaba dönüştü: 
Savaş Çocukluğu Müzesi. Ortada bir 
müze yoktu ama hafızalardan süzü-
lüp gelen kocaman bir hikaye vardı. 
Her çocuk savaş zamanında kendisi 
için anlam taşıyan bir objeyi toparla-
dı ve müzeye hediye etti. Kimi jean 

pantolonlarını, kimi müzik dinledik-
leri aygıtları, kimi fotoğraflarını ve 
kimi de oyuncaklarını…

Bu hatıralar bir hafızaya dönüştü ve 
Molla Mustafa Başeski Caddesi’n-
de yukarı doğru çıkan sokaklardan 
birinden kıvrılan bir ara sokakta 
kalıcı sergiye dönüştü. Savaş Çocuk-
luğu Müzesi kapılarını 2017 yılında 
açtı ve 2018 yılında Avrupa Yılın 
Müzesi Ödülleri kapsamında Avrupa 
Konseyi Müze Ödülü’nü kazandı. Bu 
savaşın kendi payına düşen utancını 
üzerinden atmak isteyen Avrupa’nın 
özür dileme biçimlerinden biri olarak 
da görülebilir.

2010 yılında kendisi de bir “savaş 
çocuğu” olan Jasminko Halilovic’in 
yaklaşık bin kişinin anılarıyla oluş-
turduğu bu koleksiyon 2013 yılında 
yayınlanmasının ardından Almanca 
ve Japonca’ya tercüme edildi. 3000 
parça obje koleksiyonu 60 sözlü tarih 
tanıklığı ile bir hafıza merkezine 
dönüştü.

Çocukluklarına kulak kabartma-
yan dünya hikayelerini dinlemek 
için hevesliydi. Dünyaya kapılarını 
açtı Saraybosna Savaş Çocukluğu 
Müzesi. Koleksiyonun dünyanın 
farklı şehirlerine taşıdı ve müzenin 
içine başka çocukların hikayelerini 

Çocuklar savaşın içinde 
önemli bir kesimi 

oluşturuyordu. İçinde 
bulundukları durumun 

sınırlarını bilmeden 
kuşatma altındaki şehirde 

bambaşka bir hayat yaşamaya 
başladılar. Hatırlamanın ve 

direnmenin kitabını küçük 
yaşta yazdılar. Bugün otuzlu-

kırklı yaşlarında olan birçok 
çocuk Saraybosna’da ortak bir 

hikâyeyi yaşadı. 

F O T O Ğ R A F  A A  /  S A M İ R  Y O R D A M O V İ Ç
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de dahil etti. Tüm çocuklar aynı ülkenin çocuklarıydı ve hayata 
benzer şekillerde bakıyorlardı. Halep’te kuşatma altında çocuk-
luklarını geçiren küçükleri onlardan daha iyi anlayan olmadı, 
çünkü biliyorlardı tepelerine bomba yağarken oyunların ne 
kadar kıymetli olduğunu. Arkadaşlıkların kuşatma altında ne 
kadar kıymet kazanacağını da. 

Hayat salıncağı 

Bir Saraybosna günü akşam olmadan müzeye girdiğimde müze 
çalışanları yolumuzu şaşırıp gelen meraklı turistler olup olmad-
ğımızı anlamaya çalıştı. Kapanışa az bir zaman vardı ve biz Sa-
raybosna çocuklarının hikayerlerini dinlemek için sabırsızdık. 
Birbirine eklenmiş hayatlar içeride bir salıncağa binmiş ileri 
geri gidiyorlardı sanki. Savaş Çocukluğu Müzesi’nin salıncağı-
na iliştirilmiş şu yazı her şeyi yeterince açıklıyor: 

“Bir salıncağı ittiğinizde onu en yükseğe taşıyacak potansiye-
li barındıran kinetik enerjiyi oluşturursunuz. Bu enerjilerin 
özü sabittir. Teoride, dışarıdan bir güç onu durdurana kadar 
salıncak sallanmaya devam eder. Hareketi sonsuza kadar sürer. 
Şimdi Savaş Çocukluğu Müzesi’nden çıkıyorsunuz. Ancak bu 
salıncak sallanmaya devam edecek. Tıpkı, savaş çocukluğunun 
ardından hayatın devam etmesi gibi. Çünkü hayat bizden ve 
deneyimlerimizden daha uzundur.”

Müzeden çıktığımızda sokaklarda oynayan Saraybosna çocuk-
larını görüyoruz. Savaşı görmüş olmaları imkansız. Anneleri, 
babaları oluşturmuş bu müzeyi. Belki çocuklarına bile anlat-
mak istemediklerini tüm dünya ile paylaşmak istemişler. 

Yeniden bir savaş olmasın ve Saraybosna barış içinde yaşasın 
temennisi geçiyor içimizden. Akşam yemeği için şehri tepeden 
gören bir restorana doğru adımlıyoruz. Aklımızda yemek kita-
bından teselli arayan Saraybosnalı çocuklar var. Belki yanımız-
dan geçen bir arabanın şoförü o çocuk, belki de bize hizmet 
eden garson ya da ülkeden çıkarken pasaportumuza damga 
basan polis. Bunu bilemiyoruz. Bildiğimiz, Saraybosna’nın ha-
fızasının tüm sayfalarının yüzyıllar geçse de anlaşılacak şekilde 
açık olarak yazıldığı. Bir mezar taşına baktığımızda da okunan 
bir ezanın makamında veya fırından yayılan bir somunun ko-
kusunda. Saraybosna çocukları işte böyle bir hikaye anlatıyor. 
Hepimiz dinliyoruz, bu hikaye yeniden yaşanmasın diye.

Savaş Çocukluğu Müzesi / War Childhood Museum
(Muzej ratnog djetinjstva)
Logavina 32
71000 Saraybosna 
Bosna-Hersek 

“Bir gün zengin olursam 
fakirlere yardım edeceğim” 
diye düşünmeyin. O gün 
asla gelmez. Nefsimiz 
maddiyatımız arttıkça 
sürekli ne kadar az şeye sahip 
olduğumuzu söyler durur. 
İyilik ertelenmez.
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İ Y İ L İ K  Ç I N A R I 
1 5 2  Y A Ş I N D A

Ç A N A K K A L E ’ D E 
“ İ K İ  H İ L A L  

T E K  İ S T İ K B A L ”
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İftiharla dolu 152 yılı geride bırakan Türk 
Kızılay, kuruluş yıldönümünde Çanakkale’deki 
Hilâl-i Ahmer Ağadere Ağır Mecrûhin Hastaha-
nesi’nin faaliyet gösterdiği bölgede kurulan Kızı-
lay Ağadere Müzesi düzenlenen bir törenle açıldı. 

Açılış programında 152. kuruluş yıldönümüne 
özel “İki Hilâl Tek İstikbal” sergisi gerçekleşti-
rildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı’dan miras 
olarak aldığı kurumlardan biri olan ve 11 Hazi-
ran 1868’de bir grup idealist doktor tarafından 
“Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemi-
yeti” adıyla kurulan Kızılay, yeni yaşında tarihine 
ışık tutan bir müzenin açılışını yaptı.

Ağadere neden önemli?

Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, yaptığı 
açılış konuşmasında şunları söyledi:

“İyiliğin amiral gemisi Türk Kızılay 11 Haziran 
1868 yılında topraklarımızda her cephede her 
noktada sıkıntıların baş gösterdiği, milletimizin 
varolmak için çabaladığı sıkıntılı dönemlerde 
kuruldu. O gün dikilen merhamet çınarının dal-
ları her zaman yeşil. Kuruluşundan bugüne bu 
merhamet çınarına emeğini vermiş, bağışlarıyla 
yaşatmış bütün Kızılaycılara bütün Hilâl-i Ah-
mercilere teşekkür ediyoruz. Ağadere, Çanakkale 
deniz ve kara savaşlarının en zorlu şahitliğinin 
yapıldığı nokta. Şehitlerimiz varlıklarıyla bizim 

Türk Kızılay, 152. kuruluş yıldönümünde Çanakkale’deki Hilâl-i Ahmer Ağadere 
Ağır Mecrûhin Hastahanesi’nin faaliyet gösterdiği bölgede kurulan Kızılay Ağadere 
Müzesi düzenlenen bir törenle açıldı. Müzede kuruluş yıldönümüne özel olarak 
açılan “İki Hilâl Tek İstikbal” sergisini 30 Eylül’e kadar gezebilirsiniz.

1 8 6 8  D E R G İ  /  İ Y İ L İ K  Ç I N A R I  1 5 2  Y A Ş I N D A  Ç A N A K K A L E ’ D E  “ İ K İ  H İ L A L  T E K  İ S T İ K B A L ” 



89

aramızdalar. Buraya gelen her asker 
Hilâl-i Ahmer merkezinde sağlık mua-
yeneleri yapılır daha sonra cepheye sevk 
edilirdi. Bulunduğumuz yer Armagedon 
zırhlısı ve İngiliz uçakları tarafından iki 
kez vurulmuştur. Bütün bu zorluklara 
rağmen Hilâl-i Ahmerciler bu noktadan 
150 bin askeri nakletmiştir. Dünyanın en 
büyük cephe gerisi operasyonlarından 
biri burada yapılmıştır. Her türlü farklı-
lıkların ötesinde bizi millet yapan aynı 
devletin altında özgürce yaşatan bu tarihi 
yaşatmak için Ağadere müzemizi açıyo-
ruz. 5 bine yakın şehidimizin burada yat-
tığını tahmin ediyoruz. Burası yaşayan 
bir vatandır. Her bir çakıl taşı kutsal olan 
bir mekândır.”

 

Savaşta, afette, salgında…

11 Haziran 1868’de bir grup idealist 
doktor tarafından “Osmanlı Yaralı ve 
Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla 
kurulan yapı, 1877 yılında “Osmanlı 
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” adını aldı. 1923 
yılında “Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” 
adını alan kuruluşun adı, 1935 yılında ise 
“Türkiye Kızılay Cemiyeti” oldu. Kuru-
luşa “Kızılay” adını büyük önder Atatürk 
verdi. 

Bölgesinin en büyük, dünyanın ise sayılı 
insani yardım kuruluşlarından olan Türk 
Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Kızılay 
Dernekleri Federasyonu’nun en aktif üye-
si olmasının yanı sıra Federasyon Başkan 
Yardımcılığı görevini de yürütüyor.

Kızılay, Osmanlı-Rus 
Savaşı’ndan Kıbrıs 
Barış Harekâtı’na 
kadar geçen sürede, 
Türkiye’nin taraf olduğu 
tüm savaşlarda, cephe 
gerisinde kurduğu 
hastaneler, hasta taşıma 
servisleri, donattığı 
hastane gemileri, 
yetiştirdiği hemşireler ve 
gönüllü hasta bakıcılar 
aracılığıyla savaş 
alanında yaralanan ve 
hastalanan yüz binlerce 
askerin yardımına koştu.
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Kızılay, Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Kıbrıs 
Barış Harekâtı’na kadar geçen sürede, 
Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlar-
da, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, 
hasta taşıma servisleri, donattığı hastane 
gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü 
hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında 
yaralanan ve hastalanan yüz binlerce aske-
rin yardımına koştu.

I. Meşrutiyetin ilanından sonra İstan-
bul’da görülen büyük kolera salgınından 
bu yana, yurdumuzda meydana gelen do-
ğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin bakımını, 
yerleşim ve beslenmelerini sağlayan Kızı-
lay, koronavirüs salgınından etkilenenlere 
de yardımlarıyla destek oldu.

İnsanlığa can veriyor

1957 yılında kan merkezlerini kurmaya 
başlayan ve 2005 yılında Güvenli Kan Te-
mini programını hayata geçirdiği günden 
bu güne kan bağış oranını artıran Kızılay, 
ülke geneline yayılmış hizmet birimlerin-
de görevli yaklaşık 3 bin 500 personel ile 
300 noktada kan bağışı alıyor. Her gün 
1500 hastanenin kan bileşeni ihtiyacını 
karşılayan Kızılay, Türkiye’nin yıllık kan 
ihtiyacının tamamını gönüllü ve güvenli 
kan bağışçılarından sağlamayı hedefliyor. 

İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen 
hastalar için de 2013 yılından bu yana Sağ-
lık Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle 
“Türkök Projesi” yürütülüyor. 

Koronavirüs salgını döneminde İmmün 
Plazma yöntemiyle tedavide katkılar 
sağlayan Kızılay, bu tedavi yönteminin 
yaygınlaşması, toplumumuz tarafından 
benimsenmesi için çalışmalar yaptı. Kızı-
lay, binlerce hastanın bağışlanan immün 
plazmalarla iyileşmesine katkı sağlarken 
yaşanabilecek yeni salgın dalgalarına 
yönelik de biobankalar oluşturdu.

Koronavirüs salgını döneminde İmmün Plazma yöntemiyle tedavide 
katkılar sağlayan Kızılay, bu tedavi yönteminin yaygınlaşması, 
toplumumuz tarafından benimsenmesi için çalışmalar yaptı.
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İnsani yardımın baş aktörü

Kurulduğu ilk günden bu yana bilgi, 
deneyim ve operasyonel güç bakımın-
dan kendini donatan, insani yardım 
serüveninde baş aktör olarak yer alan 
Türk Kızılay’ın, bugün 9 Bölge Afet 
Yönetim Merkezi, 19 Yerel Afet Yöne-
tim Merkezi, Acil Haberleşme Sistem-
leri, tam donanımlı haberleşme araçları 
ile olası bir afete en geç 2 saat içinde 
ulaşma kabiliyeti, yüzbinlere acil ba-
rınma ve beslenme imkânı verebilecek 
kapasitesi bulunuyor.

Toplumsal dayanışmayı sağlamak, 
sosyal refahın gelişmesine katkıda 
bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara 
barınma, beslenme ve sağlık yardımı 

ulaştırmak gibi önemli görevler üst-
lenen ve birçok konuda da öncü olan 
Türk Kızılay; sağlık, sosyal yardım, 
gençlik ve eğitim alanlarında da hiz-
metler sunuyor.

Milyonlarca insana uzanan yardım eli

Kızılay, yardım elini ülke sınırlarının 
dışına da uzatıyor. Balkanlar’dan Orta 
Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya, 
Güney Asya’dan Kafkaslar’a kadar 
dünyanın neresinde bir insan acısı varsa 
onu dindirmek için çaba gösteriyor. 
Uluslararası arenada gerçekleştirilen 
bu yardım çalışmaları Türkiye’nin 
tanıtılmasına da kuşkusuz büyük katkı 
sağladı.

Bugün Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, 
Endonezya’da, Yemen’de, Gazze’de 
ve daha birçok ülkede başarılı insa-
ni yardım operasyonu yürüten Türk 
Kızılay, ülke sınırları içinde ise her yıl 
milyonlarca insana yardım eli uzatmayı 
sürdürüyor.

Ülke genelindeki şubeleri, temsilcilik-
leri, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü 
ile Türk Kızılay, tüm bu çalışmaları 
yardımsever halkımızdan aldığı güç 
ile gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye 
devam ediyor.

Sizleri de Ağadere’deki müzemizde 
açılan “İki Hilâl Tek İstikbal” sergisine 
bekliyoruz. Zira anlatacak çok hikâye-
miz var!

Bugün Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, Endonezya’da, Yemen’de, Gazze’de 
ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Türk 

Kızılay, ülke sınırları içinde ise her yıl milyonlarca insana yardım eli 
uzatmayı sürdürüyor.
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Kapılar Şehri 
İstanbul

T A R I K  A B B A S
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Güç, kudret beraberinde yoğun bir ticaret 
hayatı oluştururken etrafında da farklı 
kültürlerin kaynaşıp birbirini dönüştürdüğü 
buluşma noktası, bir kapı oldu İstanbul. 
Doğu ile Batı uygarlıklarını birleştiren bu 
şehri pandemi sonrası gezmek için sizin için 
bir rota oluşturduk.

Ucu bucağı belli olmayan, iki kıtaya yayılmış bir şehir 
İstanbul. Bununla birlikte tarihsel kimliğini, o muh-
teşem “sultani” siluetini hâlâ koruyabilen, direnen bir 
şehir. Bizans ve Osmanlı’nın merkezi olması hasebiyle 
bin beş yüz yıl boyunca dünyanın en önemli politik 
merkezlerinden biri oldu burası. Güç, kudret berabe-
rinde yoğun bir ticaret hayatı oluştururken etrafında 
da farklı kültürlerin kaynaşıp birbirini dönüştürdüğü 
buluşma noktası, bir kapı oldu İstanbul. Doğu ile Batı 
uygarlıklarını birleştiren bir kapı.

Kapıyı isim yapan kent

İstanbul’un dünyaları bir araya getiren çekiciliğinden 
sebep midir bilinmez şehrin resmi isimlerinde kullanı-
lan en önemli kelimedir kapı: 

Dersaadet (Mutluluk Kapısı), Derâliye (Yüce Kapı), 
Der-i Devlet (Devlet Kapısı), Darü’s-saltanat (Saltanat 
Kapısı), Dârü’l-hilâfe (Hilafet Kapısı), Âsitane (Kapı 
eşiği). 

Sadece İstanbul’un resmi adlarında değil devleti 
temsil eden kurumların özellikle en üst düzey kurum-
ların ve üst düzey görevlilerin unvanlarında da kapu, 
bâb, dâr gibi ifadeler kullanılırdı. Kadim Türk siyasi 
geleneğinden yadigâr kalan bu adlandırmalar yaban-
cılar tarafından da kullanılmaktaydı. Devlet işlerinin 
görüldüğü Bab-ı Âli’ye, Sublime Port (yüksek - yüce 
kapı) diyorlardı. 

Surlarla korunan İstanbul

Diğer taraftan surlarla çevrili bir şehir olan İstan-
bul’un en önemli kapıları tabii olarak giriş ve çıkışın 
yapıldığı aynı zamanda bir gümrük olarak da kulla-
nılan sur kapılarıydı. İstanbul’un temelleri “Körler 
Şehri” Kalkedon’un (Kadıköy) karşısında, şimdi 
Topkapı Sarayı’nın bulunduğu tepe üzerinde atılmış 
ilkin. O zamanlar kurucusunun adıyla, Byzas olarak 
anılıyordu ve surlarla çevrilmişti. İlk Hristiyan Roma 
İmparatoru olan I. Konstantin ise şehri ihyâ edecek 
kapsamlı bir imar planı hazırlamış, yeni gözdesini 
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antik dünyanın önemli merkezlerinden 
getirttiği eserlerle yeniden kurmuştu. 
Nova Roma (Yeni Roma) dediği, son-
raları kendi adıyla anılacak bu şehrin 
en karakteristik özelliği ise on binlerce 
savaş esirine yaptırılan, yer yer kapılarla 
bölünen, belki de örnek aldığı Truva’da 
olduğu gibi şehri hem deniz hem kara 
tarafından çepeçevre kuşatan surlardı.

Fethin alamet-i farikası

Eski İstanbul dediğimizde ilk bak-
mamız gereken yer kuşkusuz Tarihî 
Yarımada’dır. İmperyal ihtişam, şehrin 
görkemli hazineleri buradadır ve sınır-
ları da hem deniz hem kara tarafında 
surlarla çizilidir. Bu surların kapıların-
dan ise sadece insanlar değil, yüzyıllar 
boyu izlerini de bırakarak tarihin ta 
kendisi geçmiştir.

Bugün en önemlileri ayakta olsa bile 
çoğunluk itibariyle mevcut olmayan 
bu kapıların her birinin önemli birçok 
tarihi olaya konu olduğunu biliyoruz. 
Kısaca İstanbul tarihinin önemli bir 
parçasını oluşturur bu kapılar. 

İstanbul’un fethi sırasında şehre ilk 
olarak Edirnekapı’dan giren yeniçeri 
ortaları kendi armalarını bu kapının 
hemen üzerine fethin alâmet-i farikası 
olarak koymuşlardı. Bugün hâlâ görüle-
bilen bu armalar kent tarihinin önemli 
belgelerindendir. İçinde bulunduğumuz 
Mayıs ayı ve Haziran yer yer erguvan-
ların da süslediği güzel manzaralar 
eşliğinde buraları gezmenin tam zamanı 
aslında. Tam da Edirnekapı demiş-
ken buradan içeri girip imparatorluk 
merkezine, yani Mesa’ya ulaşan caddeye 
kadar mola vere vere yürüyebilirsiniz. 

Kapıdan “İstanbul’a” girince hemen 
sağ tarafta, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
kızı Mihrimah Sultan’ın Mimar Sinan’a 
yaptırdığı cami ve külliyesi sizi kendine 
çeker.

Dünyaya açılan kapılar

İstanbul’u o çağlarda Edirne üzerinden 
Avrupa’ya bağlayan ve Via Egnetia / 
Büyük Yol olarak adlandırılan istika-
metten -ki bu nedenle Edirnekapı’dır 
adı- şehre gelenleri ilk karşılayan bu 
caminin İstanbul’un en aydınlık camisi 
olduğu söylenir. Gerçekten de Orta-
köy Büyük Mecidiye Camii ile birlikte 
gördüğüm en aydınlık iç mekâna sahip 
camidir burası. Kariye Camii Müzesi de 
geç Bizans sanatının en güzel örnekle-
rini görebileceğiniz yolunuzun üzerin-
de olan ve kaçırmamanız gereken bir 
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Sadece İstanbul’un resmi adlarında değil devleti temsil eden 
kurumların özellikle en üst düzey kurumların ve üst düzey 
görevlilerin unvanlarında da kapu, bâb, dâr gibi ifadeler 
kullanılırdı.
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yer. Hemen arkasında geçtiğimiz sene 
restore edilerek açılan Tekfur Sarayı 
Müzesi’ni de görmelisiniz. Dedim ya, 
İstanbul’un kapıları dünyalara açılıyor 
gerçekten. 

“Kapı” ilginç bir kavram gerçekten 
de. Roma İmparatorluğu ordusundan 
sonra ilk düzenli ordu olan yeniçeriler 
sultanın kapıkullarını oluşturuyordu. 
Bu ordunun komutanı, yani Yeniçeri 
Ağası’nın makamına Ağakapısı, sadra-
zamın makamına ise Paşakapısı denil-
mekteydi. Daha sonra Bab-ı Âli denile-

cek bu kurum imparatorluğun da idare 
merkeziydi. Mese yolunun başındaki 
Ayasofya’nın kapıları da yapının kendi-
si gibi çeşitli efsanelere konu olmuş ve 
Ayasofya bu konuda da rakiplerini açık 
ara geride bırakmıştı. Camii kapıları ise 
Mimar Sinan öncesinde daha belirgin 
bir biçimde Selçuklu mimarisinin abi-
devi kapılarından esinlenerek yapılmış-
lardı. Sultan Ahmet Camii’nde bronz 
kapılar kullanılmıştı ama bu uygulama 
fazla devam etmemiş, bir istisna olarak 
kalmıştı. 19. yüzyılda ise cephe mimari-
sinin öne çıktığını, taş işlemeli girişle-

rin yapıldığını görürüz. Aksaray’daki 
Valide Sultan Camii buna örnek olarak 
verilebilir. Bu caminin cephe ve kapı 
mimarisi ayrı bir mimari unsur olarak 
ele alınmıştı. 

Cennet kapıları

İstanbul’un kapıları dediğimizde Kapa-
lıçarşı’nın kapılarını da unutmamak ge-
rek. Nuruosmaniye Kapısı’nın heybetli 
kitâbesi Sultan II. Abdülhamit taht 
yıllarına aittir. Uzun asırlar boyunca 
harab olan çarşıyı zamanın hükümdarı 
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Eski İstanbul dediğimizde ilk bakmamız gereken yer kuşkusuz Tarihî Yarımada’dır. 
İmperyal ihtişam, şehrin görkemli hazineleri buradadır ve sınırları da hem deniz hem 

kara tarafında surlarla çizilidir. Bu surların kapılarından ise sadece insanlar değil, 
yüzyıllar boyu izlerini de bırakarak tarihin ta kendisi geçmiştir.
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Sultan Abdülhamid neredeyse yeniden yaptırmıştı. İşte bu 
ihtişamlı kitâbeyi de son devrin büyük hattatı Sami Efendi o 
enfes hattı ile yazmıştı. Mahmutpaşa, Tacirler, Fesçiler kapıla-
rı, irili ufaklı han kapıları ile Kapalıçarşı keşfetmekle bitmez. 
Burada en güzel mesajı ise yine Sami Efendi’ye ait olan, Fesçi-
ler Kapısı alınlığındaki hadis-i şerif verir: “El-Kasibu Habi-
bullah / Çalışıp, helal kazanan Allah’ın sevgili kuludur’’. 

Birinci ve İkinci Milli Mimari akımları ve bu dönemi hazırla-
yan geçiş sürecinde ise kapı unsuru değişik formlar biçiminde 
ele alınmıştı. Ancak geleneksel mimariden önemli mimari 
unsurların kullanıldığı bu yapılarda giriş bölümleri abidevi 
olabiliyordu. Apartmanlaşma döneminde ise genellikle dök-
me demirden binanın güzelliğiyle uyumlu sade kapılar ya da 
eklektik kapılar görüldü. 

Kapılar günümüzde hem ait olduğumuz kültür coğrafya-
sında, hassaten de İstanbul’da önemini sürdürüyor. Hak 
kapısı, devlet kapısı, ekmek kapısı, göklerin kapısı, cennet 
kapıları, rahmet kapısı, gönül kapısı, kapının önüne koymak, 
kapı dışarı etmek, kapısını çalmak, kapı aralamak, bir kapı 
kapanır, diğeri açılır, kapıya kul olmak, kapısını aşındırmak 
gibi söz ve deyimler kapıların hayatımızdaki yerini ve kültür 
dünyamızdaki karşılığının derinliğini vurgular. Ama bu kapı 
algısının en güzel karşılığı şu güzel duada gizli olsa gerek: 
“Ya mufettih’el ebvab, iftahlena hayrun bab: Ey kapıların 
açıcısı olan Allah, bizlere en hayırlı kapıyı aç.”

İstanbul’un kapıları dediğimizde Kapalıçarşı’nın kapılarını da unutmamak 
gerek. Nuruosmaniye Kapısı’nın heybetli kitâbesi Sultan II. Abdülhamit taht 
yıllarına aittir. Uzun asırlar boyunca harab olan çarşıyı zamanın hükümdarı 
Sultan Abdülhamid neredeyse yeniden yaptırmıştı.
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