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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 yı-
lında kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün 151 
yıllık bir merhamet çınarı olarak çalışma-
larını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk Kızı-
lay’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 conti-
nues 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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İyilik, bitmeyen bir yolculuktur. 
Dünyayı gezer, yolu bitmez; 
yüzyıllar geçer yolu bitmez. 
İyiler daima yürüyecek bir yol 
bulur. Kızılay olarak bizler 
bu yolculuğa 1868 tarihinden 
itibaren devam ediyoruz. 
Yalnız değiliz, tüm dünyada 
bizimle birlikte yürüyen güzel 
yürekli insanlar var. Yalnız 
yürümediğimizi biliyoruz ve 
bunu sizinle de paylaşmayı 
arzu ettik. İstiyoruz ki iyilik 
yolunda yürüyen herkes yalnız 
yürümediğini bilsin. Bu yolda 
yürümek isteyenler kocaman 
bir ailenin parçası olduğunu 
hissetsinler. 

Sizlere merhaba diyen özel 
sayımızda Akdeniz ve Göç’ü ele 
almıştık. Çaresizliğe mahkum 
edilmeye çalışılan seslere 
sesimizi ekleyip tüm dünyaya 
duyurmaya çalıştık. Bu 
sayımızda ise Türkiye’mizden 
ve dünyadan iyileri bir araya 
getirdik. Daha önce birbirini 
hiç görmemiş ve bundan sonra 
da muhtemelen görmeyecek 
merhamet timsali hikayeleri 
bir araya getirdik. Bunlardan 
kimi, yardım eli uzattığımız 
kişiler, coğrafyalar kimi de bize 
yardım elini uzatanlar. Kimi 
tarihten kopup geldi, kimi de 
üzerinde yaşadığımız bu dünyayı 
şereflendirmeye devam ediyor. 

İyiliğin geçici bir hal değil kalıcı 
bir haslet olması gerektiğini 
biliyoruz ve bu gerçek, hem şahsi 
hem de içtimai olarak bize güç 
katıyor. İnsanların ortak olarak 
konuştukları ve birbirlerini en iyi 
anladıkları dildir iyilik. Bu dili 
genişletecek ve derinlik katacak 
da ona ses veren iyilerdir.

Kurumlar, iyiliği himaye eder, 
çatısını oluşturur. Ancak iyiliği 
yaşatan şahıslardır, onu canlı 
tutan yüreklerdir. İnsanların 
yürekleri birbirleri ve tüm 
yaratılanlar için atmaya devam 
ettikçe biz insan olmanın 
idrakine erişiriz. İrili ufaklı 
iyilik hikâyelerini daha güzel bir 
dünyaya ulaşmak için derledik 
ama burada eksik olan bir 
hikaye var. O da sizin yazdığınız 
veya yazacağınız hikaye. Buna 
hepimizin ihtiyacı var. İyiliğin 
yolculuğuna hoş geldiniz.

İyiliğin 
Yolculuğu 

B A Ş L A R K E N
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BIR KARDEŞLIK SEFERBERLIĞI:
AŞHANE

Fatih Tuncer

KOLEKSIYONDAN
MODERN SANAT MÜZESINE

Gamze Kantarcıoğlu

IBRAHIM UĞURLU
NAMIDIĞER RAMAZAN ABI!...

İlyas Yıldırım

Hava karardığında ortaya çıkan 
süper kahramanların filmlerini 
sinemalarda sıkça görüyoruz. 

Peki gerçek hayatta da bunun bir 
karşılığı var mı? Bazı günler bir 

tabak sıcak yemeğe dahi erişimi 
olmayan insanlar için bu sorunun 

cevabı; evet var. Kendisini bir 
“kardeşlik seferberliği” olarak 
tanımlayan Aşhane oluşumu 

evsizlere, zor durumdakilere sıcak 
yemek dağıtıyor ve onların acil 

ihtiyaçlarını gideriyor. İstanbul’da 
sabah akşam evsizlerin imdadına 

yetişen bu güzel oluşumla sizler için 
konuştuk.

Topluluğa hizmet etmeye, 
dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi 
insanların hayatını geliştirmeye 
büyük bir bağlılık duyuyoruz.

Birçok teknolojik gelişmeye 
şahit olduğumuz bir yılı geride 
bırakıyoruz. 2019 yılının şu son 

günleri dolu dolu geçirdiğimiz bir yılı 
analiz etmek ve gelecek yıl trendleri 
konusunda öngörüde bulunabilmek 

için harika bir zaman.

UZAKLARDA BIZE YAKIN
BIR OLUŞUM

BROTHERS IN NEED

GELECEK NASIL
GELECEK?

Sanatsever bir iş adamının sevdiği 
eserleri toplamasıyla başlayan 

hikâye, bir modern sanat müzesinin 
kurulmasıyla noktalandı. Erol 

Tabanca’nın kurduğu Odunpazarı 
Modern Müze (OMM), bireysel bir 

çabanın ne kadar büyük sonuçlar ortaya 
çıkarabileceğinin en güzel örneği.
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SOKAKTAKI CANLARIN
YENI YUVASI
PATILIKÖY

Elif Yıldırım

MAURITIUS ADASINDAN 
KIZILAY’A GELEN YARDIM

Dr. Ahmet Uçar

GELECEĞE YATIRIM
YAPAN PROJE NARKÖY

Elif Yıldırım

IYILIK YOLUNUN YOLCUSU
OSMAN KAPLAN

Fatih Tuncer

“IYILIĞIN” ROMANLARI
Suavi Kemal Yazgıç

2 Aralık 1912 tarihinde Osmanlı 
Hariciyesine Hind Okyanusunda, Afrika’nın 
Güneybatısındaki Mauritius Adası’nın 
başkenti Port-Louis’ten çok önemli bir 
mektup gelir. Mektubu yazan kişi Port-
Louis Belediye Başkan Yardımcısı Gulam 
Muhammed İshak adlı bir siyasetçi ve iş 
adamıdır. Ocak 1872’de bu adada doğan 
Gulam Muhammed, Afganistan asıllı, 
Hindistan Kalküta’dan adaya yıllar önce 
ticaret için gelmiş eğitimli bir Müslümandır.

Bugünlerde hem edebiyatta hem 
sinemada olumsuz yönleri olan 

kahramanlar öne çıkıyor. Negatif 
yönleri olan, kötülükler yapan 
karakterlerin merkeze alındığı 

hikayelere şahit oluyoruz.

Elinden gelenin 
fazlasını 
yapmak için 
yola çıkan iki 
kişinin hikayesi 
ise birçok cana 
umut olmaya 
devam ediyor.

Osman Kaplan, Ankara AŞTİ’de kalan 
evsizlerin en büyük yardımcılarından 

biri. Kendisini toplumun iyiliğine adayan 
Osman Bey, evsizlere kendi başına 

hazırladığı sandviçleri, içecekleri ve 
yemekleri dağıtıyor. Hayatta bulunma 

maksadımızın başkalarına yardım etmek 
olduğunu düşünen Osman Kaplan bireysel 

olarak çıktığı bu yolda yüzlerce insanın 
hayatına olumlu katkılarda bulunmuş 

biri oldu. Osman Kaplan ile kendi başına 
çıktığı bu iyilik yolculuğunu konuştuk.
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Şeb-i Arûs olarak da bilinen Hz. 
Mevlâna’nın 746. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenleri Konya’da 
düzenleniyor. Bu yıl düzenlenecek 
olan 746. Vuslat Yıldönümü Anma 
törenler kapsamında şehir genelinde 
Mevlâna’nın evrensel mesajını aktaran 
etkinliklere yer verilecek. Anma 
törenleri kapsamında düzenlenecek 
etkinliklerden bazıları sema, müzik, 
sanat, sohbet, sergi atölye çalışmaları 
olacak. 

Anadolu coğrafyasının yetiştirdiği en 
önemli tarihî şahsiyetlerden biri olan 
Mevlâna bugün şöhreti tüm dünyaya 
ulamış bir fikir ve felsefe önderi. 
Mevlâna’nın tasavvuf anlayışında 
nihai amaç ruhen olgunlaşmak ve 
ahlak kaidelerine uygun bir yaşam 
sürmektir. Mevlana’nın çizdiği yol 
aslında bir olgunlaşma rotasıdır. 
Herkesin birbirini anlamasını ve 

birbirine hoşgörü ile bakmasını 
anlayışının temeli sayan ve kendi 
hayat görüşünün de Kur’an-ı Kerîm 
ile Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çizgisi 
üzere olduğunu sık sık vurgulayan 
Mevlâna Celâleddin, 17 Aralık 1273 
Pazar günü, 66 yaşında iken Konya’da 
vefat etti. Mevlâna vefat ettiği günü 
en büyük sevgili olarak bildiği Allah’a 
kavuşma anı olarak belirttiği için, bu 
gece “Şeb-i Arûs” yani “Düğün Gecesi” 
olarak kabul edilir. Kalbinde ilahî aşkı 
ve insan sevgisini barındıran herkesin 
ilgisini çeken Mevlâna’nın Vuslat 
Yıldönümü bu nedenle Türkiye’den ve 
tüm dünyadan ziyaretçileri Konya’ya 
çekmektedir.

2019 yılı itibariyle dünyanın farklı yerlerinde 70 milyondan fazla insan 
maruz kaldıkları şiddet ve zulüm nedeniyle yerlerinden edilmiş durumda. 
Yerlerinden edilmiş insanların durumu tüm insanlığı ilgilendiren ciddi bir 
mesele. Bu nedenle mülteci meselesini çok yönlü olarak ele almak üzere 
Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ve İsviçre Hükümeti, 17-
18 Aralık 2019 tarihinde, Cenevre’de Birinci Küresel Mülteci Forumu’na 
ortaklaşa ev sahipliği yapıyor. İki gün sürecek bu küresel konferans, 
Birleşmiş Milletler’in Aralık 2018’de New York’ta kabul ettiği Mültecilere 
İlişkin Küresel Mutabakat’ın hayata geçirilmesi yolunda bakanlıklar 
seviyesinde gerçekleşecek ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.

Küresel Mülteci Forumu, geçtiğimiz sene kabul edilen Mültecilere 
İlişkin Küresel Mutabakat’ın hükümetler, özel sektör, uluslararası 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum tarafından hızla hayata geçirilmesini 
amaçlıyor. Forum, dünyadaki tüm mültecilerin ve ev sahibi toplulukların 
yaşam kalitesini iyileştirmek için tüm paydaşların daha somut ve uzun 
soluklu siyasi ve pratik değişimleri beraberinde getirecek anlamlı vaat ve 
taahhütlerde bulunmalarını hedefliyor.

07-17 Aralık
Konya

Ö N E M L I  G Ü N L E R

B I R I N C I
KÜ R E S E L MÜ LT E C I 

FO RUMU

Ş E B - I
A RÛ S
2 0 1 9

17-18 Aralık
Cenevre

11 Aralık

WEBRAZZI
FINTECH 2019

İstanbul

Bankacılıktan e-ticaret 
firmalarına kadar büyük 
bir alana hitap eden ve 
tüm tüketicilerin ödeme 
alışkanlıklarını değiştiren 
teknolojilerin yeni adı 
olan Fintech’in geçmişi, 
gelişimi ve geleceği 
Webrazzi Fintech’te sek-
törün önde gelen isimleri 
tarafından konuşulacak. 
Günümüzün yeni finansal 
teknolojileri, bankacılığın 
dönüşümü, blockchain 
entegrasyonu, regtech 
ve diğer öne çıkan tüm 
başlıklar girişimciler ve 
sektörün lider finansal 
kuruluşları tarafından 
masaya yatırılacak. Et-
kinlik Raffles İstanbul’da 
gerçekleştirilecek.

06 Aralık

MARK ELIYAHU 
KONSERI

Bursa

Türk, Arap ve İran müzik 
kültürlerini harmanlayan 
yetenekli müzisyen Mark 
Eliyahu 6 Aralık’ta Bursa’da 
sahne alıyor. Ortadoğu 
ve Balkanların ruhunu, 
gözyaşını, sevincini vurmalı 
ve yaylıların uyumunda 
hissettiğiniz müziğiyle 
dikkat çeken sanatçının 
konseri Atatürk Kongre KM 
Osmangazi Salonu’ndan 
düzenleniyor.

03 Aralık

SEVGI ANAHTARI

İstanbul

Çocuk tiyatrosu olan sev-
gi anahtarı küçük çocuk-
ların hem sevgi kavramını 
öğrenmesini destekliyor 
hem de çocuklara küçük 
yaşta tiyatro ve drama 
bilgisi kazandırıyor. Sevgi 
Anahtarı oyunu 3 Aralık 
tarihinde Bağcılar Be-
lediyesi, Şehit Abdullah 
Tayyip Olçok Bilgi Evi ve 
Kültür Merkezi’nde sahne 
alacak.

•  5  A R A L I K  K A D I N  H A K L A R I  G Ü N Ü  •  5  A R A L I K  D Ü N Y A  G Ö N Ü L L Ü L E R  G Ü N Ü
•  1 0  A R A L I K  D Ü N Y A  İ N S A N  H A K L A R I  G Ü N Ü  •  1 8  A R A L I K  D Ü N Y A  G Ö Ç M E N L E R  G Ü N Ü
•  2 0  A R A L I K  U L U S L A R A R A S I  İ N S A N İ  D A Y A N I Ş M A  G Ü N Ü
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Türkiye’nin en önemli turizm etkinlerinden biri 
olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı bu yıl 
13. defa dünya turizminin önemli temsilcilerini 
bir araya getiriyor. Geliştirdiği yeni konseptler 
ve özel etkinlikler ile bu yıl da sektöre ivme 
kazandıracak fuar, dünya turizminin trendlerini 
İzmir’de bir araya getirecek ve 2020 turizmine 
katkı sağlayacak. Fuarda bu yıl “alternatif 
turizm” üzerine özel bir konsept oluşturulacak.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı 
ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde 
gerçekleştirilen Uyum Biz Bize Sohbetler, Türkiye’de bulunan uluslararası 
koruma ve geçici koruma kapsamındaki kişiler ve göçmenlerin sosyal 
uyuma ilişkin yaşanan zorlukları yerinde tespit etmeyi amaçlıyor. Birlikte 
yaşam kültürünü ve karşılıklı uyumu destekleyen etkinlikler iki gün 
olarak programlanıyor. Etkinliklerin birinci gününde yerel ve yabancı 
kanaat önderleri ile odak grup görüşmeleri gerçekleştiriliyor ikinci gün 
ise Türkiye’nin uyuma ilişkin perspektifi, birlikte yaşam kültürü ve ortak 
değerlere odaklı politikaları katılımcılara aktarılıyor. 

Uyum Biz Bize Sohbetler programı toplamda 18 ilde düzenleniyor. 
Aralık ayında program Şanlıurfa ve Manisa’da düzenlenecek. Valilikler, 
sivil toplum kuruluşları, yerel ve yabancı kanaat önderlerinin katılımıyla 
düzenlenen etkinlikler sayesinde Türkiye’de göçmenlerin ve geçici koruma 
kapsamındaki kişilerin sosyal uyumu yakalaması hedefleniyor. 

05-07 Aralık
İzmir

05-06 Aralık
Şanlıurfa

25-26 Aralık
Manisa

T RAV E L
T U RK EY I ZM I R
T U R I ZM  F UAR I

UYUM
B I Z  B I Z E

SOHB E T L E R

12 Aralık

MÜZIK TARIHINDEN 
ALTIN BIR YAPRAK

İstanbul

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın 
eşzamanlı anlatımıyla 
gerçekleşecek olan 
Müzik Tarihinden Altın 
Bir Yaprak etkinliğinde 
Şef Sascha Goetzel 
ve Soprano Dorothea 
Röschmann bir müzik 
ziyafeti sunacak. Tarih 
ve müziğin unutulmaz 
buluşmalarından biri 
olmayı şimdiden hak 
eden bu etkinlik İstanbul 
Lütfi Kırdar Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda gerçek-
leşecek.

21 Aralık

UZUNETAP LONGEST 
NIGHT / RUN OR RIDE

İstanbul

Longest Night / Run or 
Ride, etkinliği Uzunetap 
ve Çekmeköy Belediyesi 
işbirliği ile 21 Aralık 2019 
Cumartesi gecesi Çekme-
köy, Taşdelen Ormanla-
rı’nda gerçekleştirilecek. 
Düzenlenecek yarış koşu 
ya da bisiklet olmak üzere 
iki farklı dalda eşzamanlı 
olarak başlayacak. Toplam-
da dört farklı kategorinin 
bulunduğu yarışlar Koşu 
8K (8.3km), Koşu 20K 
(21.5km), Ultra Marathon 
45K (43.1km), Bisiklet 30K 
(29.4km) olacak.

26-27 Aralık

2. ULUSLARARASI 
BESLENME
OBEZITE VE
TOPLUM SAĞLIĞI 
KONGRESI

İstanbul

Toplum sağlığı alanında 
önemli bir başlık oluş-
turan sağlıklı beslenme 
meselesini ele alan 2. 
Uluslararası Beslenme 
Obezite ve Toplum 
Sağlığı Kongresi bu 
alandaki en önemli aka-
demik etkinliklerden biri. 
26-27 Aralık tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleş-
tirilecek olan kongrede 
obezite üzerine yapılmış 
çalışmalara da yer 
verilecek. 21. yüzyılın en 
önemli rahatsızlıklarından 
biri olan obezite ile müca-
delenin önemine dikkat 
çeken kongrede küresel 
obezite salgını ile nasıl 
baş edilebileceğine dair 
yapılan çalışmalar ma-
saya yatırılacak. Bozulan 
beslenme alışkanlıklarının 
bir neticesi olarak ortaya 
çıkan obezitenin nasıl 
önlenebileceği kongrede 
sunulacak çalışmaların 
odak noktası.



B Ö R K :  B I R  B A Ş L I Ğ I N  T A R I H Î  S E R Ü V E N I  V E  E D I R N E ’ D E K I 

B Ö R K L Ü  M E Z A R  TA Ş L A R I

S E V G I  M A S A L I

K Ü L T Ü R D E N  I R F A N A

D Ü Ş Ü N E N  T Ü R K Ç E

Mehmet Kökrek / Dergâh Yayınları / 240 sayfa

Samed Behrengi / Turkuvaz Kitap / 56 sayfa

Cemil Meriç / Iletişim Yayıncıl ık / 493 sayfa

Ali Akar / Ötüken Neşriyat / 341 sayfa

Türklerin kullandığı bir başlık olan “börk”ün tarihî öyküsünün araştırıldığı kitapta, Türkçenin ilk yazılı 
metinlerinde de yer alan bu başlık isminin önce kökeni ve anlamı üzerinde duruluyor. Bizzat börkün 
incelendiği ikinci bölümde, çeşitli kurgan buluntuları, duvar resimleri, minyatür gibi günümüze ulaşan 
kaynaklar ile yazılı kaynaklar mukayese edilerek zaman içerisinde kullanılan börk türleri, bunların 
kullanım yer ve şekilleri hakkında tespitler yapılıyor. Kitabın katalog kısmındaysa, Edirne’de tespit edilen 
100 adet börklü mezar taşının görselleri ve haklarında bilgiler bulunuyor.

Türkiye’de “Küçük Kara Balık” adlı eseri ile bilinen Samed Behrengi’nin yine 
çocuklar için hazırladığı “Sevgi Masalı” naif bir dille kaleme alınmış bir kitap. 
Samed Behrengi’nin öğretmenlik yaptığı yıllarda derlediği yerel masallardan 
yola çıkarak hazırladığı “Sevgi Masalı” zengin bir arka plana dayanıyor. Sevgi, 
dostluk ve arkadaşlık temalarına ağırlık veren Samed Behrengi bu kitabında da 
küçük okurlara bu kavramları öğretiyor. “Sevgi Masalı” Mehmet Akif Koç’un 
çevirisi ile yetişkinlerin ve çocukların kütüphanesindeki yerini bekliyor.

Kültürden İrfana ile on iki ciltlik Cemil Meriç külliyatı tamamlanıyor. Mefhumlar ve meseleler 
konusunda düşüncenin en ücra köşelerini yoklayan, yalınkat bir bilgi yerine kapsamlı, incelikli 
bir bilginin peşine düşen Cemil Meriç, Kültürden İrfana’da okurunu önyargıların köleliği yerine 
düşüncenin yoldaşlığına çağırıyor. “Kültür, Batı’nın düşünce sefaletini belgeleyen kelimelerden 
biri: kaypak, karanlık, samimiyetsiz. Tarımdan idmana, balıkçılıktan medeniyete kadar akla 
gelen ve gelmeyen düzinelerce mânâ. Kelime değil, bukalemun. İrfan, düşüncenin bütün 
kutuplarını kucaklayan bir kelime. İrfan kendini tanımakla başlar. Kendini tanımak, önyargıların 
köleliğinden kurtulmaktır, önyargıların ve yalanların. Kültür, irfana göre, katı, fakir ve tek 
buutlu. İrfan, insanı insan yapan vasıfların bütünü. Batı, kültürün vatanıdır. Doğu, irfanın.”

Prof. Dr. Ali Akar tarafından kaleme alınan “Düşünen Türkçe” kitabı Türkçeyi yeniden tanımak 
isteyenler için nitelikli bir eser. Kitapta Türkçede yitirilen anlam derinlikleri ve söz yapma mantığı 
üzerine söz ve eklerden kısa denemeler sunuyor. Bu sayede okurlarına Türkçenin derinlikli bir 
yönünü gösteriyor. Dil ve zihin arasındaki bağın kuvvetinden yola çıkarak Türkçenin düşünen bir 
dil olduğunu söyleyen kitapta kullandığımız kelimelerin Moğolistan’dan Anadolu’ya kadar uzanan 
yolculuğunu takip ediyoruz. “Düşünen Türkçe” kelimeler hakkında düşünmeyi seven, dillerin 
etimolojisine ilgi duyan herkesin okuması gereken dolu dolu bir kitap.
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1 9 .  Y Ü Z Y I L D A  O S M A N L I 
D E V L E T  Y Ö N E T I M I

G I D A  K O R K U S U

S E L Ç U K L U N U N  S O N  V E Z I R I  S Â H I B 
A TA  F A H R E D D I N  A L I  V E  VA K I F L A R I

G E L E N E K S E L  YA P I  T E K N I K L E R I

Ahmed Cevdet Paşa / Yeditepe Yayınevi / 1202 sayfa

Harvey Levenstein / Iş Bankası Kültür Yayınları / 288 sayfa

Zehra Odabaşı / Bilge Kültür Sanat / 240 sayfa

Melih Aşanlı / Yeni Insan Yayınevi / 224 sayfa

Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldaki büyük değişimlerine tanıklık eden Tanzimat döneminin devlet adamı 
Ahmed Cevdet Paşa tanıklığın ötesinde bu değişimlere yön de vermiştir. Sahip olduğu engin tarih bilgisi ve 
sosyal kültürü ile Osmanlı düşünce dünyasına çok önemli katkılarda bulunmuş olan Ahmed Cevdet Paşa 
kaleme aldığı bu eserle Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan 5. Murad ve Sultan 2. Abdülhamid 
döneminde tanık olduğu olaylara değinmiştir. Gördüğü sorunlara karşı çözüm önerilerini de sunan Ahmed 
Cevdet Paşa’nın bu eseri Osmanlı’nın 19. yüzyılına dönük bir perspektif geliştirmek isteyenler tarafından 
mutlaka okunması gereken bir kaynak.

Amerikalıların gıda ile olan ilişkilerini ve bu alanda geliştirdikleri kaygıları sosyal tarih penceresinden 
ele alan Harvey Levenstein’ın “Gıda Korkusu” kitabı 21. yüzyılın yeni kaygı kaynağını bilgilendirici 
olmaktan ödün vermeden mizahi bir dille ele alıyor. Amerika’dan dünyaya yayılan beslenme 
modalarının, gelip geçen furyaların ve özel diyetlerin tarihini aktaran kitap bugün hâlâ süren 
kolesterol tartışmalarına geriye dönük olarak bakma imkânı da sunuyor. Günümüzde ideal beslenme 
için önerilen “doğal gıdalar”ın ise sandığımızdan çok daha uzun bir geçmişi olduğunu görüyoruz. 
Kitap aralarında Nobel Ödülü sahiplerinin de bulunduğu en değerli bilim insanlarının körüklediği 
birçok korkunun da asılsız olduğunu gösteriyor.

Türkiye Selçuklularının son dönem vezirlerinden Sâhib Ata Fahreddin Ali, Selçuklu 
bürokrasisinin yetiştirdiği önemli devlet adamlarından biridir. Emîrlik ile başlayan siyasi 
kariyerini 27 yıl süren vezirliği tamamlamış ve bu süreçte Selçuklu Devleti’nin menfaatlerini 
her şeyin üzerinde tutmuştur. Sâhib Ata Fahreddin Ali bütün bu siyasi başarı ve hizmetlerinin 
yanında, inşa ettirdiği, Anadolu’nun en görkemli ve anıtsal vakıf eserleri ile de adını 
ebedîleştirmiştir. Bu önemli şahsiyeti ve geride bıraktığı eserleri inceleyen kitap Anadolu tarihi 
için önemli bir kaynakça niteliğinde.

Kendi evini inşa etmek, büyülü ve çekici bir çağrı. İster kendi elleriniz ve belirli bir dayanışma 
ağı içinde evinizi yapmaya karar verdiniz, isterseniz bir usta ile anlaşıp işe koyuldunuz. 
Gözünüz kör, kulağınız sağır ve elleriniz bağlı olmasın. Artık kendi evini, seçtiği malzemeden 
iç tasarıma kadar profesyonellerin insafına bırakmaya razı olmayan bir bakış açısı egemen 
oluyor. Bunun Türkiye’deki örnekleri azımsanmayacak kadar arttı ve ortaya çıkan yapılar, 
parmak ısırtıyor. Malzeme ile iklim arasındaki denge, araziye oturuş, deneysel çalışmalara 
verilen değer ve en önemlisi insanı içinde iyi hissettiren evler, hepsi mümkün.
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R A F A D A N  TAY F A  2 :
G Ö B E K L I T E P E

C E P  H E R K Ü L Ü :  N A I M  S Ü L E Y M A N O Ğ L U

S TA R  WA R S :  S K Y WA L K E R ’ I N  Y Ü K S E L I Ş I

T Ü R K L E R  G E L I Y O R :  A D A L E T I N  K I L I C I 

D A R K  WAT E R S

Ismail Fidan / Animasyon

Rafadan Tayfa2:
Göbeklitepe:
F i lm

27 Aral ık 2019
Türk iye

Özer Feyzioğlu / Biyografik belgesel, insan hikâyesi

J. J. Abrams / Bilim kurgu, fantastik

Kamil Aydın / Aksiyon, tarih

Todd Haynes / Dram, tarih

TRT’nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa’nın 
ikinci sinema filmi, insanlık tarihinin önemli 
başlangıç noktalarından biri olan Göbeklitepe’yi 
ele alıyor. “Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe”de 
Kamil, Hayri, Akın ve Mert, Göbeklitepe’nin 
gizemlerini çözmeye çalışıyorlar. TRT’nin 
en sevilen animasyon yapımlarından biri 
olan Rafadan Tayfa’nın yeni filminde İsmail 
Fidan yönetmen koltuğuna otururken, filmin 
senaryosunu Ozan Çivit kaleme alıyor.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi 
halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşında 
olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa 
Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun 
hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu’nu Hayat Van Eck canlandırıyor.

Serinin önceki filmlerinden The Force Awakens’a imza atan J.J. Abrams’ın tekrardan yönetmen koltuğuna 
döndüğü “Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi” efsanenin son serisine final oluyor. Skywalker külliyatını 
sonlandıran “Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi”, The Resistance’ın özgürlük adına verdiği son büyük 
savaşı ve Star Wars evreninin sevilen karakterlerinin bu uğurda tekrar bir araya gelmelerini konu ediniyor.

“Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa seferlerini nefes kesici bir dille anlatıyor. 
Filmdeki olayları Osmanlı’nın öncü askerleri konumundaki akıncılar birliği üzerinden görüyoruz. Mehmet 
Bozdağ’ın senaryosunu kaleme alıp yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın’ın oturduğu 
film, aksiyon ve tarih türünde yapımları sevenlerin kaçırmaması gerekten türden.

2016 yılında Nathaniel Rich tarafından kaleme alınan ve New York Times’da yayımlanan bir makaleden uyarlanarak 
hazırlanan “Dark Waters” filmi etkileyici bir konuyu aktarıyor. “Dark Waters” şirketler hukukunda özel bir 
savunma avukatı olan Robert Bilott’un, kimya endüstrisinin öncü firmalarından DuPont’a dava açmasını ve şirketin 
birçok insanın hayatına mal olabilecek bir çevre kirliliğine yol açtığını ispatlamaya çalışmasını konu ediniyor.
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Ç A L M A  L I S T E S I

Michael Kiwanuka - Hero (04:49)
https://youtu.be/fb_S4aWI6Og

Nubiyan Twist feat. Mulatu Astatke - Addis to London 

https://youtu.be/m5ujkAJjil4 (06:27)

Manu Chao - Seeds of Freedom (03:46)
https://youtu.be/-nGh_2HEPIc

Nick Cave & The Bad Seeds – Bright Horses (04:52) 

https://youtu.be/WguHrM0y_cU

The Shanghai Restoration Project – Soft Diamond
https://youtu.be/nnv3dZyrW94 (04:22)

Yaprak Sayar - Lütfen (04:17)
https://youtu.be/46nSraEbkrs

Babe Rainbow – Many Moons of Love (03:31)
https://youtu.be/cqTmQQXCnAU

Cairokee - Kan Lak Ma’aya (03:45)
https://youtu.be/ixeWiRGspM0

Bon Iver – Hey, Ma (03:36)
https://youtu.be/HDAKS18Gv1U

Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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2 0 1 9 ’ U N 
G E T I R -
D I K L E R I
Pek çoğumuz için duvara asılan takvimlerin 
yerini akıllı telefonlardaki ajandalarımız 
almış olsa da değişmeyen bir gerçek var 
zaman hızla geçiyor. 2019’u geride bırakırken 
bu yılın dikkat çeken şarkılarından bir liste 
yaptık. Zamanın ruhunu bir de bu açıdan 
deneyimlemek isteyenler için karşınızda 
2019’un çalma listesi.
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T E K N O L O J I

16

Teknolojik gelişmeler daima büyük ve 
karmaşık işlemlerden ibaret değil. Bazı 
basit icatlar sayesinde mahrumiyet 
bölgelerinde yaşayan insanlar için çok 
faydalı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. 
Bu sayımızda insanlara kolayca temiz 
su taşıma imkânı sunan, kişisel temizliği 
sevdiren ve sağlık taraması yapan 
bazı basit ama çok faydalı icatları 
tanıtacağız. İşte ilham veren yenilikler…

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

Khushi Baby

Sağlık kayıtlarının ve hastalık geçmişinin 
düzenli tutulmadığı sahalarda çalışmak zorunda 
olan doktorlar için sorunların ve hastalıkların 
tedavisi oldukça zorlu ve zaman alan bir sürece 
dönüşebiliyor. Eğitim olanaklarının kısıtlı 
olduğu coğrafyalarda anneler aşıların ve düzenli 
doktor kontrollerinin önemini bilseler dahi 
muayenelerin ve aşıların zamanlamasını yaygın 
olarak kaçırıyorlar. 

Khushi Baby bu problemi gözeterek 
hazırlanmış basit ve yüksek faydalı bir icat. 
Ucuza imal edilen bir kolye aracılığıyla bebek 
ve çocukların günlük sağlık verileri toplanıyor 
ve bu veriler sağlık profesyonellerine iletiliyor. 
Aksatılmayan rutin kontroller ve geçmişe 
dönük derinlikli veriler sayesinde mahrumiyet 
bölgelerinde çocukların sağlıklı yaşaması 
mümkün kılınıyor.Kalabalık nüfuslarda sağlık 
taraması yapmayı oldukça kolaylaştıran bu icat 
sayesinde sadece çocukların değil annelerin de 
sağlığı gözetilebiliyor.

E R C A N  G Ü L
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Hippo Roller

Dünyada 663 milyon insanın 
evinde su yok. En yakın temiz 
su kaynağına 1 kilometreden 
daha uzak bir mesafede yaşayan 
bu insanlar günde ortalama 6 
saatlerini su taşıyarak geçiriyor. 
Suyu temiz bir halde taşımak 
oldukça meşakkatli bir işlem. 

Onlarca kilo ağırlığındaki 
suyun uzun mesafeler boyunca 
kolaylıkla taşınabilmesi için 
üretilen Hippo Roller pek 
çok insanın hayatını önemli 
ölçüde kolaylaştırıyor. Basit 
bir mühendislik ürünü olan 
bu taşıma aracı sayesinde 
su, kirletilmeden ve yorucu 
bir çaba gerektirmeden 
kilometrelerce taşınabiliyor. 
Dayanıklı malzemeden 
yapıldığı için bir Hippo 
Roller ortalama 6-7 sene hasar 
almadan kullanılabiliyor. 
Böylece maddi anlamda büyük 
külfetler de doğmamış oluyor. 

SoaPen

Her yıl 1,5 milyonun üzerinde çocuk ishal nedeniyle hayatını kaybediyor. 
Çocukların bir yıl içerisinde bulaşıcı hastalıklar nedeniyle eğitimden 
uzak kaldıkları gün sayısı ise 443 milyon. El yıkama alışkanlığı kazanan 
çocukların bulaşıcı hastalıklara yakalanarak okuldan uzak kalma ihtimali 
%20 oranında daha az. Bu durum çocukların kişisel temizlik ve hijyen 
kavramlarını erkene yaşta öğrenmesini elzem kılıyor. 

3-6 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan SoaPen, sabundan imal edilmiş 
bir pastel boya kalemi. El yıkama alışkanlığını çocuklarda artırmak ve 
el temizliğini eğlenceli bir faaliyete dönüştürmeyi amaçlayan bu ürün 
aracılığıyla çocukların bulaşıcı hastalıklardan korunması sağlanıyor. 
Cilt üzerinde kullanılarak çizim yapma imkânı sağlayan bu pastel boya 
çocuklar ellerini yıkadığında çıkıyor. Ders sonlarında öğretmenler 
çocukların ellerini sadece suyla mı yoksa sabunla mı yıkadıklarını tek tek 
tespit etmek yerine çocukların elini bu boya ile çiziyorlar ve gözle kısaca 
kontrol etmeleri yeterli oluyor. Ayrıca öğretmenler çocuklara ellerinin 
hangi noktalarını yıkamaları gerektiğini çizerek gösterebiliyorlar. 
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G E L E C E K 
N A S I L 

G E L E C E K ? 
2 0 2 0  T E K N O L O J İ  G Ü N D E M İ

Birçok teknolojik gelişmeye şahit olduğumuz bir yılı geride bırakıyoruz. 2019 yılının şu 
son günleri dolu dolu geçirdiğimiz bir yılı analiz etmek ve gelecek yıl trendleri konusunda 

öngörüde bulunabilmek için harika bir zaman.

N U R H A N  D E M İ R E L
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2019 yılının en iyi tekno-
loji trendlerini masaya 
yatırdığımızda; Kişisel 
verilerin korunması, 
yapay zekanın iş süreçle-
rine entegre edilmesi, AR 
ve VR teknolojilerinin 
eğitim alanında kulla-
nılması, bulut bilişim 
pazarının büyümesi, 
nesnelerin interneti, 
akıllı ev teknolojilerinin 
geliştirilmesi ve akıllı ev 
asistanlarının kullanımı-
nın yaygınlaşması, yerel 
yönetimlerin akıllı şehir 
projelerine yoğunlaşma-
sı, blockchain tekno-
lojisinin kripto paralar 
dışında farklı alanlarda 
da kullanımının yaygın-
laşması, otonom araçlarla 
ilgili faaliyet gösteren 
girişimlerin artması, 
drone’lar ve uçan taksiler 
gibi konu başlıkları 
teknoloji dünyasının en 
çok konuştuğu konular 
arasındaydı. 

Bütün bu saydığımız 
gelişmeler elbette 2020 
yılında güncel kalacak 

ve bu alanlarda yapı-
lan çalışmalar daha da 
yaygınlaşarak, günlük 
yaşantımızın bir parçası 
haline gelecek. Peki 2020 
yılında bizi hangi tekno-
lojik yenilikler bekliyor? 

2020 yılında teknoloji 
dünyasını bekleyen 
yenilikler

Özetle 4. Endüstri Devri-
mi’nin tam ortasındayız 
ve teknoloji her zaman-
kinden daha hızlı bir 
şekilde gelişiyor. Bütün 
bu yeniliklere ve tekno-
lojilere ayak uydurama-
yan şirketler, rekabet 
avantajını kaybedecek ve 
rakiplerinden geride ka-
lacaklar. Bu noktada yeni 
teknolojileri anlamak ve 
adaptasyon son derece 
önemli. Bir iş insanı ve 
teknoloji fütüristi olarak 
2020’de herkesin hazır 
olması gereken yeni eği-
limleri yazdım. 

Yapay zeka

Yapay Zeka (AI), zamanı-

mızın en dönüştürücü 
teknoloji evriminden bi-
ridir. Çoğu şirket müşteri 
deneyimini geliştirmek 
ve ticari faaliyetlerini 
kolaylaştırmak için yapay 
zekâyı nasıl kullanabile-
ceğini keşfetmeye başla-
dı. Yapay zekâ sayesinde 
artık şirketlerdeki pek 
çok rutin, öngörülebi-
lir ve tekrar eden işler 
sanal robotlar tarafından 
yapılabiliyor. Bu sayede 
çalışanlar zamanlarını 
daha katma değerli işler 
için harcayabiliyorlar. 
Çalışan davranışlarını 
taklit edebilen, otomas-
yon süreçlerini hızlan-
dıran ve her şeyden 
önemlisi maliyet avantajı 
sağlayan yapay zekâ des-
tekli yazılımlar şirketlere 
verimlilik sağlıyor. Özel-
likle tekrar eden işleri 
çalışanlar yerine sanal 
robotlar yapması, şirket-
lere rakipleri karşısında 
ciddi bir rekabet avantajı 
sağlıyor. Bu sistemlerin 
genel adı RPA. Yani Ro-
botik Süreç Otomasyonu 

Şu anda, tarım 
alanında bile 
yapay zekâ 
destekli sulama 
sistemleri 
kullanılmaya 
başlandı. Bu 
teknolojilerin 
kullanılmasıyla 
birlikte çiftçiler 
de daha az 
su ve eforla 
yüksek kalitede 
ürün hasat 
edebilecekler. 
Yapay zeka 
sayesinde hem 
su kaynakları 
korunmuş olacak, 
hem de verim 
artacak.
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(Remote Process Automation). RPA, günümüz-
de gelişimini sürdüren bir teknoloji olarak kar-
şımıza çıkıyor. Aslında yapay zekâ (AI), iş akışı 
otomasyonu ve “screen scraping” olarak tabir 
edilen yaklaşımları benimseyerek günümüze 
kadar yol alan bu otomasyon biçiminde sanal 
robotlar, tekrarlanabilen ve kesinlik bekleyen 
görevleri makine öğrenmesi yoluyla yapabilme 
imkânı sunuyor. Bu sayede çeşitli ortamlarda 
önceden tanımlanmış pek çok görevi yapabilen 
bu robotlar, e-postaları kontrol ediyor, izin 
verilen uygulamalar ve API’ler ile bağlantı ku-
rup, hesaplamalar yapıyor ve hatta fatura tutarı 
doğrulaması yaparak, fatura kesebilme gibi 
yetenekleri bile kazanmış durumdalar! 2020 
yılında şirketler Robotik Süreç Otomasyonu 
alanında çalışmaya daha fazla alışacak ve kendi 
süreç tasarımlarını yaparak, dijital dönüşüm 
süreçlerini hızlandıracaklar. 

Şu anda, tarım alanında bile yapay zekâ destek-
li sulama sistemleri kullanılmaya başlandı. Bu 
teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte çiftçiler 
de daha az su ve eforla yüksek kalitede ürün 
hasat edebilecekler. Yapay zeka sayesinde hem 
su kaynakları korunmuş olacak, hem de verim 
artacak. 

5G 

Beşinci nesil mobil internet bağlantısı bize 
süper hızlı indirme ve yükleme hızlarının yanı 
sıra daha kararlı bağlantılar sağlayacaktır. 
2020’de 5G’nin gerçekten uçmaya başladığı bir 
yıl olması bekleniyor, daha uygun veri kullanım 
ücretlerinin yanı sıra büyük ölçüde geliştirilmiş 
kapsama alanı ile internet kullanımını daha iyi hale 
getirmesini bekliyoruz. 

5G, yalnızca hareket halindeyken filmleri ve müziği 
daha yüksek kalitede yayınlamamızı sağlamayacak. 
Büyük ölçüde artan hızlar, mobil ağların evlerimiz-
de ve işletmelerimizde çalışan kablolu ağlardan bile 
daha kullanışlı olacağı anlamına geliyor. Şirketler, 
her yerde süper hızlı ve istikrarlı bir internet erişi-
mine sahip olmanın ticari sonuçlarını göz önünde 
bulundurmalı. Artırılmış bant genişliği, makinele-
rin, sanal robotların ve özerk araçların her zaman-
kinden daha fazla veri toplamasını ve aktarmasını 
sağlayarak, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve akıllı 
makineler alanında yeni gelişmelere yol açacaktır. 

Otonom araçlar

Sürücüsüz otomobiller ya da bugün kulağa daha 
hoş gelen tabiriyle otonom araçlar, geleceğin 
önemli devrimlerinden bir tanesi olarak görülüyor-
lar. Bilim kurgu filmlerinde sıklıkla gördüğümüz 
gibi; kara, hava ya da deniz taşıtlarının herhangi 
bir sürücünün müdahalesine ihtiyaç duymadan, 
programlandığı şekilde sorunsuzca hareket edebil-
mesidir. Hareket sözcüğü burada olanı ifade etmek 
için aslında yeterli değildir. Çünkü otonom bir 
aracın, içerisinde bulunduğu trafiğe tam anlamıyla 
adapte olabilmesi ve hiçbir sorunla karşılaşmadan 
A noktasından B noktasına ulaşabilmesi gerekiyor. 
Teknolojinin geliştiği ve imkân verdiği ölçüde bu 
güzergâha C, D, E… gibi yan hedefler de ilave 
edilebilmelidir. En azından ben bu şekilde düşünü-
yorum.

Geldiğimiz şu noktada otonom araçları henüz 
trafikte göremiyoruz. Daha önce pek çok otorite 
otonom araçların 2020 yılında yollarda olacağını 
söylese de henüz bu konuda yeterli altyapı çalışma-
ları yapılmadığı ve akıllı yollar inşa edilmediği için 
bu araçların trafiğe çıkışı en erken bir kaç seneyi 
daha bulur diye düşünüyorum. Keza daha test aşa-
masındayken bile pek çok kazaya karışan otonom 
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görülüyorlar.
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araçlar henüz istenilen verimliliğe 
ulaşmadı. Ayrıca otonom sürüş tek-
nolojisinin olgunlaşmasıyla birlikte; 
düzenleyiciler, yasa koyucular ve 
ilgili makamlar tarafından alınacak 
önlemlerin de hızla hayata geçirilmesi 
gerekecek. Otonom sürüş, hayatımıza 
aniden girmeden önce yasalardaki ve 
mevcut altyapıdaki süreçlerin tamam-
lanması gerekiyor. 

Sağlık teknolojileri

Teknoloji şu anda benzeri görül-
memiş bir oranda sağlık hizmetini 
değiştiriyor. Akıllı kollar gibi giyilebi-
lir cihazlardan veri toplama kabiliye-
timiz, herhangi bir semptom yaşa-
madan önce bile insanlarda sağlık 
sorunlarını daha fazla tahmin etme ve 
tedavi etme becerisi sağlayacak.

Tedavi söz konusu olduğunda daha 
kişiselleştirilmiş yaklaşımlar görece-
ğiz. Bu aynı zamanda, belirli bir has-
ta için ne kadar etkili olabileceğine 
dair veri odaklı bir anlayış sayesinde, 
doktorların ilaçları daha kesin olarak 
reçete etmelerini ve tedavileri uygula-
malarını sağlayan hassas tıp olarak da 
adlandırılmaktadır.

Yeni bir fikir olmasa da teknolojideki 
son gelişmeler, özellikle de genomik 
ve yapay zekâ alanlarında, farklı 
insan vücudunun belirli hastalıklarla 
savaşmak için nasıl daha iyi ya da 
daha kötü donanımlı olduklarını ve 
nasıl belirli hastalıklarla mücadele 
ettiklerini daha iyi anlıyoruz. 

2020 yılı boyunca, bireysel hastalar 
için daha iyi sonuçlar elde etmek için 
yeni öngörücü sağlık uygulamaları 
ve daha kişisel ve etkili tedavilerin 
uygulandığını göreceğiz.

Blockchain Teknolojisi

Blockchain 2008–2009 yılları arasında 
Bitcoin ile birlikte Satoshi Nakamoto 
tarafından icat edilmiştir. Bu Satashi 
Nakamoto’nun bir kişi ya da grup 
mu olduğu hâlâ bilinmiyor. Bu tek-
nojinin tam anlamıyla çalıştığından 
emin olduktan sonra insanlara hibe 
ettiğini ve başka teknolojiler üzerinde 
çalışmalara yoğunlaşacağını belirttiği 
bir mail attı ve ortadan kayboldu.

Blockchain, şifrelenmiş işlem takibi 
sağlayan dağıtık veri kayıt sistemidir. 
Bir veritabanı değildir çünkü kay-
dedilen veri bir daha değiştirilemez 

veya silinemez. Bu özelliğini verilerin 
biriktirildikleri blokları aynı bir zin-
cir gibi, birbirlerine şifreleme algo-
ritmaları ile bağlayarak saklamasına 
ve bu zincirin birçok kişiyle dağıtık 
olarak paylaşılmasına borçludur.

Blockchain’in verileri tutma 
mantığı aslında bizim bakkalla-
rın veresiye defterleri ile biraz 
benzerlik gösteriyor. Eskiden 
bakkaldan bir şey almaya giderken 
evin veresiye defterini de yanımıza 
alarak giderdik. Bakkaldan alışve-
riş yapıldığında hem bakkal kendi 
veresiye defterine yazar hem de biz 
evin veresiye defterine yazardık. 
Burada amaç bakkalın bizden 
habersiz veresiye defterinde deği-
şiklik yapmasını önlemekti. İşte 
blockchain’de ki dağıtık ifadesi de 
bu mantığa çok benziyor. İşlemle-
rin kayıtlı olduğu blok zinciri ağ 
üzerindeki herkes ile aynı olacak 
şekilde tutulur. Eğer herhangi biri 
kendi defterinde diğerlerinin onayı 
olmadan bir şey eklemeye kalkar-
sa, diğer defterlerle çakışacağı için 
ağ dışında kalacaktır.

Bu anlamda Blockchain bizim 
değiştirilemez ve manipüle edi-
lemez kayıtlar tutmamızı sağlar. 
Ve bu teknolojiyi bu kadar büyük 
yapan asıl olay ise merkezi bir 
otoriteye ihtiyaç duymamasıdır. 
Bu işlemlerin deftere kaydı ve ağa 
yayılması tamamen demokratik 
bir biçimde ağ üzerindeki bilgisa-
yarlar tarafından yapılır. Ne kadar 
çok bilgisayar bu ağa katılırsa bu 
sistemin güvenilirliğini o derece de 
arttıracaktır.

Blockchain sadece kripto paraların 
üretiminde değil birçok farklı alan-
da saklama, yönetme ve depolama 
gibi işlemler için kullanılmaktadır. 
Blockchain sadece finans sektörü 
ile sınırlı kalmamaktadır. Önü-
müzdeki süreçte teknolojinin haya-
tımızda meydana getireceği büyük 
değişimin, sosyal medya, büyük 
veri, robotlar ya da yapay zeka ile 
değil, blockchain ile yaşanacağı 
söylenmektedir. Blockchain tekno-
lojisi ile farklı sektörlerin tekno-
lojiyle entegre olmasını sağlayan 
önemli adımlar atılmaktadır.
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boyunca, bireysel 
hastalar için daha 
iyi sonuçlar elde 
etmek için yeni 
öngörücü sağlık 
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uygulandığını 
göreceğiz.
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İ Y İ L İ K  D A Ğ I T A N
A Y A K L A R 

M E S U T  Ö Z I L
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Tüm bu olaylar ve durumlara getirilen yo-
rumlar onu başarıyla dolu kariyerinin aslında 
birer kenar süsü oldu. Mesut’un yetenekli 
ayakları sadece asist yapmakla kalmıyor aynı 
zamanda pek çokları için bir iyilik, umut ve 
örnek davranışlar dağıtıyor.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinden Almanya’ya 
çalışmak için gelen bir ailenin üçüncü jene-
rasyon Türk-Alman çocuğu olan Mesut Özil 
1988 yılında doğdu. Kendi ifadesi ile teknik 
ve topa olan hakimiyetini aldığı Türk tarafı 
ile disiplin ve tam adanmışlıktan oluşan Al-
man tarafı onun karakteristiğini oluşturuyor. 
17 yaşındayken Alman vatandaşı olup Alman-
ya U-19 takımında oynamayı tercih eden Me-
sut Özil’in bu kararı o dönem Türkiye’de çok 
konuşuldu. Almanya’da Türk kökenlilerin 
entegrasyonu gibi çetrefil bir konuda yapıla-
cak herhangi bir tercihin yankıları çok büyük 
olabiliyor. Özellikle bu durumda akıllara 
“her tercih bir vazgeçiştir” klişesi gelse de 
Özil, Türkiye’de bilinirliğini ve Türkiye’den 
gördüğü sempatiyi aslında bu dönemde 
kazanmaya başladı. Özil’in ilerleyen yıllarda 
yapacağı tercihlerin de nasıl özgün ve bir 
bakıma da faydalı olacağını gösteren önemli 
bir emareydi bu. Özil Almanya’da oynamayı 
tercih ederken hem oradaki Türk kökenlile-
rin imajını güçlendiriyor hem de Türkiye’de 
kendisini destekleyen bir kitle kazanıyordu. 
Özil bu hareketiyle “bizim çocuk” olmayı 
tercih ediyordu.

2010 yılında Almanya’da başarılı entegras-
yonun başat örneği olarak Bambi Ödülü’nü 
kazanan Mesut Özil o yıl Real Madrid’e 
transfer oldu. Real Madrid kariyeri boyunca 
105 maça çıkan Özil, 19 gol attı. 25 asistle 
büyük liglerde 2010 yılının en çok asist yapan 
futbolcusu oldu. En başarılı futbolcular liste-
lerinde daima başı çeken Mesut Özil’in Real 
Madrid kariyerinin ikinci yılında 17 asist ve 
üçüncü yılında 26 asist yaptı. Yakaladığı ba-
şarılı grafik ile Arsenal’in kadrosuna katılan 
Mesut Özil İngiltere’ye transfer edilen en 
pahalı Alman unvanıyla gitti.

2013 yılından beri Arsenal’de top koşturan 
Özil toplamda 171 maça çıktı ve bu maçlarda 
32 gol attı. Almanya Milli Takımı ile 2010 
Dünya Kupası’nda başarılı bir performans 
sergileyen futbolcu FIFA tarafından Altın 
Top ödülüne aday gösterildi. UEFA Euro 
2012’de ise yine takımını sırtlayan Özil, 
UEFA tarafından belirlenen turnuvanın 
11’ine seçildi. 2014 Dünya Kupası elemele-
rinde 8 gol atarak Almanya’nın en golcü ismi 
olan Mesut Özil bu turnuvada Dünya Ku-
pası’nı kaldırmayı başardı. Özil UEFA Euro 
2016’da bir penaltı kaçırmış olsa da turnuva 
genelindeki performansı ile takdir topladı. 

2018 yılında ise Mesut Özil, Almanya’da ne 
kadar başarılı olursa olsun Türklerin kaçama-
dığı önyargılar ile mücadele etmek zorunda 
kaldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ı takım arkadaşı İlkay 
Gündoğan ile birlikte ziyaret etmesinin aka-
binde Almanya’da kendisine tercih ettiği milli 
takıma “sadık olmadığı” suçlaması yapıldı. 
Özil aynı biçimde farklı devlet başkanları ile 
görüşen futbolculara hiçbir zaman böyle bir 
ithamda bulunulmadığını da belirttiği açık-
lamasında Türklere yönelik çifte standardı 
gözler önüne serdi. 

Özil’in futbol hayatında yaptığı asistler kadar 
özel hayatında da yaptığı yardım ve destekler 
ile biliniyor. 2014 Dünya Kupası’ndan kazan-
dığı parayı 23 hasta çocuğun ameliyat mas-
rafları için bağışlayan Özil, 2016 yılında da 
Suriyeli mültecilerin kaldığı Zaatari kampını 
ziyaret etti. Ayrıca bu yıl 7 Haziran tarihinde 
evlenen Arsenalli yıldız, Türk Kızılay’a bağış-
ta bulunarak Türkiye ve Suriye’deki aşevlerin-
de 16 bin kişiye yemek verdi.

Arsenal’in 10 numarası Mesut Özil yıldızının parlamaya başladığı 2009-2010 sezonundan beri gözlerin 
daima üzerinde olduğu bir isim. Mesut Özil’in yapmak üzere olduğu ya da yaptığı tercihler daima bir merak 
ve tartışma konusu oldu. Hangi milli takımda oynamayı seçeceği, köklerinin dayandığı topraklarla olan 
ilişkisi, bir gün Fenerbahçe’ye gelip gelmeyeceği, tercih ettiği Alman Milli Takımı’nın federasyonu tarafından 
uğradığı ayrımcılık… 
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Bu fotoğraf 17 Ocak 2018 tarihinde çekildi.
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Hava karardığında ortaya çıkan süper kahramanların filmlerini 
sinemalarda sıkça görüyoruz. Peki gerçek hayatta da bunun bir karşılığı var 
mı? Bazı günler bir tabak sıcak yemeğe dahi erişimi olmayan insanlar için 
bu sorunun cevabı; evet var. Kendisini bir “kardeşlik seferberliği” olarak 
tanımlayan Aşhane oluşumu evsizlere, zor durumdakilere sıcak yemek 
dağıtıyor ve onların acil ihtiyaçlarını gideriyor. İstanbul’da sabah akşam 
evsizlerin imdadına yetişen bu güzel oluşumla sizler için konuştuk.

F A T İ H  T U N C E R F O T O Ğ R A F  -  E N G İ N  G Ü N E Y S U
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İhtiyaçlar 
kendi 
içinde 
farklılık 
göstermekle 
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Aşhane fikri nasıl ortaya çıktı?

2013 yılı kış mevsiminde oğlum Mustafa Fazıl 
arkadaşları ile birlikte İstanbul sokaklarında 
yaşayan evsizlere 2500 civarında battaniye 
dağıttılar. Bu çalışma 15-20 gün kadar devam 
etti. Haftanın belli geceleri sabahlara kadar İs-
tanbul sokaklarında yaşayan evsizleri arayarak 
onlara battaniye veriyorlardı. Bu ziyaretlerde 
evsiz arkadaşlar değişik ihtiyaçları ile ilgili 
isteklerini Mustafa’ya iletmeye başladılar. Bu 
ihtiyaçlar kendi içinde farklılık göstermekle 
birlikte ana sorun açlık sorunu olarak ifade 
ediliyordu. Bunun yanında ilaç alımı ile banyo 
yapma ihtiyacı da sıklıkla dile getiriliyordu. 
Mustafa da bunları karşılamaya çalışıyordu. 
Biz de Mustafa’ya yardımcı olmaya çalışıyor-
duk. İlk günler farkına varmadık, ama gittikçe 
iş çığırından çıkmaya başladı. Hem maddi 
açıdan zorlanmaya başladık, hem Mustafa’nın 
okul hayatı da aksamaya başlamıştı. Bizden 
habersiz otele yerleştirdiği bir anne ile oğlunun 
otel ücretini ödemekte zorlanmaya başlayınca 
aileyi eve aldık. Sabahlara kadar sokaklarda 
dolaşan Mustafa, okulu aksatmaya başlamıştı. 
Akşam evde olup sözüm ona uyuduktan sonra, 
aslında bizi uyuttuktan sonra, gelen telefonlar 
ile kalkıp sokaklara çıkmaya başladı. Bütün 
bunlara katlanırken bir taraftan da bana sataş-
maya, açıkçası beni ilgisizlikle, vurdumduy-

mazlıkla suçlamaya başladı… Kısaca Musta-
fa’nın evde terör estirdiği bu dönemde Aşhane 
fikrinin oluşmaya başladığını söyleyebiliriz.

Aşhane nasıl kuruldu, kimlerle yola çıktınız?

Benim evsizler ile olan diyaloğum çok eskidir, 
90’lı yıllarda Üsküdar’da yaşayan evsizler ile 
özellikle sokak çocukları ile uzun süre bir 
diyaloğum olmuştu. 2000’li yılların başında 
Taksim bölgesinde yaşayan sokak çocukları 
üzerine bir öğrencime bitirme tezi yaptırmış-
tım. Yine aynı yıllarda hanım sokakta bulduğu 
bir kız çocuğunu eve almıştı. Çok düşünmeme 
rağmen bu dönem içinde bir projeyi uygula-
maya koyamadık. 90’lı yılların ortalarında uy-
gulamaya koyduğumuz Ekmek Teknesi projesi 
ile birlikte Kazanda Çorba adını verdiğimiz 
proje için lokantalar ile yaptığımız görüşmeler 
başarısızlıkla sonuçlandı. Mustafa bu döne-
mi büyük oranda gözlemci olarak yaşamıştı. 
Ancak lise yıllarında Üsküdar ve Ümraniye’de 
bulunan bütün fırınları dolaşarak ekmek tek-
nesi projesini kendisi uygulamaya koydu. Bat-
taniye dağıtımı yaparken evsizler ile doğrudan 
kurduğu ilişki sürecinde, kendisi ile yaptığımız 
gece yarısı sohbetlerinde yürüyen bir araç ile 
evsizlere çorba dağıtma fikri öne çıkmaya baş-
ladı. Yani başlangıçta bu fikrin sahibi olarak 
Mustafa vardı. Akabinde bir iki arkadaşıma 
açtığım düşüncelerim pek ilgi görmedi, 



Evsiz bir 
arkadaşın 
“kırk yıldır 
kimseye 
sarılmadım, 
kırk yıldır 
bana kimse 
sarılmadı” 
sözleri hâlâ 
yüreğimi 
titretir.
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ancak ikinci aşamada sevgili Ağabeyim 
Prof. Dr. Yumuşhan Günay ile kendi 
öz Ağabeyim Ahmet Karaman var. Bu 
aşamada Yumuşhan Abinin özellikle 
psikolojik desteği olmasaydı aracı almaya 
cesaret edebilir miydim bilemiyorum. 
Büyük tereddütler içinde kıvrandığım 
o günlerde diş tedavisi için uğradığım 
yazıhanesinde kendisine açtığım dü-
şüncelerime yönelik ilk aşamada hiçbir 
tepki vermedi. Tedavi bittikten sonra 
beni aldığı yan taraftaki çay ocağında, 
evsizlere çorba dağıtma düşüncemi bir-
likte gerçekleştirmek istediğini söyledi. 
Çok kısa bir sohbet sonrası kendisin-
den ayrıldığım o akşam arabamı park 
ettiğim yerde unutup Merdivenköy’den 
Namazgah’taki eve kadar yaya yürüyerek 
geldiğimi evin kapısında fark ettiğimi 
söylersem Yumuşhan Abi’nin o sözlerinin 
ne anlama geldiği belki anlaşılır. O gün-
den sonra hiçbir tereddüdüm kalmadı… 
Aracı kendi imkânlarım ile aldım. O 
dönem doktora öğrencim olan Yakup 
Köseoğlu’nun ilgilenmesi ile aracın iç 
donanımını yapabildik. Aracı aldığı-
mız 2014 Kasım ayından iç donanımın 
yapıldığı 2015 Mayıs ayına kadar oğlum 
ile birlikte yaşadığımız heyecanı burada 
anlatamam. Aracın hazır hale geldiği 
2015 Mayıs ayından sonraki iki ay bizim 
için yine sıkıntılı geçti. Ancak Aşhane 
aracı ile ziyaret ettiğim Ağabeyim ekmek 
ve bardakları üstlenince bu dönemi 
de atlatmış olduk. Akabinde Kadıköy 
Hasanpaşa Cami İmamı Levent Uçkan 
Bey ile tanışınca Aşhane ekibi kurulmuş 
oldu. Çorbayı Hasanpaşa cami cemaati 
üstlendi, yakıt ile şoförlük bize kaldı. İlk 
iki ay oğlum ile birlikte İstanbul sokak-
larında hayatımın en mübarek gecelerini 
yaşadım. 

Şu anda organizasyon bünyesinde kaç 
kişi faaliyet gösteriyor?

Bugün Ahmet Karaman, Hasan Okur ve 
Osman Haluk Arabacı’nın katkıları ile 
iki şoför Aşhane aracı ile sabah akşam 
İstanbul sokaklarında yatan evsizlere 
çorba dağıtıyor. Akşam çorbasını hala 
Hasanpaşa camisinden alıyoruz, sabah 
çorbasını ilk bir yıl Hasın Okur’un 
işletmesinden, son bir yıldan beri ise 
Çamlıca Vakfı’ndan alıyoruz. Bunun 
yanında özellikle kış aylarında evsiz 
arkadaşlarımızın bot, mont, battaniye 
gibi bir takım ihtiyaçları temin etme-
mize katkı yapan arkadaşlar var. İlk iki 
yıl Ağabeyim Ahmet Karaman yüklü 
miktarda mont ve battaniye aldı bize. O 
yıllar İstanbul’daki evsizlerin dışında 
diğer illerde faaliyet gösteren Kardeş-
lik Seferberliği gruplarına da mont ve 
battaniye gönderdik. Sonraki Yıl Hasan 
Okur mont ihtiyacımızı karşıladı. Yine 
bir ara Üsküdar Müftülüğü bir miktar 
bot aldı bize. Geçen yıl Cem Akşehirlioğ-
lu battaniye ihtiyaçlarımızı karşıladı. Bu 
kış için henüz bir hazırlığımız yok, ama 
çok yakında birilerinin bize bot ve mont 
alacağını biliyorum.

Aşhanede yaptığınız çalışmalardan 
sizin hafızanızda en çok yer eden han-
gisiydi?

Çok olay var. Özellikle biraz dikkat 
eder veya vakit ayırır evsiz arkadaşları 
dinlersen her akşam muhteşem olayla-
rı yaşamak mümkündür. İlk günlerde 
Şehzadebaşı Parkında evsiz bir arka-
daşın “kırk yıldır kimseye sarılmadım, 
kırk yıldır bana kimse sarılmadı” sözleri 
hâlâ yüreğimi titretir. Yine bu dönemde 
Saraçhane Parkında bir ilimizin eski 
vergi rekortmeni ile karşılaşmamız beni 
şaşırtmıştı.
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Aşhanede yer alan gönüllüler 
neyi amaçlamaktadır?

Dar anlamda evsizlerin yemek 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyo-
ruz. Ancak esasta Allah’ın rızası-
nı kazanmaktan başka kimsenin 
bir amacı yoktur.

Nerelerde faaliyet gösteriyorsu-
nuz?

İlk dönemler akşam saatlerinde 
çıktığımız Kadıköy’den Esenler 
Otogarına kadar bir güzergâhta 
on beş civarında çorba dağıtım 
merkezlerimiz vardı. Bir yıldan 
fazla bir zaman bu güzergâhta 
dolaştık. Ancak şu anda Anadolu 
yakasında Haydarpaşa, Üskü-
dar ile Avrupa yakasında Eyüp, 
Fatih ve Aksaray bölgelerinde 6-7 
noktada her gün sabah akşam 
ortalama 600 kişiye çorba ekmek 
dağıtıyoruz.

Hareketiniz için “Kardeşlik 
Seferberliği” diyorsunuz bunu 
biraz daha açabilir misiniz?

Bu hikâye çok uzun ama kısaca 
anlatmaya çalışayım: Evvela biz 
hareketimiz yoksullara yönelik 
bir yardım faaliyeti değildir. 
Bizim faaliyetimiz varlıklı kesime 

yönelik bir yardımlaşma faaliyeti-
dir. Bir başka ifade ile ülkemizde 
yaşanan komple toplumsal so-
runlara yönelik ortaya çıkan bir 
sosyal harekettir. Toplumsal so-
runlar ile ilgili yaptığımız analiz-
de yoksulluk sorunu yaşadığımız 
sorunlardan sadece bir tanesidir. 
Ancak yoksulluk olgusu sadece 
ekonomik bir sorun değil, aynı 
zamanda sosyolojik bir sorundur, 
bu sorun ile birlikte diğer sorun-
larımızı da bir üst başlık altında 
toplumsal çatışma ve parçalanma 
başlığı altında ele alıyoruz. Bu 
parçalanmanın merkezinde birey-
sel kimlikte yaşanan parçalanma 
yer alır. Küreselleşme ile birlikte 
bir zihin ve kimlik parçalanması 
süreci yaşıyoruz. Bunu çok uzun 
konuşmamız gerekir, Ağırlıklı 
olarak psikolojinin konusudur 
bu. Kısaca bireysel kimlikte nor-
matif boyut ile davranışsal boyut 
arasında ilişki büyük oranda 
kopmuştur. Bu parçalanmanın 
doğal sonucu olarak toplumsal 
yapı gruplar temelinde parçalan-
mış ve birbirlerinden kopmuştur. 
Her grup kendi içine kapanırken 
ötekinin kendisini yok etmek için 
çalışan düşmanlar olduğuna dair 
bir paranoya ile kendi dışındaki 
herkesi düşmanlaştırmaktadır. 

Bu sürecin psikolojik ve sosyo-
lojik analizini daha uzun yap-
mak gerekir. Ancak kısaca Türk 
toplumu bir parçalanma ve kopuş 
sürecini yaşamaktadır. Bireysel 
kimlikteki parçalanma öncelikle 
aile kurumunda, ikinci aşamada 
kuşaklar arasında, etnik dü-
zeyde, dini/mezhep düzeyinde, 
siyasal düzeyde, kültürel düzey-
de, ekonomik düzeyde bir kopuş 
ve parçalanmayı beraberinde 
getirmiştir. İşte tam bu nokta da 
Kardeşlik Seferberliği herkese 
iyilik davranışını kazandırmak 
suretiyle öncelikle kendi kimli-
ğinde bir bütünleşmeyi ve buna 
bağlı olarak aile kurumunda 
bir bütünleşmeyi amaçlamakta-
dır. İyilik davranışını merkeze 
almakla birlikte iyilik davranışını 
yoksullara yapılan bir maddi 
yardım davranışı olarak değil, 
bireyin, diğer maddi ihtiyaçla-
rının yanında “İnsan” olabilme-
sinin temel şartı olarak, manevi 
bir ihtiyacı olarak tanımlıyoruz. 
Bizim anlayışımıza göre insan 
biyolojik olarak bitki, fizyolojik 
olarak hayvan, ötekine (grup 
içi aile/akraba üyelerine değil) 
yaptığı iyilikler itibariyle “İnsan” 
sınıfında yer alır. 
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Dolayısıyla iyilik davranışı-
nı hiçbir surette hiçbir kişi 
veya teşkilata ihale etmeden, 
vekâlet vermeden, diğer temel 
ihtiyaçlarında olduğu gibi 
iyilik yapma ihtiyacını da her-
kesin kendisinin karşılamasını 
istiyoruz. Bunun için Kar-
deşlik Seferberliği hareketi, 
diğer mevcut bütün yardım 
kuruluşlarından farklı olarak 
kimsenin iyilik yapma davra-
nışını ihale almaz, dolayısıyla 
kimseden maddi bir yardım 
talep etmez. Ancak inatla ve 
ısrarla herkese iyilik davra-
nışını kazandırmaya, herkesi 
yakın çevresi içinde ihtiyaç 
sahibi insanlara yönelik ola-
rak doğrudan iyilik davranı-
şını yaptırmaya ve bu konuda 
danışmanlık yapmaya çalışır. 
Bir başka ifade ile yaşadığımız 
kötülüklere karşılık iyilik dav-
ranışlarını arttırmak suretiyle 
bireysel kimlikte gerçekleştir-
diğimiz dönüşüm ve yeniden 
inşa süreci ile hırs ve enaniyet 
çukurunda debelenen insanı 

mutlu etmeye, huzurlu kılma-
ya çalışıyoruz. İyilik davranı-
şının bireysel kimlikte böylesi 
bir etkileme gücünün olduğu-
nu bugün biliyoruz. Bununla 
birlikte aile kurumunda ve 
kuşaklar arasında, etnik 
gruplar arasında dinî/mez-
hep grupları arasında, siyasal 
gruplar arasında, kültürel 
gruplar arasında, ekonomik 
gruplar arasında kurduğumuz 
yeni ilişki biçimleri ile iyilik 
davranışlarını arttırarak yeni 
bir barış toplumu, birbirini 
rakip/öteki ve düşman olarak 
gören gruplar değil, birbirini 
kardeş olarak gören gruplar 
bir kardeş toplumu kurmayı 
amaçlıyoruz. Bu itibarla Kar-
deşlik Seferberliği hareketi, 
hiçbir ayrım yapmaksızın 
herkese iyilik davranışını 
kazandırmaya çalışan sosyal 
bir harekettir. Aşhane aracı, 
Kardeşlik Seferberliğine bağlı 
alt bir uygulama olarak bir 
grup insanın insan olmanın 
temel şartı olarak iyilik yapma 

ihtiyacını karşılamaya çalış-
tığı bir uygulamadır sadece. 
Kardeşlik Seferberliğinin ken-
disi değil, basit bir örneğidir 
sadece… 

Okurlarımızın bilmesini 
istediğiniz herhangi bir şey 
var mıdır?

Öncelikle 20 ayrı yerde 
faaliyet gösteren Kardeşlik 
Seferberliği gruplarının ça-
lışmalarını www.kardeslikse-
ferberligi.com web sayfasında 
tanıtmaya, Kardeşlik Sefer-
berliği hareketinin düşüncesi-
ni ise www.ankaacademy.com 
web sayfası ile anlatmaya ve 
yaymaya çalışıyoruz. Bunu be-
lirtmek isterim. İkinci olarak 
herkese bir an önce kendi Kar-
deşlik Seferberliği gruplarını 
kurmalarını tavsiye ederiz.

Bu itibarla 
Kardeşlik 
seferberliği 
hareketi, 
hiçbir ayrım 
yapmaksızın 
herkese iyilik 
davranışını 
kazandırmaya 
çalışan sosyal 
bir harekettir.

B İ R  K A R D E Ş L İ K  S E F E R B E R L İ Ğ İ  A Ş H A N E
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Brothers
In Need

U Z A K L A R D A  B I Z E  Y A K I N

B I R  O L U Ş U M

Güney yarım kürede, Türkiye’ye binlerce 
kilometre uzaklıktaki Avustralya’da ya-
şayan Müslümanlar tarafından kurulan 
Brothers In Need bulunduğu coğraf-
yada maddi imkânsızlıklar içerisindeki 
nüfusa gönüllülük esasına dayanarak 
yardımcı oluyor. Tüm dünyanın İslam’a 
ve Müslümanlara karşı önyargı geliş-
tirdiği bir dönemde Brothers In Need, 
Müslümanların bulundukları toplumda 
hangi güzel hasletlerle öne çıktığını ispat 
eder nitelikte. Bu sayımızda Türkiye’den 
kilometrelerce uzak olmasına rağmen 
bize çok yakın olan bu organizasyonun 
direktörü Dean Mousad ile çalışmaları 
üzerine sohbet ettik.

Ne kadar zamandır muhtaçlara yardım 
ediyorsunuz?

Yerel topluluğa yıllarca hizmet etmiş biri 
olarak en iyi insanların bile hayatın bir 
noktasında zorluklarla karşılaşabileceği-
ni anladım. Brothers in Need’deki ekibi-
miz tekrar düzlüğe çıkana kadar ihtiyaç 
duyduğunuz desteği sağlıyor. Topluluğa 
hizmet etmeye, dezavantajlı ve ihtiyaç 
sahibi insanların hayatını geliştirmeye 
büyük bir bağlılık duyuyoruz. Toplulu-

ğumuzun devamlı ve cömert desteğinin 
yanı sıra bize inanan ve vizyonumuzu 
paylaşan gönüllülerimiz, cömert tedarik-
çilerimiz, sadık sponsorlarımız ve bağış-
çılarımız sayesinde bugün buradayız.

Bu tür bir organizasyon kurmaya ne 
zaman ve nasıl karar verdiniz?

2015’in başlarında aynı görüşü paylaşan 
bir grup arkadaş olarak bir restoranda 
oturduk ve yerel topluluğa fayda sağ-
lamak üzere bir araya geldik. Uzun bir 
süre düşündükten sonra gecenin sonuna 
geldiğimizde bu niyetimizi Brothers in 
Need ile gerçekleştirmeye karar verdik.

Muhtaç insanlara ne tür hizmetler 
sunuyorsunuz?

Bir fark yaratmak isteyen, destek çalışan-
larından oluşan, kâr amacı gütmeyen, 
genç bir organizasyonuz. Misyonumuz 
yoksulluk ve evsizlikle yaşayanlara 
bakım, değer ve saygı göstermek. Yoksul 
ve ihtiyaç sahibi insanları desteklemek, 
hasta ve yaşlıları ziyaret etmek ve daha 
az şanslı olanlarımıza besleyici gıdalar 
sağlamak gayretlerimizden yalnızca 
birkaçı.

Topluluğa 
hizmet 
etmeye, 
dezavantajlı 
ve ihtiyaç 
sahibi 
insanların 
hayatını 
geliştirmeye 
büyük bir 
bağlılık 
duyuyoruz.

E R C A N  G Ü L
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Amacımız ivedi ihtiyaç hâlinde olanlara temel ihtiyaç-
ları sağlayarak mümkün olduğunca kısa sürede tekrar 
ayağa kalkmalarına yardım etmek. Ayrıca yönlendirme 
hizmetleri de sunuyor ve yardım ettiğimiz kişilerin ken-
dilerine daha çok yetebilmeleri adına fırsatlar yaratacak 
uzun süreli stratejiler üretmek için bireyler ve aileleriyle 
bir araya geliyoruz.

Bugüne dek kaç insana ulaştınız?

Bir hesap yapmak zor ama evsizlikle alakalı bilindik 
programlarımızdan biri kapsamında haftada 350’den 
fazla kişiye sıcak yemek, dayanıklı ürünler ve sağlık 
ürünleriyle yardımda bulunuyoruz ki bu da yılda 18 
bin 200 evsiz insan ediyor. Topluluğun desteği olmadan 
bunu başaramazdık.

Organizasyonda kaç kişi görev alıyor?

2019 itibariyle New South Wales ve Queensland’de ama-
cımıza farklı kapasitelerde katkıda bulunan 300’den 
fazla gönüllümüz var.

Medyada İslam’a karşı bir önyargı söz konusu. Azın-
lık olarak yaşayan Müslümanlar gündelik hayatla-
rında bağnazlıkla karşı karşıya kalıyor. Brothers in 
Need sizin topluluğunuzda nasıl karşılandı?

Brothers in Need; OnePath Network, IlmFeed, Rapt ve 
AlJazeera Live gibi birçok farklı ulusal ve uluslararası 
medya platformunda yer aldı. Gayretlerimizi ne kadar 
artırırsak o kadar çok kalıbı yıkabiliriz.

 
 
 
 

İslam’a karşı önyargılı olup gayretleriniz sayesinde 
bunu aşan biriyle hiç karşılaştınız mı?

Topluluğun büyük bir kısmının gayretlerimizi takdir 
etmesinin nedeni gençler, evsizler, yaşlılar ve engelliler 
için sarf ettiğimiz tabandan gelen hareketi görmeleri. 
Zaman içerisinde Avustralya topluluğunun farklı kesim-
lerinden gelen, açık diyalog aracılığıyla kültürümüzü ve 
dinimizi anlamaya başlayan gönüllüler kazandık.

“İhsan” kavramından bahsetmiştiniz. Buna biraz 
daha değinebilir misiniz?

Hz. Muhammed’in de (s.a.v.) birçok anlatısında değin-
diği gibi, en fazla ihsanla (mükemmeliyetle) yapılan 
eylemler her Müslüman’ın amacı olmalı. Peygamber 
Efendimiz’i (s.a.v.) örnek almalıyız. Brothers in Need’de 
de bu ilkeyi aklımızda tutuyoruz ve tüm eylemlerimize 
yansıtmaya çalışıyoruz.

2019 AMAA Ödülü’ne aday gösterildiniz. Bu adaylık-
tan bahsetmek ister misiniz?

Tüm övgüler Allah-u Teala’ya (c.c.), tüm eksiklerse bana 
ve şeytana ait. Avustralya’daki Müslüman topluluğunun 
Yılın Rol Modeli ödülüne beni aday göstermesinden 
ötürü ayrıcalıklı ve şereflendirilmiş hissediyorum. Al-
lah (c.c.) bize dürüstlük ve sebat versin ve eksiklerimizi 
affetsin. Amin.

Zaman içerisinde Avustralya topluluğunun farklı kesimlerinden gelen, açık diyalog 
aracılığıyla kültürümüzü ve dinimizi anlamaya başlayan gönüllüler kazandık.
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İ B R A H İ M 
U Ğ U R L U

“ I Y I L I K  G Ü Z E L  B I Ş E Y  A B I ! ”

N A M I D I Ğ E R 
R A M A Z A N  A B I ! . . .

Herkes sırtında parkası, başında kasketi ile her defasında bir ihtiyaç sahibiyle 
karşılaştığında gözlerinden yaşlar süzülen, yüreği burkulan, kelimeleri boğazına 

düğümlenen mahcup bakışlı Ramazan abiyi çok sevdi.

O, seksenine merdiven dayamış bir 
delikanlı. Doksanlı yılların ikinci 
yarısında bir televizyon programı 
ile hayatımıza mahcup bir misafir 
olarak girdi. Karayoluyla Türki-
ye’yi köy köy, mahalle mahalle 
gezdi, ihtiyaç sahibi binlerce 
insana yardım ulaştırdı. Kentlerde, 
kasabalarda, köylerde toplumun 
kılcal damarlarına ışık tutarak, 
içimizdeki yoksulluğu yüzümüze 
vurdu. Özellikle zihinsel ve fiziksel 
engelli çocukların gayrı insani ya-
şam koşullarının iyileştirilmesi için 
en ücra köyün en ötedeki evine ka-
dar gitti. Ramazan abi yoksulluğa 
karşı atılan güçlü bir çığlık oldu. 
Bu çığlık öylesine güçlü bir yankı 
buldu ki toplumda, milyonlarca 
iyiliksever, onun bu yolculuğunda, 

bazen tekerlekli bir sandalye ile ba-
zen damı akmayan bir ev, bazen bir 
tas çorba ile yoldaş oldu. Ramazan 
abi kocaman yüreğiyle başladığı bu 
yolculuğuna bugün de devam edi-
yor, hala ihtiyaç sahiplerine yardım 
ulaştırıyor, okullara gidip çocukla-
ra iyiliği, paylaşmayı anlatıyor. 

1996 yılının soğuk bir kış gününde 
bir televizyon program için Sarıyer 
sırtlarında bir gecekondu semtinde 
bir bakkaldan ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmak üzere yapılan mütevazı 
bir alışveriş ve sonrasında bir aileyi 
ziyaret etmelerinin hayatında bir 
dönüm noktası olduğunu söylüyor. 
O günlerde esasında Kanal 7’de set 
amiridir, ancak geçmişinde TRT ve 
Yeşilçam deneyimi var. Her ne ka-

dar imkansızlıktan ilk okulu bitire-
memiş olsa da sinema ve televizyon 
dünyasının 30 yıl tozunu yutmuş 
bir emektarıdır aynı zamanda. 
Karlı o kış gününde yola set amiri 
İbrahim Uğurlu olarak koyulur-
ken, o günden sonra milyonların 
Ramazan abisine dönüştü. Herkes 
sırtında parkası, başında kasketi 
ile her defasında bir ihtiyaç sahi-
biyle karşılaştığında gözlerinden 
yaşlar süzülen, yüreği burkulan, 
kelimeleri boğazına düğümlenen 
mahcup bakışlı Ramazan abiyi çok 
sevdi. Onu dinledikçe, bu sevginin 
kaynağı daha berraklaşıyor insanın 
zihninde. Aynı şekilde yüreğindeki 
merhametin sadece insanla sınırlı 
olmadığına dair yüzlerce hikayesi 
var. 

İ L YA S  Y I L D I R I M



Anadolu’daki 
bin yıllık 
“insani” 
birikimin 
çağdaş formu 
Ramazan 
abinin 
suretinde 
karşılığını 
buldu.

Bugün, yıllar öncesine ait yaşlı 
bir köpeğe dair anısını anlatır-
ken adeta o anı bütün benliğiy-
le yaşıyor. “Bizim için insan da, 
kedi de, köpek de aynı. Bir gün 
minibüsle giderken kocaman 
ancak yaşlı bir köpekle karşı-
laştık. Bu köpek uzunca bir 
süre yakındaki bir fabrikada 
bekçi köpeği olarak tutulmuş, 
sonra yaşlanınca sokaklara sa-
lınmış. Tabi bunları sonradan 
öğreniyorum ben. Köpeğin 
yürüyecek hali yok. Arabayla 
giderken, tam önümüze geldi. 
Biz durduk. Başını kaldır-
dı, adeta beni mi ezeceksin 
dercesine bize baktı. Araçtan 
indim. Güçlükle kaldırıma 
çıktı, yanına vardım. ‘Karnın 
aç mı?’ diye köpeğe sordum. 
Köpek ağlar mı abi? Ağlar. Sol 

gözünden bir damla yaş geldi. 
Hemen araçta ne bulduysam 
yiyecekleri önüne koydum. 
Sonra koştum yakınlarda bir 
kasap buldum, tavuk aldım, 
döndüğümde köpek yattığı 
yerde yoktu. Ara tara yok. 
Sonunda bir sokaktaki boş bir 
arsada yatıyor halde buldum. 
Ölmüştü.”

Seydişehir’in dağlık bir köyün-
de başlayan hayatının daha 
ikinci ayında annesini yitirmiş. 
Bir yetim olarak yoksulluğun 
pençesinde geçen çocukluk 
günlerini sesi titreyerek anla-
tıyor: “Biz açlıktan ağlarken, 
babam da bizimle ağlardı. O 
dağlardan meşe palamudu top-
lar ve onu değirmene götürür, 
onunla bize ekmek yapardı. 
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Çoğunlukla ekmekten başka bir 
yiyeceğimiz olmazdı.” Ramazan 
abinin anlatısındaki ürkütücü 
ton, bir yanıyla ülke olarak yaşa-
dığımız toplumsal serüvene de 
ışık tutuyor. Bu hikaye, doğduğu 
topraklarda kısıtlı yaşam şartları 
sebebiyle, köylerden kentlere 
akın eden milyonlarca Anadolu 
insanın hikayesi. Ramazan abi 
de bu dalganın içinde, doğduğu 
köyünden askerlik sonrası umu-
du İstanbul’da arayanlardan 
sadece bir tanesi. 

Köylerden kopup gelen kala-
balıklar, şehirlerde yepyeni 
bir yaşam formuyla yüzleşmiş 
olsalar bile, Anadolu’daki bin 
yıllık “insani” birikimin çağdaş 
formu, Ramazan abinin sure-
tinde karşılığını buldu. Şehrin 
dört bir yanına serpilmiş ihtiyaç 
sahibi insanların kendi kaderine 
terkedildiği o yıllarda, merhame-
tin Anadolu insanının vicdanın-
da nasıl yankılandığını Rama-
zan abinin son yirmi yılında 
gün gün görebiliyoruz. Öyle ki 
her bir güne sığdırılmış onlarca 
iyilik hikayesinin arkasında yüz-
binlerce isimsiz kahraman var.

Ramazan abi, topluma bir ayna 
tuttu ve toplum kendisini bu 
aynada gördü. Aynaya yansı-
yan, bazen bir yatalak bir hasta, 
bazen zihinsel engelli bir çocuk, 
bazen kimsesiz bir yaşlı çift, 
bazen korunmaya muhtaç bir 
yetim oldu. Aynada beliren her 
suret toplumun sahip olduğu 
değerleri gün yüzüne çıkardı. O 
değer, Mustafa Kutlu’nun isim 
babalığı yaptığı “Deniz Feneri” 
olarak çok sayıda kurumsal ve 
bireysel iyilik hikayesine ilham 
kaynağı oldu. 
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Doğduğu köye en son beş yıl önce gitmiş 
Ramazan abi. Babasının ölmeden önce 
yok pahasına satmak zorunda kaldığı 
evi ziyaret ederken, çocukluğuna dair 
anılarının bir bir zihninde canlandı-
ğını, beş kardeşi ve babasıyla yaşadığı 
odayı, duvarları simsiyah olmuş ocağı, 
o günlerdeki kokunun hala aynen orada 
olduğunu anlatırken kelimeler boğazına 
düğümleniyor. Hayatın o günlerine dair 
her anı zihninde canlandıkça, gözlerini 
tavana dikip, adeta toprak damlı tek oda-
lı evlerinin uzak anılarına sığınıyor. 

Ramazan abi, kendi hikayesini anlatırken 
sırtında hep ağır bir yük varmışçasına 
soluklanma ihtiyacı hissediyor. Solukla-
nırken de “İyilik güzel şey, iyilik insanı 
güzelleştirir abi, iyilik insanı güzel ya-
par.” deyip tekrar kaldığı yerden devam 
ediyor. Onun yolculuğu devam ediyor ve 
en son temennisi hiç değişmiyor: “Allah 
benim canımı bir yoksulun kapısında 
alsın.”

Ramazan 
abi, kendi 
hikayesini 
anlatırken, 
sırtında hep 
ağır bir yük 
varmışçasına 
soluklanma 
ihtiyacı 
hissediyor.
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KOLEKS I YONDAN
MODERN  SANAT MÜZES INE

Sanatsever bir iş adamının sevdiği eserleri toplamasıyla başlayan hikâye, bir modern sanat 
müzesinin kurulmasıyla noktalandı. Erol Tabanca’nın kurduğu Odunpazarı Modern Müze 

(OMM), bireysel bir çabanın ne kadar büyük sonuçlar ortaya çıkarabileceğinin en güzel örneği.

G A M Z E  K A N T A R C I O Ğ L U
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Son zamanlarda İstanbul ve 
Türkiye’nin başka şehirlerinden 
Eskişehir’e doğru yoğun bir 
insan akışı var. Bu hareketlili-
ğin sebebiyse kapılarını 8 Eylül 
2019 tarihinde açan Odunpa-
zarı Modern Müze (OMM). 
Eskişehir’in ilk modern sanat 
müzesi olan OMM, daha ilk altı 
ayını doldurmadan on binlerce 
kişi tarafından ziyaret edildi ve 
şimdiden şehrin simgelerinden 
biri haline geldi. Eskişehir ve 
Eskişehirlilerle organik bir bağ 
kuran müzenin kuruluş öyküsü 
ise pek çok iş adamı ve girişim-
ciye ilham verecek nitelikte.
 
OMM’un kuruluşunun ardında, 
bireyden başlayıp topluma mal 
olan bir başarı hikayesi yer alı-
yor. Her şey başarılı bir iş adamı 
olan Erol Tabanca’nın görsel sa-
natlara ilgi duymasıyla başlıyor. 
Uzun yıllardır bir sanat izleyici-
si olan ve güncel sanat dünya-
sındaki gelişmeleri yakından 
takip eden Tabanca, bundan 
yaklaşık 20 yıl önce kendi kişisel 
estetik zevkleri doğrultusunda, 
çeşitli sanat eserlerini toplamaya 
başlıyor. Başlarda mütevazı bir 
hobi şeklinde başlayan sanat 
merakı, yıllar geçtikçe ve satın 
aldığı eser sayısının çoğalmasıy-
la kapsamlı bir sanat koleksiyo-
nuna dönüşüyor. Türkiye’den ve 
yurt dışından bugün sayısı bini 
aşkın esere sahip olan Erol Ta-
banca, Türkiye’nin önde gelen 
sanat koleksiyonerlerinden biri 
ve sanat sevgisi burada bitmi-
yor. Nasıl ki damlaya damlaya 
göl oluyorsa, Erol Tabanca’nın 
sanat sevdası da birike birike bir 
çağdaş sanat külliyatı çıkarıyor 
ortaya. Bu külliyat bir süre son-
ra duvarlara ve depolara sığma-
maya başlayınca, Tabanca sanat 
eserlerini başka sanatseverlerle 
de paylaşmaya karar veriyor. 
“Eserleri nasıl sergileyeceğimi, 

kamuoyuyla nasıl paylaşacağımı 
düşünmeye başladım” diyor Ta-
banca ve devam ediyor: “Sonra, 
Eskişehir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yılmaz Büyükerşen bir 
görüşmem sırasında, Eskişe-
hir’in tarihî Odunpazarı bölge-
sinde bir müze yapabileceğimizi 
söyledim. O da fikrimi çok sıcak 
karşıladı ve Eskişehir’de özellik-
le Osmanlı sivil mimarisinin en 
güzel örneklerinin bulunduğu 
alanda uygun bir yer bulduk.”
 
Erol Tabanca yalnızca içindeki 
eserlerle değil, mimarisiyle ve 
vizyonuyla da fark yaratarak Es-
kişehir’e değer katacak bir müze 
kurmayı hayal ediyordu. Bunu 
gerçekleştirebilmek adına, kendi 
de bir mimar olmasına rağmen, 
dünya çapında bilinen Japon 
mimarlık firması Kengo Kuma 
and Associates (KKAA) ile 
anlaştı. Ağırlıklı olarak ahşap, 
taş ve kağıt gibi doğal malzeme-
lerle çalışmasıyla bilinen KKAA, 
dünyada sürdürülebilir mimar-
lık konusunda lider firmalar-
dan biri. Firmanın Osmanlı 
sivil mimarisi ve geleneksel 
Japon mimarisindeki öğelerden 
aldığı referanslarla tasarladığı 
projenin kabulüyle, müzenin 
inşaatı 2017’nin Ağustos ayında 
başladı ve müze resmi olarak 
Eylül 2019’da kamuya açıldı. 
Odunpazarı’nın tarihî dokusuna 
zarar vermeden inşa edilen bina, 
çevresindeki geleneksel yapılar-
la uyum sağlıyor. 

Odunpazarı’nın 
tarihî dokusuna 
zarar vermeden 
inşa edilen bina, 
çevresindeki 
geleneksel 
yapılarla uyum 
sağlıyor.
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OMM’un sürdürülebilirlik ve çevreye 
saygılı duruşu yalnızca konumlan-
dığı binayla sınırlı değil. Yaklaşık 
4500 metrekarelik bir alana sahip 
olan OMM’un sergileme alanları ve 
etkinlik mekanları dışında, hemen kar-
şısında yer alan OMM INN’de tarihî 
Odunpazarı evlerinden ilham alına-
rak kurulan 15 odalı bir butik otel, 
restoranlarla kafelerin olduğu bir avlu 
ve müze dükkanı da yer alıyor. Gerek 
dükkanda satılan eşyalarla, gerek res-
toranlarda sunulan vegan ürün çeşit-
leriyle OMM, tüketim kültürü üzerine 
düşündürmeyi ve çevre kirliliğine 
dair farkındalığı arttırmayı hedefli-
yor. Tabii bunların hiçbirini insanlara 
dayatarak değil, sorgulamadan kabul 
ettiklerimizin dışında farklı seçenekle-
rin de varlığına işaret ederek... 
Odunpazarı Modern Müze, İstan-
bul Modern’den sonra Türkiye’de 
günümüz modern sanat eserlerini en 
kapsamlı biçimde sergileyen mekân 
olma özelliğini taşıyor. Bünyesinde 
resim, heykel, yerleştirme, fotoğraf, 
yeni medya gibi farklı disiplinlerden 
yapıtlar barındıran OMM’un kuruluş 
hedeflerinden biri de Erol Taban-
ca’nın 1950 sonrası modern ve çağdaş 
sanata odaklanan koleksiyonunu 
ziyaretçilerle buluşturmak. 
 
Müzenin ilk koleksiyon sergisi, kü-
ratörlüğünü Haldun Dostoğlu’nun 
yaptığı “Vuslat”. Sergi, adını üç 
“kavuşma” sahnesinden ilham alıyor: 
Eskişehir’in ilk kez bir modern sanat 
müzesine kavuşması, Erol Taban-
ca’nın bir koleksiyoner olarak hayal 
ettiği müzeye kavuşması ve son olarak 

OMM, tüketim 
kültürü üzerine 
düşündürmeyi ve 
çevre kirliliğine 
dair farkındalığı 
arttırmayı 
hedefliyor.
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bugüne kadar sadece sınırlı sayıda 
izleyiciye ulaşan eserlerin ilk defa 
kamuyla kavuşması. “Vuslat”, Erol 
Tabanca’nın 1950’lerden günümüze 
Türkiye ve dünyadan modern ve çağ-
daş sanat eserlerini bir araya getirdiği 
koleksiyonundan yapılan bir seçkiyi 
sunuyor ziyaretçilere. Türkiyeli sa-
natçıların eserlerinin ağırlıkta olduğu 
sergide Adnan Çoker, Canan Tolon, 
Erol Akyavaş, Ferruh Başağa, Nejad 
Melih Devrim, Mehmet Güleryüz, 
Neş’e Erdok, Nuri İyem gibi Türk 
modern sanatının geleneksel kuşak 
temsilcilerinin yanı sıra Ahmet Doğu 
İpek, Ansen, Bora Akıncıtürk, Burcu 
Perçin, Gözde İlkin, Erinç Seymen 
ve Emin Mete Erdoğan gibi genç 
kuşak sanatçıların eserleri yer alıyor. 
Ayrıca küresel sanat sahnesinden 
Aras Seddigh, Daron Mouradian, 
Hans Op De Beeck, Jaume Plensa, 
Peter Zimmermann, Sarah Morris ve 
Stephan Kaluza gibi isimler de sergi-
de kendine yer buluyor. Daha ilk ser-
gisiyle oldukça güçlü bir giriş yapan 
OMM, “Vuslat” ile ziyaretçileri son 
70 yılın modern sanatında keyifli bir 
yolculuğa çıkarıyor. “Vuslat” sergisi 
28 Mart 2020 tarihine kadar ziyarete 
açık olacak. Farklı bakış açılarına yer 
vermeyi önemseyen müze, bundan 
sonraki her koleksiyon sergisi için 
farklı bir küratörle çalışacak. 

“Vuslat” sergisinin dışında müzedeki 
en çok dikkat çeken işlerden biri, 
bambu sanatının dünyaca ünlü Ja-
pon ustası Tanabe Chikuunsai IV’nin 
müze için özel olarak hazırladığı 
yerleştirmesi. Japonya’nın en ünlü 
bambu sanatçısı ailelerinden biri olan 
Chikuunsai ailesinden gelen bambu 
sanatçıları, her kuşakta, bir yandan 

bu geleneksel sanatı korurken, bir 
yandan da eserlerine özgün bir tek-
nikle farklı bir boyut getirmeleriyle 
tanınıyorlar. Bu ailenin dördüncü 
kuşak temsilcisi olan Tanabe Chiku-
unsai IV ise, mekâna özgü ve büyük 
boyutlu çalışmalarıyla tanınıyor. 
Japonya’nın Kochi isimli köyünde 
bulunan ve sadece o bölgede yetişen 
“kaplan bambu” adıyla bilinen 
malzeme ile çalışan Tanabe ve ekibi 
müze mimarisi ile iç içe geçen bu 
özel enstalasyonu yaklaşık iki hafta 
süren özverili bir çalışmayla tamam-
lamış. Birbirini saran ağaç kökleri 
gibi müzenin duvarlarını birbirine 
bağlayan bu görkemli eser gelenek 
ve gelecek, zanaat ve sanat arasında 
köprüler kuruyor. Eserin yüzde 95 
oranında geri dönüştürülebilir bam-
bulardan üretilmesi, OMM’un çevre-
ye duyarlı tavrıyla da örtüşüyor. Bu 
mekana özel yerleştirme 8 Eylül 2020 
tarihine kadar müzede yer alacak. 

OMM, Eskişehir’de herkese ulaşa-
bilmeyi, farklı yaş ve gruplardan in-
sanları müzeye dahil etmeye çalışan, 
paylaşımcı ruha sahip bir kamusal 
alan. Müze, koleksiyon ve süreli sergi 
programının yanı sıra hazırladığı 
kapsamlı eğitim programıyla şehre ve 
müzecilik anlayışına farklı bakış açı-
ları getiriyor. Müze açılışının hemen 
ardından başlayan kapsamlı eğitim 
programı sayesinde, müzeye yolunu-
zun birden fazla düşeceğini söyle-
mek mümkün. Bebekli ailelerden 
4 yaş ve üzeri çocuklara, gençlere, 
yetişkinlere ve 65 yaş üstü büyükleri-
mize, müzenin eğitim programında 
herkes için bir öğrenme deneyimi yer 
alıyor. Eğitim programında sunulan 
rehberli turları, atölye çalışmaları, 

yetişkin programları, sanatçı atöl-
yeleri, seminerler, yoga etkinlikleri 
ve aile programları ile OMM, 7’den 
70’e herkesin dahil olmak isteyeceği 
sanatsal bir buluşma noktası oluyor. 
Dinamik ve çok yönlü programıyla 
OMM, Eskişehirliler için bir öğren-
me, sosyalleşme ve paylaşma alanı 
olmayı hedefliyor. Müzenin Eğitim 
Direktörü Deniz Bayrakçı, sanata ya-
kın olmayı istemiş ama henüz uygun 
koşulları bulamamış ve beklediği 
fırsatı yakalayamamış sanatseverlere; 
“Sanatın, herkes tarafından kulla-
nılabilecek zengin bir dil olduğuna 
ikna olacakları ve sanata daha yakın 
olma isteklerinin güçleneceği güzel 
sebepler oluşturmak istiyoruz. Farklı 
yaşlardan ve çeşitli sosyo-kültürel 
kesimlerden herkesin OMM’da sanatı 
yaşaması için öğrenme ortamları 
hazırlıyoruz” diyerek müzede keyifli 
öğrenme olanakları sunmayı ön plan-
da tuttuklarını belirtiyor. 

OMM’un hikâyesi yalnızca uzun za-
mandır kurduğu hayali gerçekleştiren 
bir sanat koleksiyonerinin hikâyesi 
değil; doğup büyüdüğü şehirden 
aldıklarını sanat yoluyla şehre geri 
veren bir adamın hikâyesi. Açıldığı 
günden 70 bini aşkın ziyaretçi alan 
müze, yalnızca bulunduğu Odun-
pazarı ilçesine değil, Eskişehir’in 
tümüne şimdiden hareket kattı ve 
ekonomik anlamda fayda sağlamaya 
başladı. OMM yalnızca Eskişehir 
için değil, Türkiye’deki sanat sahnesi 
için de oldukça heyecan verici bir 
girişim. Eskişehirlilerin yeni buluşma 
noktasını henüz görmediyseniz, en 
kısa zamanda ziyaret edin.
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OSMAN
KAPLAN

İYİLİK YOLUNUN YOLCUSU
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F A T İ H  T U N C E R



Osman Kaplan, Ankara AŞTİ’de kalan evsizlerin en büyük yardımcılarından biri. 
Kendisini toplumun iyiliğine adayan Osman Bey, evsizlere kendi başına hazırladığı 

sandviçleri, içecekleri ve yemekleri dağıtıyor. Hayatta bulunma maksadımızın 
başkalarına yardım etmek olduğunu düşünen Osman Kaplan bireysel olarak çıktığı bu 

yolda yüzlerce insanın hayatına olumlu katkılarda bulunmuş biri oldu. Osman Kaplan 
ile kendi başına çıktığı bu iyilik yolculuğunu konuştuk.

AŞTİ’de yardım dağıtma fikri nasıl ortaya çıktı?

Bir sabah uyandığımda bir arkadaşımdan mesaj 
gelmişti. Terminalden başka şehre gidecekken, 
tam otobüsün içinden dışarı bakınca, yerde yatan 
yaşlı bir çift görmüş. Otobüs hareket ettiği için 
yardım edememiş ve benim herkese yardım etti-
ğimi bildiği için bana mesaj atmış. Ben de sabah 
okur okumaz terminale gidip aramaya başladım, 
ama bulamadım. Oradaki güvenlik görevlisine 
çifti sorunca bana burada bir sürü evsiz var, dedi. 
Şaşırmıştım, nasıl olur da birçok evsiz olurdu 
ki? Üst kata çık, dedi ve çıkınca oradaki bank-
larda yatan bir sürü evsiz gördüm. Aslında bu 
kişiler hep vardı, ama biz göremiyorduk, yani 
hayat mücadelesine ve başka konulara kendimizi 
öyle kaptırmışız ki çevremizdeki bazı gerçekleri 
göremiyorduk. Onları o şekilde görünce çok kötü 
hissettim kendimi ve çifti aradım, ama bulamayıp 
geri döndüm. Eve doğru dönerken oradaki evsiz-
ler için bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. 
Her şey de böyle başladı.
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İlk dağıtıma çıktığınız gün nasıl geçti? Neler 
hissettiniz?

O gün evde düşünürken benim yapabileceğim 
tek şeyin sandviç olduğuna karar verdim. Hemen 
bakkala gidip ekmek, domates, salatalık vesaire 
alıp eve geldim ve sandviç yapmaya başladım ama 
yaparken de “Acaba bana bir şey derler mi? Acaba 
kızarlar mı? Acaba aralarında kötü kişiler var mı? 
Acaba severek alırlar mı?” gibi farklı düşüncelerle 
sandviç yapmaya devam ettim, bitirip aracıma yük-
ledim, terminale doğru yola çıktım, elimde poşet-
lerle girdim ve ilk gördüğüm bankta yatan evsize 
doğru ilerledim. Nasıl heyecanlıyım anlatamam 
nasıl bir tepki görecektim diye. İlk kişi yaşlı bir 
adamdı; üstü başı çok kötü durumdaydı, yatıyor-
du. Bankta elimle omuzuna dokundum, amca diye 
seslendim; tepki vermedi. Bir daha amca dedim, 
gözlerini açıp bana baktı. Ona “Amca sana sandviç 
getirdim, aç mısın?” diye sordum. Birden yattığı 
yerden doğruldu ve “Evet oğlum, açım” dedi. O 
anda doğru bir şey yaptığıma olan inancım arttı ve 
amcaya bir sandviç, bir tane de su verdim. Birden-
bire sandviçi aldı ve yemeye başladı. Gerçekten 
mutlu olmuştum, çünkü karşımdaki kişi açtı ve 
doyacaktı. Sonra teker teker diğerlerine de verdim 
ve hepsinden aynı tepkiyi aldım; hepsi büyük bir 
iştahla sandviçi aldılar. Bana olan bakışlarını asla 
unutamıyorum.



Tek başınıza bir organizasyon yürütüyorsu-
nuz. Zor olmuyor mu?

Evet bütün organizasyonları, yardımları, 
sokak beslemelerini kendim yapıyorum. Zor 
oluyor, ama her şeyi ben kendim görmeliyim, 
kendi ellerimle vermeliyim. Evsiz olsun, sokak 
hayvanı olsun, engelli bir çocuk olsun… Mut-
laka gözlerine bakmalıyım, seslerini duymalı-
yım. Bu yüzden her şeyi kendim yapıyorum, 
çok yoruluyorum ama içim rahat ediyor.

Yaptığınız çalışmalardan sizin hafızanızda 
en çok yer eden hangisiydi?

Hem zihinsel hem de bedensel engelli ve 
tekerlekli sandalyede oturan bir kız çocuğu 
vardı. Ben bayramda çocuklar için bayramlık 
ayakkabılar ve giysiler almıştım. O kızımıza da 
aldım yeni ayakkabı ve giysilerden, ama bana 
birçok kişi tepki gösterdi; “O zaten anlamaz, 
hissetmez, hem ayakkabıya da ihtiyacı yok 
zaten, hiç yere basmadı” dediler. Ben dinle-
medim ve o kız çocuğuna gittim, önünde diz 
çöktüm. Daha 12 yaşında, dünya tatlısı bir 
kızdı. Ona doğru bir kırmızı, bir de sarı ayak-
kabı çıkarttım ve “Hangisini istersin?” diye 
sordum, çünkü ben biliyorum ve hissediyorum 
ki zihinsel engelli de olsa her şeyi kesinlikle 
en saf ve yalın hâliyle hissediyor. Ayakkabıları 
görünce birden tekerlekli sandalyesinde ha-
reketlenmeye başladı, ayağa kalkmaya çalışı-
yordu ve gülüyordu, evet gülüyordu, çünkü 
sevinmişti. Fark ettim ki kırmızı ayakkabıyı 
işaret ediyordu, anlamıştı, hem de her şeyi 
anlamıştı, o kırmızı ayakkabıyı beğenmişti, 
çünkü şimdiye kadar hiç ayakkabısı olmamış-

tı. Hareketi arttıkça garip sesler çıkarıyor ve 
gülüyordu; o güldükçe ben de gülüyordum. O 
kırmızı ayakkabıları kendi ellerimle giydirdim, 
giydirirken de öyle mutluydum ki, kahkahası 
hiç durmuyordu çünkü. Hiç giymese de hiç 
basamayacak olsa da bir kızımızın ayakkabısı 
vardı artık. Ayakkabılarını giydirip ayağa kalk-
tım. Annesiyle konuşurken elimi birisi tuttu; 
aşağı doğru elime bakınca, birden tüylerim 
diken diken oldu. Elimi tutan dünya tatlısı 
kızdı. Daha kaşık tutamayan ve sadece annesi 
sayesinde yemek yiyebilen kız, büyük bir çaba 
göstererek benim elimi tutmuştu ve o güzel 
deniz gibi gözleriyle bana bakıyordu. O anda 
anlatılamayacak kadar mutluydum ve garip bir 
şekilde ağlamamak için kendimi zor tuttum; 
çünkü sanki benim 4 aylıkken kaybettiğim ve 
elini hiç tutamadığım evladım tutmuştu elimi.

Hiç giymese de hiç 
basamayacak olsa 
da bir kızımızın 
ayakkabısı vardı 
artık.
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Yaptığınız çalışmalar neticesinde 
topluma fayda sağlıyorsunuz. 
Sizin gibi daha çok insanın bunu 
yapması nasıl mümkün olur?

Ben aslında sadece olması gerek-
tiği gibi davranıyorum. Hayatın 
sadece yemek, içmek ve gezmek 
olmadığına inanıyorum. Çevre-
mizdeki diğer canlıların insan 
veya hayvan ayırt etmeden yanın-
da olmamız gerekiyor; bunun için 
sadece biraz zaman ayırmak ve 
empati yapmak gerekiyor. Kesin-
likle zor bir şey değil bu tür yar-
dımlar; ama çevreye sadece bak-
mak değil, onu görmek de gerek. 
İşte o zaman insanlar, yardıma 
ihtiyacı olan birçok can olduğunu 
görür ve yardım ederler.

İyilik ve yardımseverlik toplumu-
muzda hangi noktada?

Maalesef bize öğretilenin çok 
altında iyilik ve yardımseverlik. 
Zaman ilerledikçe insanlar vicdan 
ve merhametten uzaklaşıyor, 
daha vurdumduymaz oluyorlar, 
yapılan birçok kötü muameleye ve 
haksızlığa göz yumuyorlar. Ama 
bunun yanında iyilik yapmak için 
çırpınan, az da olsa, insanlar var 
ve onları gördükçe gözlerim dolu-
yor. Geleceğe biraz daha umutla 
bakmaya çalışıyorum.

Nerelerde faaliyet gösteriyorsu-
nuz?

Herhangi bir bölgem yok; bana 
nerede ihtiyaç varsa oraya gidiyo-
rum. Birçok başka şehre gidip ih-
tiyacı olan birçok aileye de yardım 
ettim, evlerini tamir ettim, gıda 
ve eşya götürdüm. Ayrıca sokak 
hayvanları için de hangi ilçede 
ya da hangi şehirde bana ihtiyaç 
duyulursa oraya gittim. Yani belli 
bir yer asla yok; yer, mekân, ırk, 
insan, hayvan ayrımı asla yapmı-
yorum.

En sık karşılaştığınız güçlük 
nedir?

İnsanların beni engellemeye çalış-
ması beni çok yoruyor. Garip bir 
şekilde ve sebebini anlamadığım 
hâlde insanlar iyilik yapmamam 
için sürekli beni uyarıyor; yemek 
verme, giysi verme, sokak hay-
vanlarını doyurma, yaralı kediyi 
tedavi etme, evine alma, atölyene 
alma… Dayak yemiş ve sokağa 
atılmış bir kadına yardıma gidi-
yorum, “Sakın yardım etme” gibi 
birçok saçma ve olumsuz tepki 
alıyorum. Bu, beni çok yoruyor 
ve üzüyor. Hem kendileri yardım 
etmiyor hem de yardım edene de 
engel olmaya çalışıyorlar.

Okurlarımızın bilmesini istediği-
niz herhangi bir şey var mı?

Güzel bir insan olmak, kötü bir 
insan olmaktan çok daha güzel. 
Başkalarına, başka canlara yardım 
ettikçe emin olun ki kendinizi 
daha iyi hissedeceksiniz. Sokakta 
tek başına üşümüş bir hâlde bul-
duğunuz ve ısınması için evinize 
alıp karnını doyurduğunuz bir 
kedi yavrusundan aldığınız mut-
luluk ya da nasırlı ellerine sandviç 
verdiğiniz sokakta yaşayan bir in-
sanın size olan bakışı her şeye de-
ğer. İyi insan olun; etrafı, hayatı, 
canlıları sevin; onlara saygı duyun 
ve başkalarının da mutlu olmaya 
hakkı olduğunu unutmayın.“Güzel bir insan olmak, 

kötü bir insan olmaktan çok 
daha güzel.”
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P A T İ L İ K Ö Y

S O KA K TA K İ  C A N L A R I N
Y E N İ  Y U VA S I 

P a t i l i k ö y  S a h i p s i z  H a y v a n l a r a
K u c a k  A ç ı y o r

Elinden gelenin 
fazlasını yapmak 
için yola çıkan iki 
kişinin hikayesi 
ise birçok cana 
umut olmaya 
devam ediyor.
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Belki de her gün yanla-
rından geçip gittiğimiz, 
bazen kafasını sevdiğimiz 
bazen gülümsediğimiz 
sokak hayvanlarının 
bundan çok daha fazla-
sına ihtiyacı olduğu bir 
gerçek. Kışın soğuğun-
dan onları koruyacak 
bir yuvaya, yazın sıcak-
larında temiz suya ve 
yılın her günü karınlarını 
doyurmaya ihtiyaçla-
rı var. Bireysel olarak 
elimizden geleni yapmak 
birçok şeyi değiştirse de 
birçok can sürekli olarak 
yardım bekliyor. Bireysel 
farkındalıkların üstün-
de bir çabayla, elinden 
gelenin fazlasını yapmak 
için yola çıkan iki kişinin 

hikayesi ise birçok cana 
umut olmaya devam 
ediyor. Yardıma ihtiyaç 
duyan sokak canlarının 
yanlarından geçip gitmek 
ya da bir kap su vermek 
yerine çok daha fazlasını 
yapmayı aklına koymuş 
gönüllüler tarafından 
kurulan Patiliköy herkese 
ilham verecek bir hikâye-
ye sahip.

2011 yılında Ankara İm-
rahor Vadisi’nde Volkan 
Koç’un öncülüğünde yol 
üstünde sahipsiz 30-40 
canın beslenmesiyle baş-
layan, 8 yıl aradan sonra 
bugün koskoca bir or-
man arazisinde yüzlerce 
sahipsiz, kimsesiz cana ev 

sahipliği yapan Patiliköy, 
kimsesiz hayvanlar için 
bir gerçekten bir şeyler 
yapan, eşsiz bir gönül-
lülük hikâyesi. Yoldan 
geçerken gördüğü sokak 
köpeklerini her gün bes-
lemeye, onlarız aç – su-
suz bırakmamaya çalışan 
Volkan Koç’un beslediği 
sokak canlarının artma-
sıyla birlikte ortaya çıkan 
Patiliköy, bugün yüzlerce 
sahipsiz köpeğe ev sahip-
liği yapıyor. O günden 
bugüne tüm hayatlarını 
bu sahipsiz köpeklere 
adayan Volkan ve Canan 
Koç çifti, aralıksız olarak 
7/24 bu canlar için çalışı-
yorlar. 

Patiliköy, 
bugün 
yüzlerce 
sahipsiz 
köpeğe ev 
sahipliği 
yapıyor.
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Gönüllülük esasına dayalı olarak 
girdikleri bu zorlu mücadelede, 
geçmişten bugüne hayvan sever diğer 
gönüllülerle birlikte çalışmaya devam 
ediyorlar. Sahipsiz, terk edilmiş ya da 
kısırlaştırılmadığı için yeni yavrularını 
ormanda doğurmuş birçok köpeğe 
sadece “vicdani” ve “insani” sorum-
luluklarla yılın 365 günü her gün 
besleme yaparak, kısırlaştırma, aşıla-
ma, tedavi ve en belki de en önemlisi 
sevgi göstererek daha sağlıklı ve uzun 
yaşamaları için önemli bir mücadele 
veriyorlar. Çift bu alanı kurmalarında-
ki tek amacın “insanların istemediği, 
hor gördüğü, dışladığı, evsiz, barksız, 
sahipsiz, kimsesiz, çöplerde bir lokma 
yiyecek için gece gündüz mücadele 
eden hayvancıklarımıza bir damla da 
çare olmak, geleceklerine ışık olmak, 
umut olmak” olduğunu söylüyor.

Patiliköy Yeni Evinde Daha Çok 
Cana Ulaşıyor

İmrahor Vadisi’ndeki alan hayvan sa-
yısının 8 yılda 40’tan 400’e ulaşmasıyla 

yetersiz kalınca Patiliköy, Gölbaşı 
Ahiboz mahallesine taşındı. 20 bin 
metrekarelik yeni adres, İmrahor’dan 
üç kat daha büyük ve böylece çok 
daha fazla canlıya yuva olabiliyor. 
Patiliköy’de 400’ü köy içinde yaşayan, 
geri kalanı da çoğunlukla terk edilip 
ormana bırakılmış olan 700 köpeğin 
beslemesi kısırlaştırması, aşılaması, 
tedavisi yapılarak ve en önemlisi sevgi 
gösterilerek daha sağlıklı ve uzun 
yaşamaları için mücadele veriliyor.

Patiliköy içinde tüm ihtiyaçları karşı-
lanan köpekler duvarla çevreli geniş 
alanda özgürce dolaşabiliyor. Yeni 
ekilen fidanlar büyüdüğündeköpekle-
ri güneşten koruyacak. Her köpeğin 
kendisine ait bir kulübesinin olduğu 
Patiliköy’de köpeklerin serinlemesi 
için bir havuz; soğuk havalarda ise ko-
runabilmeleri için 9 adet ısı yalıtımlı 
çadır var. Engelli, yaşlı ve yavru kö-
pekler için özel alanlar oluşturulurken 
hayvanların bakımı 2 veteriner hekim 
tarafından yapılıyor. 

Patiliköy’de 400’ü 
köy içinde yaşayan, 
geri kalanı da 
çoğunlukla terk 
edilip ormana 
bırakılmış olan 
700 köpeğin 
beslemesi 
kısırlaştırması, 
aşılaması, tedavisi 
yapılarak ve en 
önemlisi sevgi 
gösterilerek daha 
sağlıklı ve uzun 
yaşamaları için 
mücadele veriliyor.
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Patiliköy’de kalan yaklaşık 400 hay-
vanın her birinin kendisine ait birer 
kulübesinin dışında ayrıca ısınmaları 
için kışlık çadırlar ve kapalı pre-
fabrik alanlar da mevcut. Anne ve 
yavruları, engelliler ve yaşlılar için 
ayrı bölmeler var. Hepsi birbirinden 
ayrılmış durumdalar böylece hepsi 
çok rahat yaşıyor. Diğer barınakların 
aksine Patiliköy sakinleri özgürce 
koşup oynuyor, alanda bulunan 
büyük havuza girip serinliyor. Kışın 
üşüyenler için ısı yalıtımlı çadırlar 
sayesinde soğukları da kolaylıkla 
atlatıyorlar.

Patiliköy’de en büyük problem ise 
bu kadar çok cana yemek sağla-
mak. Günlük 20 paket, 15 kilogram 
mamanın büyük kısmı gönüllülerin 
sosyal medya üzerinden gönderdiği 
mamalar ve anlaşmalı restoranlardan 
toplanan yemek atıklarıyla sağlanı-
yor. Ancak hala bu konuda daha çok 
desteğe ihtiyaç var.

Sosyal Medyayla Büyüyen Aile

Sekiz yıl boyunca yüzlerce sokak 
hayvanına ev sahipliği yapan, onla-
rın en iyi şartlarda yaşamaları için 
çaba sarf eden Volkan – Canan Koç 
çiftinin bu harika projesine zaman-
la başka gönüllüler de dahil oldu. 
Sayıları 700’ü aşan hayvanların her 
zaman için mamaya, atık yemeklere, 

battaniyeye, veteriner tedavileri için 
bağışlara ve en belki de en önemlisi 
insanlar tarafından sevilmeye ihtiyacı 
var. Bu noktada ise en büyük görev 
gönüllülere düşüyor. Gönüllüler atık 
malzemelerden barınaklar yapıyor, 
köyü temizliyor, bakımlarıyla ilgile-
niyor ve sokak hayvanlarına sonsuz 
sevgilerini veriyorlar. En önemlisi 
sahiplendirmek için ellerinden geleni 
yapıyorlar.

Bu gönüllü desteği ise en çok Pa-
tiliköy’ün Bu hesaplardan sürekli 
sağlanıyor. Sosyal medya hesapları 
üzerinden sürekli olarak destek 
çağrısında bulunan Patiliköy’ün ku-
rucuları daha çok desteğe ve gönül-
lüye ihtiyaç olduğunu, gönüllülerin 
mümkünse köyü ziyaret etmeleri, 
gelemiyorlarsa internet üzerinden 
mama göndermeleri ya da destek ol-
malarının oldukça önemli olduğunu 
söylüyorlar. 

Onlara daha kaliteli daha sağlıklı 
daha mutlu bir yaşam verebilmek 
için tüm hayvan severlerin elini taşın 
altına koyması gerekiyor. Bir paket 
mama, bir kutu konserve, bir kutu 
süt, ya da bir battaniye, bir halı, bir 
mama kabı, bir su kovası yani belki 
de evinizde fazlalık olan herhangi bir 
şeye Patiliköy’de ihtiyaç var.

Patiliköy’de 
en büyük 
problem ise 
bu kadar çok 
cana yemek 
sağlamak.

Gönüllülerle büyük bir mücadelenin 
içinde olduklarını anlatan Koç, “Hay-
vanlar da bizim gibi acıkıyor, susuyor, 
onların da temel ihtiyaçları oluyor. 
Hayvanları anlayabilmek çok önemli. 
Biz onlar için sahaya çıktık ve bu araziyi 
sahipsiz ve engelli sokak hayvanları için 
kurduk. Buranın kurucusu benim ama 
artık birçok hayvan sever dostumuz 
bizimle.” diyor.

Hayvanseverlerin sadece mama ücreti 
göndermekle yetinmemeleri gerektiği-
ni belirten Koç, “Herkesin Patiliköy’ü 
ziyaret etmesini istiyorum. Onlara 
dokundukları zaman bir devamlılık 
olacaktır. Burada tek başıma zorluklar 
yaşıyorum aslında, bazen bütün ço-
cuklara dokunmak mümkün olmuyor. 
O yüzden gönüllülere ihtiyacımız var. 
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Birçok engelli hayvanımız 
var. Onlarla insanların 
teması çok önemli.” diyor.

Koç, 2011’den beri yak-
laşık 400 sokak köpeğini 
sahiplendirdiklerini 
anlatarak, “Birçok insan 
karne zamanı çocukları-
na karne hediyesi olarak 
evcil hayvan satın alıyor. 
Burada birçok canımız 
var ve bunların yüzde 
80’i evden atılmış canlar. 
Hepsi ev hayatına alışkın. 
Hiç üzmezler çünkü 
dışarının zorluğunu çok 
iyi biliyorlar.” Diyerek 
herkesi evsiz bir hayva-
nı sahiplenmeye davet 
ediyor.

Neden Sahiplenmeliyim?

Her gün yüzlercesi aynı 
sonla karşılaşan, sokak-
lara bırakılan, açlıkla 
soğukla mücadele etmek 
zorunda kalan birçok 
sokak hayvanı insanların 
yardımını bekliyor. Ki-
misi Sevgililer Günü’nde 
“hediye”, kimisi çocuk-
lara karne ödülü olarak 
verilen, petshoplardan sa-
tın alınıp sonra sıkılınca 
sokaklara terk edilen her 
hayvan sokaklarda büyük 
bir çaresizliğin içine bı-
rakılıyor. Ormanlık arazi 
içinde terk edilen tüm bu 
hayvanlara yardım etme-
ye çalışan gönüllüler olsa 
da onların asıl ihtiyacı 
olan bir yuva. Bugüne 
kadar yaklaşık 400 sokak 
köpeğini sahiplendiren 
Patiliköy, birçoğu evden 
atılmış olan bu hayvan-
lara yardım etmenin en 
iyi yolunun onlara bir 
yuva bulmak olduğunu 
düşünüyor.

Nasıl Sahiplenebilirim?

Evinizi bir hayvanla pay-
laşmaya karar vermeden 
önce, bu süreci iyice 
araştırmanızda fayda var. 
Ömrünün sonuna kadar 
sizinle kalacak kedinin 
ya da köpeğin yaşamsal 
gereksinimlerini iyice 
araştırmanız, önceden bil-
gi sahibi olmanız gerekir. 
Hayvanlar tür, ırk, yaş 
ve cinsiyet olarak farklı 
karakter ve özellikler ta-
şıyan canlılardır. Sevgiyle 
aldığınız bu aile ferdinin 
yaşam alanını bunları 
bilerek tasarlamak, onlara 
mutlu ve sevgi dolu bir 
yaşam sunmanın ön koşu-
ludur. Eğer buna hazır-
sanız, barınaklardan ya 
da Patiliköy gibi gönüllü 
projelerden evinizin yeni 
neşesini sahiplenmek için 
hareket geçebilirsiniz.

Hayvanlara Daha İyi 
Yarınlar Bırakacağız

Evsiz hayvanların 
günümüzden daha iyi 
koşullarda yaşamaları, 
daha iyi yarınlara sahip 
olmaları için elinden ge-
leni yapmaya devam eden 
Volkan Koç 2016 yılının 
ayında Doğayı, Hayvan-
ları Koruma ve Yaşatma 
Derneğini kurdu. Hayvan 
sevgisi bilincini geliştire-
bilmek, hayvan haklarının 
uygulanması için çalışmak 
ve sahipsiz sokak hay-
vanlarının yaşam hakla-
rını sağlamaya yönelik 
çalışmalarda bulunmak, 
yardıma muhtaç hayvanla-
rın bakım ile tedavilerini 
sağlamak ve insanların 
ilgisini bu hayvanlara 
çekmek amacı ile kurulan 
dernek tüm sahipsiz can-
lar için çalışmaya devam 
ediyor.

Bizler Sokaktaki Canlar İçin Ne 
Yapabiliriz?

Tek bir kişi olarak sadece 30-40 
köpeği beslemeyle yola çıkan 
Volkan Koç bu sayede yüzlerce 
hayvanın hayatını değiştirdi. 
Ormanda kimsesiz bir şekilde, 
açlıkla, soğukla mücadele etmek 
zorunda kalan birçok hayvanın 
belki de hayatını kurtaran Pati-
liköy, hayvan severlere de örnek 
oldu. Bizler de bu kadar çok cana 
yardım edemesek bile en azından 
kendi sokağımızdaki, yakınımız-
daki, belki şehrimizdeki hayvan-
lar için bir şeyler yapabiliriz. Ben 
de gönüllü olarak hayvanlara 
yardım etmek isterim diyor ama 
nereden başlayacağınızı bile-
miyorsanız, size yol gösterecek 
birkaç seçeneğimiz var.
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Kış aylarında 
suyun donmaması 
içinse içine bir 
damla zeytinyağı 
damlatmanız 
yeterli.

Kedi – Köpek Evleri Yapın

Karton, plastik ya da tah-
tadan yapılabilecek kedi, 
köpek evleri sokak hayvan-
larının korunaklı bir yuva-
ları olması demek. Evinizde 
kolayca yapabileceğiniz bu 
evlerin yağmura ve kara karşı 
dayanıklı olması içinse sade-
ce naylonla kaplamanız ye-
terli. Hatta karton bir kutuyu 
naylon poşetle kaplayıp yan 
yatırarak bir sokak kedisinin 
soğuklardan korunabileceği 
bir yuvası olmasını sağlaya-
bilirsiniz.

Bir Kap Su Verin

Su bizim için olduğu gibi 
hayvanlar için de hayat-
tır. Sokak hayvanları için 
evinizin önüne bırakacağınız 
bir su kabı onları için çok 
önemli. Kış aylarında suyun 
donmaması içinse içine bir 
damla zeytinyağı damlatma-
nız yeterli.

Yemeğinizi Paylaşın

Özellikle kış mevsiminde, 
yiyecek bulmak sokak hay-
vanları için gittikçe zorlaşı-
yor. Yanınızda taşıyacağınız 
ufak bir mamayla kısa sürede 
birçok sokak hayvanına 
yardım edebilirsiniz. Mama 
alamıyorsanız da evdeki 
artan yemekleri dahi vererek 
sokaktaki canların aç kalma-
masını sağlayabilirsiniz.

Yaralı Hayvanları Görmez-
den Gelmeyin

Hepimizin günlük hayatta 
hayvanlara ayırabilecek 
çok fazla vakti olmayabilir. 
Ancak sokakta gördüğünüz 
yaralı ve hasta bir hayvana 
yardım etmeniz o kadar zor 
değil. Onu kaderine terk 
etmek yerine en yakın beledi-
yeye haber vermeniz yeterli.

Barınaklara Destek Verin

Yaşadığınız ilçede bir hayvan 
barınağı varsa özellikle kış 
aylarında bu barınakta çok 
sayıda hayvanın yardım 
ihtiyacı olacağından emin 
olabilirsiniz. Barınaklara 
yapacağınız mama bağışları 
sayesinde çok daha fazla 
hayvanın ihtiyaçlarının kar-
şılanmasını sağlayabilirsiniz. 
Kullanmadığınız battani-
yelerin ve eski gazetelerin 
dahi onlar için çok önemli 
olduğunu unutmayın. Tabii 
vaktiniz varsa bu barınakları 
ziyaret etmeyi de unutmayın. 
Eğer yakınlarındaysanız 
Patiliköy’de yüzlerce sahip-
siz köpek sizin sevginizi 
bekliyor.
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Geleceğe 
Yatırım 
Yapan 
Proje 
Narköy

D O Ğ A D A N  A L D I K L A R I M I Z I 

G E R I  V E R M E  Z A M A N I

E L İ F  Y I L D I R I M

25 yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan 
sonra Narköy Projesi ile bu sefer de 
doğadan aldıklarını öğretmeye başlayan 
Nardane Kuşçu, organik tarımı ve eğitim 
turizmini birleştiren projesi ile önemli 
bir başlangıç yaptı. Iş dünyasından, 
üniversitelerden ya da bireysel olarak 
gelen konuklarını bilgilendirirken 
yöre halkının eğitilmesinde ve 
sosyalleşmesinde öncü olan bu projenin 
belki de en önemli özelliği ise genetiği 
bozulmamış yaklaşık 1200 çeşit tohumu, 
tohum bankası ile herkes için geleceğe 
taşıma çabası.

E L İ F  Y I L D I R I M
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Kocaeli Kandıra’da kurulan, Türki-
ye’nin ilk eğitim odaklı sürdürülebi-
lir turizm merkezi ve organik tarım 
çiftliği Narköy’ün kapısı, doğayla 
iç içe vakit geçirmek ve ona katkıda 
bulunmak isteyen herkese açık. İster 
eğitime katılmak ister çiftlik hayatını 
deneyimlemek, isterseniz de doğanın 
kalbinde zaman geçirmek için yolu-
nuzu Narköy’e düşürebilirsiniz. Ve ne 
zaman yolunuz buraya düşerse doğada 
çocuklarla, kadınlarla, yaşlılarla, 
gençlerle çalışmaya ve üretmeye devam 
eden bir merkezle karşılaşacaksınız. 
Ancak Narköy sadece doğayla baş 
başa vakit geçirmek için gideceğiniz 
herhangi bir turizm merkezinden çok 
daha fazlası. Eğitim odaklı bu merkez 
doğanın sunduklarını herkese akta-
rabilmek, doğadan öğrendiklerini 
geleceğe bırakabilmek için kurulmuş 
gönüllü bir mücadele merkezi adeta.

Narköy, eğitim odaklı bir merkez 
olarak çağdaş bir çiftlik ve otel man-
tığıyla hizmet veriyor. Aile ve grup 
konaklama üniteleri, organik çiftlik 
yemeklerinin pişirildiği restoranı bir 
yana burada ziyaretçileri açık ve kapalı 

derslikler, organik tarım çiftliği, muh-
teşem bir orman ve doğanın sürprizleri 
bekliyor. Çeşitli eğitim, aktivite ve 
atölye çalışmalarıyla doğanın kalbine 
dokunabileceğiniz Narköy, doğaya bir 
şeyler katmak isteyen herkesi sevgiyle 
kucaklayan bir merkez.

Merkezin kurucusu Nardane Kuşçu, 
Narköy serüvenine doğayı modelleye-
rek öğrenmeyi sağlamanın, en önemli 
sürdürülebilir eğitim yöntemlerinden 
biri olduğuna inanarak başlamış. Bu 
süreci baştan sona yaşatabilmek ve 
beraberce yaşayabilmek amacıyla kuru-
lan Narköy’ün büyük kısmını tama-
men doğal ısıtma ve soğutmaya sahip, 
betondan temeller üzerine kurulmuyor. 
Yani kaldırılsa bile 6 ay sonra doğanın 
yeniden eski halini almasını sağlayacak 
binalar inşa edilmiş. Atıkların büyük 
çoğunluğu “permakültür” ilkeleriyle 
çiftliğin sınırları içinde yeniden değer-
lendiriliyor. Bütün bunlar yapılırken 
sürece dahil edilip organik tarımın 
önemi ve doğanın mucizelerine dair 
eğitim alan yöre halkı da gelen konuk-
ları aydınlatıyor. 

Merkezin kurucusu Nardane Kuşçu, Narköy serüvenine doğayı 
modelleyerek öğrenmeyi sağlamanın, en önemli sürdürülebilir 
eğitim yöntemlerinden biri olduğuna inanarak başlamış.

Tohum Bankası 
Nedir? 

Tohum bankası en yalın 
haliyle organik tohum-
ların toplanarak uygun 
koşulllarda saklandığı 
yer olarak anlatılabilir. 
Tohum bankası sadece 
depolama işlevi görmez 
aynı zamanda bilim-
sel araştırmalarla da 
sürdürülebilir tarıma 
hizmet eder. Bu mer-
kezlerin ortaya çıkışı, 
dünyada gıda üreti-
minin ve çeşitliliğinin 
küresel ısınma, kurak-
lık, bilinçsiz üretim gibi 
nedenlerle tehlikeye 
girmesiyle olmuştur. Bu 
sebeple tarımsal üretim-
de sürekliliği sağlamak 
ve çeşitli teknolojik 
müdahalelerle dış 
etkenlere dayanıklı yeni 
tohumlar üretebilmek 
için tohum bankaları-
na ihtiyaç duyuluyor. 
Hatta popüler söylemde 
tohum bankaları olası 
küresel felaketlere karşı 
“Nuh’un Gemisi” olarak 
tamınlanıyor.
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Geleceğe Yatırım: Tohum Bankası

Çocukluğundan beri tohum biriktiren 
Nardane Kuşçu şu anda 1200’e yakın 
tohumu elinde bulunduruyor. Yıllar içinde 
biriken bu çok kıymetli tohumlar Nar-
köy’deki tohum bankasında korunuyor. 
Bir kısmı toprakla bir araya geliyor ve 
yeniden tohumları toplanıyor. Ekosisteme 
bu şekilde destek olan Narköy, tohum topu 
yaparak da çeşitliliğin sürmesini sağlıyor. 
Killi toprağın farklı tohumlarla karıştı-
rılması sonucu elde edilen tohum topunu 
bahçesine atarak ekosistemdeki çeşitlili-
ği sürdürmeye çalışan Nardane Kuşçu, 
doğadan aldıklarımızı geri vermek için 
çalışıyor.

Narköy, yüzlerce çeşit tohumuyla dünya-
nın en önemli tohum bankalarından biri. 
1.200’ün üzerinde çeşit tohum 14 derecede, 
yüzde 50 nemi olan bir odada tutuluyor. 
İlaçsız, doğal, GDO’suz tohumların bu-

lunduğu bu banka geleceğe yapılabilecek 
en önemli yatırım. Türkiye’deki tarım 
çalışmalarının büyük bir bölümünde kul-
lanılan hibrit tohumlar, ata tohumlarının 
aksine tek seferlik ürün verebiliyor. Nar-
köy’de kurulan Tohum Bankası ise tekrar 
ürüne dönmeyen, tek seferlik tohumlara 
alternatif oluşturarak yerli tohumların 
gelişmesine katkı sağlıyor. Sürdürülebilir 
tarımın geleceği için umut veren bu tohum 
bankası adeta milli bir hazine. Mısır-
lar, atalık nohutlar, pembe domatesler, 
karpuzlar toprakla buluşup filizleniyor ve 
yeni mahsullerden çıkan tohumlar tekrar 
bankadaki yerini alıyor. Bu hazineyi 
biriktiren Narköy’ün kurucusu Nardane 
Kuşçu, tohumlara sahip çıkamamamızın, 
geleceğe yatırım yapmamamızın nasıl 
sonuçları olabileceğini görmüş ve bunun 
için çalışmaya devam ediyor.

 
 

Narköy’de kurulan 
Tohum Bankası 
ise tekrar ürüne 
dönmeyen, tek 
seferlik tohumlara 
alternatif oluşturarak 
yerli tohumların 
gelişmesine katkı 
sağlıyor.
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Narköy’de Neler Yapılıyor?

Doğanın getirdiği kıstaslar ve sunduğu 
olanaklarla şekillenmiş, içinde bulunduğu 
coğrafyaya saygılı, yöresellikten kopma-
mış bir merkez olan Narköy, doğadan 
öğrenerek, yararlanarak ve ona katkı 
sağlayarak işlemek üzere tasarlanmış bir 
merkez. Doğaya saygı esasına dayalı bir 
sistemi olan Narköy’de sürdürülebilir 
enerji kullanımının esas olduğu yapılar, 
düşük karbon ayak izine sahip hafif çelik 
sistemi ile inşa edilmiş. Her ölçekte geri 
dönüşümlü ve doğal içerikli malzeme 
kullanılmış. Yenilebilir peyzaj anlayışı da 
bu sistemin en önemli parçası. Doğayla 
bütünleşmek için Narköy’e gittiğinizde ise 
sizi peynir ve ekmek yapımından doğada 
farklı biçimlerde var olma yöntemlerine 
kadar geniş bir alanda atölye çalışmaları 
bekliyor.

Narköy’de hem doğayla bir arada olma-
nın tadını hatırlıyor ve bunun keyfini çı-
karıyor, hem de unutulmuş deneyimlerin 
peşine düşüyorsunuz. Burada tamamen 
organik ürünlerden oluşan yiyecek ve içe-
ceklerin ya da gıda ürünlerinin nerede ve 
ne şekilde üretildiğini görmek, deneyim-
lemek ve öğrenmek mümkün.

Bir yandan da uzun zamandır uzak 
kaldığımız belki de unuttuğumuz doğada 

nasıl var olabileceğinizi öğreniyorsunuz. 
Katılımcıların doğada istem dışı tek başı-
na kalmaları durumunda ihtiyaç duyabi-
lecekleri basit hayatta kalma tekniklerini 
öğrenmeleri ve uygulamaları, modern 
hayatın sunduğu konforları geride bıraka-
rak doğayla bir olmaları amaçlanıyor.

Bu merkezin en önemli özelliği sürdürü-
lebilir tarım ve tabi ki konukları perma-
kültür ilkelerinin ele alındığı bir atölye 
bekliyor. Birçok farklı durum ve iklim 
koşulunda sürdürülebilir insan yerleşimle-
ri tasarımı, gıda üretimi, enerji tasarrufu 
gibi konular anlatılırken bir yanda da 
evde mutfak artıklarını ayrıştırarak doğal 
gübreye çevirmek gibi doğaya katkı sağla-
yabileceğiniz yöntemler öğretiliyor.

Zaten merkezde tamamen permakültür 
ilkeleri hâkim. Sentetik gübre ve kimyasal 
tarım atıkları asla toprağa değmiyor ve 
gübre ahırdaki hayvanlardan sağlanıyor. 
Bitkilere böcekler dadanırsa biyolojik 
yöntemlerle müdahale ediliyor. Burada 
her canlının yaşam hakkına saygı var, 
böcekler öldürülmüyor, sarımsak ve sirke 
gibi geleneksel yöntemlerle uzaklaştı-
rılıyor. Ve merkezin tüm ihtiyacı, çiftli-
ğin arazilerinden karşılanıyor; sıcak su 
güneş panellerinden geliyor, kullanılan 
su, göletlerde biriktirilip tekrar toprağa 
dönüyor. 

Permakültür 
Nedir?
 
Permakültür doğal 
sistemleri örnek alan 
bir tasarım bilimidir. 
Bill Mollison, David 
Holmgren ve çalışma 
arkadaşları tarafından 
1970’li yıllarda geliş-
tirilmiştir. Temelleri 
doğayı gözleme dayanır 
ve yaşam alanlarını 
doğal ekosistemler 
gibi tutarlı, dengeli ve 
dirençli olacak şekilde 
tasarlamamıza yardımcı 
olur. İnsanları, hayvan-
ları ve doğayı aynı anda 
destekleyerek sağlıklı 
ve bereketli yerleşkeler 
yaratılmasını sağlar. 
Permakültür, doğaya 
aykırı olmak yerine 
onunla birlikte çalışma, 
düşüncesizce hareket et-
mek yerine uzun süreli, 
özenli gözlem yapma, 
tek bir ürünün peşinde 
koşmaktansa sistemlerin 
tüm işlevlerini görme 
ve kendi evrimine izin 
verme felsefesidir.

Sentetik gübre ve kimyasal tarım atıkları asla toprağa değmiyor ve 
gübre ahırdaki hayvanlardan sağlanıyor.
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İçinde yaşadığı çevreyi koruma ve devam-
lılığını sağlamayı amaçlayan çiftlikte yöre-
sel gıdalar yöre halkı ile birlikte çalışarak 
üretiliyor, eğitimlerin bir kısmı da yine 
yöre halkı tarafından veriliyor.

Narköy, 1.200’ün üzerinde ata tohumu ve 
bu tohumlardan yapılan organik tarım 
alanları, atları, arıları ve sayısız çeşit 
bitkisi ile organik bir tarım çiftliği ve 

yaşam merkezi olarak sağlıklı; ekolojik ve 
sürdürülebilir anlamda gelecekte daha ge-
niş kitlelere ulaşan bir merkez olmak için 
çalışıyor ve tüm bilgi birikimini aktarmak 
için uğraşıyor. Türkiye’de sürdürülebilir 
tarım için atılan bu büyük adım gelecek 
için yapılan bir yatırım halini alıyor. Şim-
dilik merkezde üretilenler öncelikli olarak 
Narköy’de tüketilip kalanı İzmit’teki pa-
zara götürülse de gelecekte çok daha fazla 
kişiye ulaşılması hedefleniyor. Nardane 
Kuşçu’nun bir hayalini gerçekleştirmek 
için attığı bu adım, Türkiye’deki sürdürü-
lebilir tarım için önemli bir gelişme olarak 
gün geçtikçe büyüyor.

Doğaya Gönül Verenler

Narköy, 2012’den beri dünyanın her 
yerinden gönüllüleri de ağırlıyor. Doğa 
aşıkları, öğrenciler, çalışanlar, yeni şeyler 
öğrenmeye meraklılar… Bugüne kadar 
yüzlerce gönüllü Narköy’de çalışmış. Çift-
liğe gelen gönüllüler ağırlıklı olarak çiftlik 

Güneş panelleri 
ile sıcak su ihtiyacı 
karşılanıyor, 
kullanılan su, 
göletlerde biriktirilip 
tekrar toprağa 
dönüyor.
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işlerini paylaşıyor. Yöre halkı ile 
birlikte organik tarımı, permakül-
türü, ekosistemin devamlılığı için 
çalışmayı öğrenen gönüllüler doğa 
için çalışarak, doğadan aldıklarımızı 
geri vermenin yollarını öğreniyorlar. 
Sadece dışarıdan gelenler değil, yöre 
halkı da bu merkezin bir parçası 
olarak her aşamasında yer almaktan 
mutluluk duyuyor. Bir iş olanağı 
olarak değil, doğaya zarar vermek 
yerine onu gelecek nesillere en iyi şe-
kilde bırakabilmek için bir mücadele 
olarak gördükleri Narköy’ün bir 
parçası haline gelen yöre halkı bu-
radan öğrendikleri sayesinde gelen 
konuklara eğitim verebilecekleri bir 
noktaya da gelmişler. Nardane Kuş-
çu’nun çocukluk hayalinden çıkarak 
kurduğu bu merkez bir kere yolu 
düşen herkese doğadan aldıklarımı-
zı geri vermenin mümkün olduğunu 
göstererek çalışmaya devam ediyor.

Çiftliğe gelen 
gönüllüler ağırlıklı 
olarak çiftlik işlerini 
paylaşıyor.

Sadece 
dışarıdan 
gelenler 
değil, yöre 
halkı da bu 
merkezin bir 
parçası.
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“İyiliğin” 
Romanları

E D E B İ Y A T

Bugünlerde hem edebiyatta hem sinemada olumsuz yönleri olan kahramanlar 
öne çıkıyor. Negatif yönleri olan, kötülükler yapan karakterlerin merkeze alındığı 
hikayelere şahit oluyoruz. Onların niçin ve hangi koşullarda kötü insanlar olduklarını 
anlıyoruz. Kötülerle, kötülüklerle empati yapıyoruz ister istemez. Bu biraz bizim 
tercihimiz biraz da bize sunulan, bizim maruz kaldığımız bir durum. Oysa edebiyat 
sadece kötü karakterlerden, kötülüklerden ibaret değil. Sadece habis karakterlerle 
empati yapmak zorunda değiliz. Evet, iyi karakterlerin yer aldığı romanlarda da pek 
çok kötülükler işliyor. Ancak hikayenin merkezinde “iyinin”, “iyiliğin” olması metnin 
bütün perspektifini değiştiriyor. Biraz da böylesi eserlere bakmakta fayda var belki de… 

SUAVI KEMAL YAZGIÇ

İyiliğin merkezde olduğu 
kitapların ana aksı “dönü-
şüm”dür. İnsanlar durup 
dururken iyi olmazlar ve 
iyilik yapan bir insan ola-
rak doğmazlar. Genelde 
insanlar hayatlarında bir 
kavşak noktasına ulaşırlar 
ve o kavşakta bazen bile-
rek bazen de bilmeden iyi-
liği seçerler. Bu seçimleri o 
karakter için de o karakte-
rin çevresindeki insanlar 
için de şifa vesilesi olur. 
İnsanlar iyilik yaparak 
sadece çevrelerine değil 
kendi hayatlarına da farklı 
güzellikler kazandırırlar. 

Çalıkuşu’nun Kendini 
Keşfetmesi

Reşat Nuri Güntekin, 
Çalıkuşu adlı romanında 
Feride’nin karakterinin 

yaşadığı dönüşüm ve 
olgunlaşmayı anlatır. Fe-
ride, zengince bir ailenin 
pamuklara sarılarak bü-
yütülmüş bir karakteridir. 
Feride’nin yaşadığı olaylar 
onu Anadolu’da bir köyün 
okulunda öğretmen olma-
ya yönlendirir. Bambaşka 
hayatlarla, insanlarla kar-
şılaşır Feride. Başkalarıyla 
iletişim kurarken, onlara 
iyilik yaparken kendini 
tanır Feride. Daha güçlü 
ve olgun bir karakter inşa 
eder. O, kendi sınıfından 
ve yetiştiği koşullardan 
uzaktayken kendi gerçek-
liğini tanır.

Bir Bilim Adamının 
Romanı

Oğuz Atay, “Bir Bilim 
Adamının Romanı”nda 

gerçek bir hayat hikâye-
sinden yola çıkar. TÜBİ-
TAK’ın kurucu kadrosun-
da yer alan ve uluslararası 
başarılara imza atan Prof. 
Dr. Mustafa İnan’ın hayat 
hikâyesini romanlaştıran 
Atay’ın bu eseri diğer ki-
taplarının hepsinden fark-
lıdır. Fakir bir ailenin zor 
koşullarda eğitim gören 
bir çocuğu olan Mustafa 
İnan’ın eşi de Türkiye’nin 
ilk kadın arkeoloğu Jale 
İnan’dır. Mustafa İnan; 
bir ahlak, yardımsever-
lik ve tevazu timsalidir. 
Akademik başarılar onun 
egosunu körüklememiş ve 
kariyerinden ziyade Tür-
kiye’de bilim ve eğitimin 
gelişmesine odaklamıştır 
hayatını. 
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Mitat Enç’in hayatta karşısına çıkan engeller, onu zayıf düşürmek 
bir yana daha da güçlü kılmışsa bunu biraz da hayatı kendi egosuna 
hapsetmemiş olmasına borçlu.

Milli Mücadele’nin Kahra-
manları

Halide Edip Adıvar’ın, 
Milli Mücadele’yi anlattığı 
“Ateşten Gömlek”i, ailesi 
Yunanlı işgalciler tarafın-
dan şehit edilen Ayşe’nin 
hemşire olarak Milli Müca-
dele safhasında yer almasını 
anlatır. Kişisel taleplerini ve 
heveslerini bir kenara bıra-
kan Ayşe, hayatını İzmir’in 
kurtuluşuna vakfeder. Tarık 
Buğra ise “Küçük Ağa”-
da İstanbullu Hoca’nın 
Küçük Ağa’ya dönüşümü-
nü anlatır. Romandaki tek 
dönüşüm ona ait değildir. 
Savaştan çolak döndü-
ğü için hayata küsen ve 
müptezel bir duruma düşen 
Salih karakterinin de Milli 
Mücadele’ye katılmasını 
anlatan olay örgüsü tam 
bir olgunlaşma hikayesidir. 
Her iki karakter de dönü-

şümlerini kendi egolarının 
dışındaki hayatlara yönele-
rek başarmışlardır. 

Mağdurin’in Erdemleri

Dünya edebiyatında iyilik, 
fedakarlık adına yazılmış 
romanlar arasında en çok 
sevilenlerden biri Victor 
Hugo’nun Sefiller’idir. 19. 
yüzyıl Fransa’sında geçen 
roman Fransız İhtilali’nin 
hemen sonrasında geçer. 
Bitişlerin ve başlangıçların 
bir arada yaşadığı o dönem-
de çürümenin ve erdemin 
atbaşı gittiği bir toplumun 
panoraması sunulmakta-
dır. Yazar Victor Hugo, bu 
panoramanın önüne ise 
eski bir kürek mahkumu 
olan Jan Valjaen’ı yerleştirir. 
Onun hayatının dönüm 
noktası ise eski kürek 
mahkumiyeti sebebiyle iş 
bulmayan Jan Valjaen’ın 

misafir olduğu evinden 
hırsızlık yapmasından sonra 
yakalanmasıdır. Papaz, 
onun çaldığı şamdanı 
hediye ettiğini söyleyerek 
kurtulmasını sağlar. Bu 
kurtuluş kahramanımızın 
hayatının muhasebesini 
yapmasını sağlar. Hayata 
yeni bir başlangıç yapan 
Valjean, hayatına “iyili-
ği” merkeze koyar. Evet, 
kitlelere derman olamaz 
kahramanımız. Ancak feda-
karlığı ile bir-iki kişinin ha-
yatına öyle bir fark katar ki 
“iyiliğin” merkezde olduğu 
bir roman okumak insanın 
kendi hayatına dönüp bak-
masına vesile olabilir. Son 
bir not olarak Sefiller’in 
Fransa’da yayınlanmasın-
dan yedi ay sonrasında di-
limize “Mağdurin” ismiyle 
kazandırıldığını da bir not 
olarak buraya eklememizde 
fayda var.

Hapishanede Bir Kuşçu

Sefiller romanı gibi bir başka 
mahkumun hikayesi de Al-
katraz Kuşçu’sunda mevcut. 
Alkatraz Kuşçusu, Orijinal 
adı ile Birdman of Alcatraz, 
Thomas E. Gaddis’in 1955’de 
yazdığı roman daha sonra 
sinemaya da uyarlanmış. 
Burt Lancester’in 1963’te 
canlandırdığı Alkatraz Kuş-
çusu’nun baş karakteri adını 
aldığı meşhur hapishanede 
bir mahkum. Pek çok mah-
kumun aklını oynattığı sert 
koşullardaki hapishanede 
bizim karakterimiz bir yaralı 
kuşu tedavi eder. Sonra baş-
ka kuşlarla da iletişim kur-
maya başlayan karakterimiz, 
onlara yardım ettikçe kendi 
ruh sağlığını da sağaltır ve 
adeta baktığı, tedavi ettiği, 

eğittiği kuşlar tarafından 
eğitilir. Yaptığı iyilikler onu 
dönüştürür adeta.

Mitat Enç’in Örnek Hayatı

Bu yazıda son olarak adını 
anmak istediğim kitap ise bir 
roman değil bir hatırat. An-
cak kesinlikle roman tadında 
bir hatırat ve merkezinde 
“iyilik” var. “Uzun Çarşının 
Uluları” gibi Türk öyküsü-
nün en güzel kitaplarından 
birine imza atan Mitat Enç’in 
hatıralarını anlattığı “Bitme-
yen Gece”yi anmasaydım bu 
yazı kesinlikle eksik kalacak-
tı. “Evrenin tüm karanlığı, 
tek mum ışığını bile körel-
temez” düsturunu kapağına 
taşıyan kitap, görme engelli 
Mitat Enç’in yoksulluklar ve 
yoksunluklar içinde büyü-

mesini ve kendisini yetiştirip 
hayatını görme engellilerin 
eğitimine vakfetmesini anla-
tır. Enç, dünyayı bir zinda-
na çeviren derdinin içinde 
boğulup kaybolmak yerine 
derdini, hemdert olduklarına 
yardım etmek için bir araca 
dönüştürür. Mitat Enç’in ha-
yatta karşısına çıkan engeller, 
onu zayıf düşürmek bir yana 
daha da güçlü kılmışsa bunu 
biraz da hayatı kendi ego-
suna hapsetmemiş olmasına 
borçlu. 

Edebiyatta “iyiliğin”, “feda-
karlığın” merkezde yer aldığı 
kitaplar elbette bu saydıkla-
rımdan ibaret değil. Pek çok 
benzeri kitabın hakkını ye-
miş olduğumun farkındayım. 
Yine de bir başlangıç listesi 
kabul edebiliriz bu kitapları.
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2 Aralık 1912 tarihinde 
Osmanlı Hariciyesine Hind 
Okyanusunda, Afrika’nın 
Güneybatısındaki Mauritius 
Adası’nın başkenti Port-
Louis’ten çok önemli bir 
mektup gelir. Mektubu yazan 
kişi Port-Louis Belediye Başkan 
Yardımcısı Gulam Muhammed 
İshak adlı bir siyasetçi ve 
iş adamıdır. Ocak 1872’de 
bu adada doğan Gulam 
Muhammed, Afganistan asıllı, 
Hindistan Kalküta’dan adaya 
yıllar önce ticaret için gelmiş 
eğitimli bir Müslümandır. 
Gulam Muhammed, yıllık 
800 ton şeker üretilen 3.700 
dönümlük çok geniş bir şeker 
kamışı tarlasına sahiptir. 
Ayrıca bir başka fabrikasında 
da her ay 20 ton elyaf 
üretilmektedir. Adanın ikinci 
büyük zengini konumundadır.

Mauritius Adasından 
Kızılay’a Gelen Yardım

D R .  A H M E T  U Ç A R

Gulam Muhammed Ishak
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Gulam Muhammed, zenginliği 
sebebiyle Mauritius Adası Müslü-
manlarının liderlerinden olmanın 
yanında ada siyasi tarihinde de çok 
önemli bir yere sahiptir. Kendisi 
1906’da Hintli göçmenler tarafın-
dan kurulmuş olan Liberal Hareket 
Partisi yönetim kademelerinde 
görev yapmış olup, 1909-1920 yılları 
arasında Port-Louis Belediye’sinde 
sürekli yöneticilik yapmış ve Başkan 
Yardımcılığı vazifesini üstlenmişti. 
Gulam Muhammed İshak; Mau-
ritius Müslüman Birliğinin de çok 
saygın bir üyesiydi. “Fraternite Mu-
sulmane Society” ve “Surtee Sunnee 
Musulmane Society” adlı cemiyetle-
rin kurucularındandı. Port – Lou-
is’te Jurnal De Maurice ve Le Petit 
Journal adlı iki gazete çıkarmış ve 
daha sonra bu iki gazeteyi “La Petit 
Journal” adı altında birleştirmişti. 
Halife ve Sultan II. Abdülhamid’e 
çok bağlı olup, oğlunun adını “Ab-
dülhamid” koymuştu.

Ada’da ve ada dışında daima büyük 
bir kararlılıkla Müslümanların men-
faatine çalışmıştı. İtalyan’lar 1911’de 
Trablusgarp’ta Osmanlı devletine 
hukuk ve ahlak dışı bir saldırdı 
başlattıklarında Gulam Muham-
med, derhal Mauritius Adası’nın 
başkenti Port-Louis’te bir tiyatro 
binasında geniş çaplı ve olağanüs-
tü bir toplantı tertiplemişti. Bu 
toplantıda dünya Müslümanlarının 
lideri-halifesi olan Osmanlı Sultanı 
adına ada Müslümanlarından yar-
dım toplanmıştı. Ayrıca bu savaşın 
haksızlığı ve durdurulması ile ilgili 
o zamanlar bağlı oldukları İngiliz 
Hükümetine de destek çağrısında 
bulunmuşlardı. Sadece o toplantıda 
ada Müslümanlarından 33.000 rupi 
toplanmış ve bu para toplu olarak 
Türk Kızılay’ına gönderilmişti.

 
 
 

Gulam Muhammed Ishak’a 
Osmanlı Devleti’nin verdiği 

Şeref Madalyası onunla aynı 
adı taşıyan torunun ellerinde

Gulam Muhammed Ishak’a 
Osmanlı Devleti’nin 

verdiği Şeref Madalyası
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Cemiyet hem 
kendisine 
bu paranın 
makbuzunu, 
hem de bir 
teşekkürname 
göndererek karşılık 
vermişti.

28 Aralık 1913 tarihinde Port-Lou-
is’ten Osmanlı’nın Londra Bü-
yükelçiliği aracılığı ile Osmanlı 
Hariciyesine gönderilen bir yazıya 
göre 27 Aralık 1913 Pazar günü 
öğleden sonra saat 2.00’de Belediye 
Başkan Yardımcısı Gulam Muham-
med İshak tarafından “Trablusgarp 
ve Balkan Savaşlarında Osmanlı 
Devletine yapılan saldırıları pro-
testo etmek, bu savaşlarda şehit 
düşen ve yaralanan Osmanlı ordusu 
mensuplarının eş ve çocuklarına, 
özellikle de yetimlere yardım gön-
derme işini organize etmek” üzere 
düzenlenen toplantıya adanın her 
yerinden 3.000’den fazla Müslüman 
katılmıştı. Cuma Mescidi Başimamı 
tarafından okunan duanın ardın-
dan gerçekleştirilen toplantıda bir 
konuşma yapan Gulam Muhammed 
İshak, bu toplantının yapılışının 
sebebini özetle şöyle anlatmıştı:

 
 
 
 

“Bu toplantının maksadı ikidir. 
Birinci maksat Trablusgarp ile 
Balkan Savaşlarına yardım için 
her yıl Hilâl-i Ahmer Cemiyeti-
ne (Kızılay’a) daimî bir yardım 
temin edilmesini güvence altına 
almak ve ikinci maksat da bura-
daki Müslüman yetimler için bir 
yetimhane inşa etmektir. Şimdiye 
kadar toplanan ve tahsil edilerek 
gönderilen paranın miktarı ile ilgili 
cetveli size ibraz ediyorum. Bu para 
1.700 İngiliz lirası (Sterlin’i) yani 
25.500 rupiye ulaşmış olup bunun 
yarısı İstanbul’a gönderilecek, kalan 
yarısı da buradaki yetimhane için 
kullanılacaktır. Taahhütlerini henüz 
ifa etmeyen zevât çoktur. İkinci bir 
taksitin gönderilmesinin mümkün 
olabilmesi için bu zevâtın taahhüt-
lerini acilen yerine getirmelerini 
rica ederim. Bir de İstanbul’daki 
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne (Kızı-
lay’a) -bunun dışında- her sene bir 
miktar daha yardım göndermenizi 
ve himmet etmenizi Allah aşkına 
rica ederim.”

Toplantının yapıldığı 1822’de inşa edilen 
Port Louis’teki Mauritius Devlet Tiyatrosu

Gulam Muhammed İshak’ın Konuşması
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“Bu toplantının maksadı ikidir. 
Birinci maksat Trablusgarp ile 
Balkan Savaşlarına yardım için 
her yıl Hilâl-i Ahmer Cemiyetine 
(Kızılay’a) daimî bir yardım 
temin edilmesini güvence altına 
almak ve ikinci maksat da 
buradaki Müslüman yetimler için 
bir yetimhane inşa etmektir.

Gulam Muhammed İshak, 
bu paradan 700 sterlinlik 
ilk kısmını, yılın ilk taksiti 
olarak Fransız Mesajeri 
Maritim Kumpanyasına 
ait bir vapurla doğrudan 
İstanbul’a Hilal-i Ahmer 
Cemiyetine göndermişti. 
Cemiyet hem kendisine 
bu paranın makbuzunu, 
hem de bir teşekkürname 
göndererek karşılık vermiş-
ti. Ayrıca Kızılay’a 25.000 
Rupi yardım toplayarak 
İstanbul’a göndermesi 
sebebiyle, Müslümanların 
Port – Louis’teki toplantı 
yeri olan “Taher Baag Evi” 
adlı güzide mekânda 1 Ma-
yıs 1914 Cuma günü namaz 
sonrası 13.30’da yapılan 
ve Mauritius’da yaşayan 
çok sayıda Müslüman 
liderin katıldığı muhteşem 
ve yemekli bir toplantı ile 
Gulam Muhammed İshak’a 
Sultan V. Mehmed (Sultan 
Reşad) tarafından gönderi-
len, üzerinde Türk bayrağı 

bulunan bir Şeref (Üstün 
Hizmet) Madalyası ve 26 
Nisan 1914 tarihli Dördün-
cü Dereceden Mecidiye 
Nişanı, Halife adına Mau-
ritius Adası Müslümanları 
Surtee Sunnee Musulma-
ne Society Başkanı Hacı 
Ebubekir Muhammed 
Taher tarafından takdim 
edilmişti.

Bu madalya ve nişan 
hâlâ Port-Louis’te Gu-
lam Muhammed İshak’ın 
oğlu Abdülhamid’in oğlu 
olan ve dedesi ile aynı adı 
taşıyan Gulam Muhammed 
İshak Bey tarafından gu-
rurla ve Türkiye’ye karşı hiç 
eksilmeyen bir muhabbet 
ve bağlılıkla “dede yadigâ-
rı” ve “Halife’nin hediyesi” 
olarak büyük bir saygı ile 
muhafaza edilmektedir. Bu 
ruh ve şuurla torun Gulam 
Muhammed İshak da kendi 
oğluna Abdülhamid adını 
koymuştur.

Gulam Muhammed Ishak’a Osmanlı 
Devleti’nin verdiği Mecidiye Nişanı

Gulam Muhammed Ishak’a 
Osmanlı Devleti’nin verdiği 
Mecidiye Nişanı’nın kılıfı



Birinci Hind 
Sağlık Heyeti: 
Dr. Selim Bey 
(Mısırlı, Londra’da 
Gabis Hastanesi 
doktoru), Abdülhak 
Bey (Güney 
Haydarabadlı, 
Oxford talebesi), 
Seyyid Âl-i 
İmran (Sencur 
Eyaleti’nde Nikteli, 
Oxford talebesi), 
Seyyid Mehmed 
Hüseyin (Güney 
Haydarabadlı, 
Oxford talebesi), 
Seyyid Hasan 
Âbid Caferî (Delhi 
Eyaleti’nde, Agralı, 
Oxford talebesi)
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Oxford 
Üniversitesi’nde 

Okuyan 
Hilal-i Ahmer 

Gönüllüsü Hindli 
Öğrenciler (1913)

A H M E T
M Ü N İ R
G Ö R G Ü L Ü



Şanlı ve köklü bir maziye sahip 
olan Hindistan Müslümanları, 
kendilerinden kilometrelerce uzakta 
bulunan Osmanlı Devleti’yle sıkı 
münasebette bulunmuşlardır. Mimar 
Sinan’ın talebelerinin katıldığı Tac 
Mahal’in inşasını, sömürgecilerin 
kıskacını kırmak için çıkılan Hind deniz 
seferlerini ve daha birçok Osmanlı 
yardımını unutmayan Hindistan 
Müslümanları; İstanbul’dan Medine’ye 
uzanan Hicaz Demiryolu inşasında, 
Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş 
savaşında maddi ve manevi olarak 
Osmanlılara destek ve yardımlarını 
esirgememişlerdir. 

Hindistan Müslümanlarının Osmanlı 
Devleti’nin en zor anlarından biri olan 
Balkan savaşında yaptıkları hizmetler 
ise asla unutulacak cinsten değildir. 
Hindistan’da toplanan yardımlar 
ve İstanbul’a gelen sağlık heyetleri 
bunlardan sadece birkaçıdır.

Balkan harbinin başladığı günlerde 
Osmanlı’ya yardıma koşan ilk Hind 
sağlık heyeti Oxford Üniversitesi’nde 
tahsil gören talebelerdi. Bunlardan kısa 
bir süre sonra Hindistan’dan ikinci bir 
sağlık heyeti daha gelir. Hindistan’ın 
Bombay şehrinden gelen 28 kişilik bu 
heyet 17 Aralık 1911’de İstanbul’a ulaşır. 
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Üniversite 
Hastanesi’nde kaldıkları bir ay zarfında 
135 hastayı tedavi ederler. Heyet, daha 
sonra mükemmel çadırları ve seyyar 
hastane takımlarıyla 23 Aralık 1912’de 
Hadımköy civarındaki Ömerli’de 100 
yataklık seyyar bir hastane kurar. 

10 Ocak 1913’te Hindistan’ın Delhi 
şehrinden 25 kişilik üçüncü bir sağlık 
heyeti daha gelir. Bir müddet Kadırga 
Hastanesi’nde görev yapan bu heyet, 
daha sonra Ömerli’de seyyar bir hastane 
kurar. Mütarekeden sonra ikinci defa 
savaşların başlaması üzerine seyyar 
hastane ile sağlık heyetinin bir kısmı 
Gelibolu’ya nakledilir.

Hindistan Müslümanlarının 
yardımlarıyla oluşturulan sağlık 
heyetleri memleketimizde çok 

güzel hatıralar bırakır. Cansiperane 
hizmetleri, fedakârlıkları, güzel tedavi 
ve muameleleri, gerek iyileştirdikleri 
askerler ve gerek samimi dostluk 
kurdukları Osmanlı Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti (Kızılay Derneği) üyeleri 
tarafından hiçbir zaman unutulmaz.

14 Nisan 1913 tarihli Şehbal 
mecmuasının 73. sayısında yayınlanan 
fotoğrafta Balkan harbinin daha ilk 
günlerinde Hindistan zenginlerinden 
olup Oxford Üniversitesi’nde eğitim 
gören hamiyet sahibi gençlerden 
Abdülhak, Seyid Âl-i İmrân, Seyid 
Mehmed Hasan, Seyid Hasan Âbid 
Caferi efendiler ile beraberlerinde 
getirdikleri Londra’da Gabis Hastanesi 
doktorlarından Mısırlı Dr. Selim Bey 
görülüyor. Oxford Üniversitesi’ndeki 
tahsillerini yarıda bırakarak 
yaralılarımızın başına koşan bu fedakâr 
Hindistanlı talebeler, her masrafı 
kendileri karşıladıkları gibi Dr. Selim 
Bey’in de bütün masrafını üstlenirler. 
İstanbul’da Osmanlı Hilâl-i Ahmer 
merkezine geldikten sonra yaralı ve 
hasta Osmanlı askerlerine hizmet etmek 
istediklerini söylerler. Kendilerine 
önce Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nde 
daha sonra da Ömerli’de bulunan Hind 
Hastanesi’nde vazife verilir. Londra’da 
bulunan Osmanlı Büyükelçiliği 
Oxford’da okuyan bu Hindli talebelere, 
gösterdikleri bu gayretin bir nişanesi 
olarak takdirname verir.

Tarihe not düşen bu karenin stüdyo 
ortamında çekildiği anlaşılıyor. İki 
kişi sandalyede, bir kişi de kanepede 
otururken, diğer iki kişi de ayakta 
duruyor. Halıyla kaplı zeminin 
dekorunu arkalarında yükselen perde 
tamamlıyor. Üzerlerine tam ölçüyle 
oturmuş Hilal-i Ahmer üniformaları 
gayet şık ve temiz görünüyor. Başlarında 
bulunan dördü beyaz, biri siyah renkte 
olan kalpaklar üniformayı tamamlıyor. 
Başlarındaki kalpaklarda, üzerlerindeki 
üniformanın boyun kısmında yer alan 
yakalıkta ve ikisinin sol koluna taktığı 
kollukta Hilal-i Ahmer logosu hemen 
dikkatleri çekiyor.
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Balkan 
harbinin 
başladığı 
günlerde 
Osmanlı’ya 
yardıma koşan 
ilk Hind sağlık 
heyeti Oxford 
Üniversitesi’nde 
tahsil gören 
talebelerdi.

A L B Ü M

1913
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Abdul Sattar Edhi 2016 yılında bu dünyadaki yolculuğu sona 
ererken arkasında 300 sosyal yardım merkezi, 1800 ambulans, 
28 kurtarma gemisi, 2 uçak bıraktı. Pakistan vatandaşı Edhi 
pek çokları tarafından “dünyanın en zengin dilencisi” olarak 
tanımlanıyor. İnsanlardan dilenerek topladığı 500 dolar ile 
kurduğu Edhi Vakfı başta Pakistan’ın Karaçi şehri olmak üzere 
pek çok yerde insanlara yardımcı oldu.

Terk edilen bebeklerin açıkta 
kalarak ölmemesi için sosyal 
yardım merkezlerinin önüne 
yaptırdığı metal beşikler, 50 binin 
üzerinde bebeğin bakımının 
gerçekleştirildiği yetimhaneler 
ile bilinen Edhi binlerce yetim ve 
öksüz çocuğa yaptığı yardımlarla 
“babalık” etmiş biri. Üstelik bu 
babalık resmiyette de geçerli zira 
Pakistan kanunlarına göre evrak 
işlerinde baba isminin belirtilmesi 
zorunlu. Babasız çocukların 
evrak işlerinin halledilmesi için 
kendi ismini yazdıran Edhi’nin 
bugün binlerce çocuğun kanunen 
de babası.



“Beşer eğitimli 
hâle gelse de 
henüz insan 
olamadı.” 

Edhi
Vakfı’nın 
sloganı “Yaşa ve 
Yaşat”.
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Abdul Sattar Edhi babalık 
ettiği çocuklar gibi kendisi de 
zengin bir aileden gelmiyordu. 
Henüz 20’li yaşlarında parasız 
ve perişan bir vaziyetteyken 
ömrünü kendisi gibi fakir 
insanlara adamaya karar 
verdi. Kendi ifadesi ile başka 
insanlara yardım toplamak için 
“dilenen” Abdul Sattar Edhi ilk 
iş olarak küçük bir odayı bir 
dispansere dönüştürdü. Daha 
sonra yine “dilendikleri” ile bir 
ambulans satın alan Edhi’nin 
organizasyonu kısa sürede onun 
bu dürüst ve etkili yardımlaşma 
hareketini fark eden gönüllüler, 
bağışçılar aracılığıyla büyümeye 
başladı. 

Nobel’e hiç aday gösterilmedi 
ve bu konuda bir ödülü değil 
insanlığın yararını önemsediğini 
söyledi. Abdul Sattar Edhi’nin 
kurduğu ambulans ağı bugün 
dünyanın en etkili acil durum 
müdahale organizasyonlarından 
biri olarak değerlendiriliyor. 
1997 yılında Abdul Sattar 

Edhi’nin vakfı en büyük 
gönüllü ambulans ağı olarak 
Guinness Rekorlar Kitabı’na 
girdi. Google tarafından da 
kendisi, kurduğu bu ambulans 
ağına gönderme yapan bir 
“doodle” ile anıldı. 

Edhi Vakfı’nın sloganı “Yaşa ve 
Yaşat”. Gerçekten de Edhi en 
zor durumdaki, sefaletin tüm 
acımasızlığı ile ölüme mahkûm 
ettiği insanlar için mücadele 
etti. Onlara hayatta kalmalarını 
sağlayacak sağlık hizmetini, 
barınmayı ve gıdayı tedarik 
etmeye çalıştı. Toplumun en 
zayıflarının güveneceği bir 
hareket inşa etti.

Pakistan’ın dört bir yanında 
bulunan 300 sosyal yardım 
merkezi Edhi’nin çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu sosyal 
yardımlaşma merkezlerinde 24 
saat sağlık hizmeti, kayıplar 
kişileri arama hattı, yaşlılar ve 
kadınlar için konaklama imkânı 
sunuluyor. Edhi Vakfı’nın acil 

durumlarda kullanılmak üzere 
bünyesinde 1800 ambulans, 28 
kurtarma gemisi ve 2 uçaktan 
oluşan devasa bir filo var. 8 
Temmuz 2016 tarihinde bu 
dünyadaki vazifesi sona eren 
Edhi’nin anısı yardım ettiği on 
binler ve onun bu fedakârâne 
yaşam öyküsüne şahitlik etmiş 
milyonların hayır dualarında 
yaşamaya hâlen devam ediyor.
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İLHAM
VEREN 
ÖYKÜLER

Y E N I  I Y I L I K L E R E

“İyilik yap denize at, balık bilmese de halık bilir.” demiş atalarımız. 
Oysa, artık iletişim çağında yaşıyoruz ve bugün okumak, duymak, 
görmek, hissetmek, her zamankinden fazla anlam taşıyor bizler için. 

İletişimin hayatımızda artan 
önemi, iletişim ile ilgili sorum-
luluklarımızın artmasını da 
beraberinde getiriyor. Sosyal 
medya araçlarının da devreye 
girmesi ile birlikte, neyi söyle-
diğimiz, nasıl söylediğimiz ya 
da beğenilerimiz ve paylaşımla-
rımız, hepsi bu sorumluluğun 
içerisinde değerlendirilmesi 
gereken eylemlere dönüşü-
yor. Gerçekleştirdiğimiz her 
eylemimizin de iyi veya kötü 
bir sonucu oluyor. İşte, “iyilik 
öykülerinin” doğuşu ve yolcu-
luğu da bu neden sonuç ilişkisi 
içerisinde gerçekleşiyor. 

Bir iletişim profesyoneli olarak, 
becerilerimi de kullanarak, 
hayatı insanlar için nasıl daha 
iyi bir hale getirebileceğim, 
uzun süre zihnimi meşgul eden 
bir soruydu. Bir insani yardım 
çalışanı olmamın ötesinde, 
bir insan olarak da böyle bir 
sorumluluğum olduğunu kabul 
etmiştim. Mesleğimle ilgili 
olarak, özel şirketlerin sosyal 
sorumluluk yönlerini nasıl 
iyiliğe dönüştürebileceklerini 
tarif eden bir “Sosyal Sorum-
luluk Rehberi” hazırlamıştım. 
Bunun bir sonraki adımı, 
iyilik öykülerine yer vereceğim 
basılı bir kitaptı, hatta bu fikir 
kurumsal bir ödül kazanmama 
da sebep olmuştu ama o projeyi 

hayata geçirme imkanımız 
olmadı. Sonra aklıma yeni bir 
eylem planı geldi; karşılaştığım 
iyilikleri kendi sosyal medya 
hesaplarımdan kolayca payla-
şabilirdim. İyilik öykülerinin 
öyküsü, böyle başladı.

İyiliğin paylaşıldıkça artaca-
ğına ve yeni iyiliklere ilham 
vereceğine olan inancımla, 
her gün yeni bir iyilik öyküsü 
paylaşmak için kendi kendimi 
heveslendirdim. Bu tamamen 
gönüllü çıktığım bir yolculuk-
tu; kimse bu paylaşımlara baş-
lamam için beni yönlendirmedi 
ya da bu işten herhangi bir 
maddi kazanç sağlama niyetim 
de yoktu. 

E R D E M  Ç Ö P L E N
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Bireyselleşmenin ve çıkar çatışmalarının 
arttığı bir çağda, iyi olabilmenin teşvik 
edilmesi gerekebilir.
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Sosyal medyada, sistematik 
olarak iyilik öykülerinin payla-
şıldığı benzer bir hesaba da denk 
gelmemiştim. Aslına bakarsanız 
sosyal medya üzerinden olumsuz 
paylaşımların olumlu paylaşım-
lardan çok daha fazla olduğunu 
görebilirsiniz. Bu iletişim araçla-
rının daha çok eleştiri yapmak, 
olumsuz haberleri yaymak, öfke-
mizi dışa vurmak, kişisel reklam 
gibi niyetlerle kullanıldığına faz-
laca şahit oluyoruz. Bu durumun 
iletişim ve psikoloji alanında pek 
çok açıklaması var ama hepsini 
anlatmak için bu yazıda yerimiz 
dar. Neticede, iyiliği anlatan pay-
laşımların etkileşiminin de çok 
olacağını düşünmüyordum.

Ve “günün iyilik öyküsü” payla-
şımlarıma başladım…

Paylaşımların nasıl olacağını 
kurgularken, her gün farklı bir 
şehirden bir iyilik öyküsü paylaş-
manın daha hoş olabileceğini dü-
şündüm. Günün iyilik öyküsü bir 
gün Adana’dan bir gün Zongul-
dak’tan olacaktı, diğer gün başka 
bir şehirden olacaktı. Böylece bu 
ülkenin her köşesinin kendi iyilik 
öykülerine imza atabileceği gibi 
bir alt metin oluşacaktı. Bir de bu 
paylaşımları diğerlerinden ayıra-
cak, farklı konulardaki paylaşım-
lar için çok tercih edilmeyecek ve 
takipçilerine mesaj verecek, bir 
etikete ihtiyacım vardı, onu da 
#İyilikKazandırır olarak belirle-
dim. 

Aslında inanç sistemlerinin ve öğretilerin hemen 
hepsi iyilik yapmayı, iyi bir insan olmayı över ve 
öğütler. Ancak bireyselleşmenin ve çıkar çatışma-
larının arttığı bir çağda, iyi olabilmenin teşvik 
edilmesi gerekebilir. Bunun ticaretteki yansıması; 
eğer iyi bir şirket olursan, iyiliğe yatırım yapar-
san, müşterilerin seni daha çok tercih ederler iken, 
bireysel yansıması ise iyilik yaparsan daha mutlu 
bir insan olursun şekline olabilir. Bugün pek çok 
kurum işe alımlarında, sivil toplum kuruluşlarında 
gönüllü olarak çalışıp, emeğini iyiliğe dönüştüren 
kişilere öncelik tanıyor. #İyilikKazandırır etiketinin 
düşünce altyapısı budur. 
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Pek çok insan, takdir edilesi sebeplerle, yaptığı 
iyilikleri anlatmayı tercih etmez. Oysa başta 
söylediğimiz gibi, yapılan iyiliklerin başkaları-
na duyurulması benzer iyiliklere ilham verebi-
lir. İşte böyle durumlarda, birilerinin bu iyilik 
öykülerini başkalarına anlatması faydalı ola-
bilir. Ben de gerçekleştirdiğim eylemi “iyiliğin 
gönüllü sözcülüğü” olarak tanımlayabilirim. 

Yolculuğumuza geri dönelim… 

Her gün yeni bir iyilik öyküsü nereden buluna-
caktı? İşte bu nokta biraz mesai harcamayı ve 
çalışmayı gerektiriyordu. Ancak elim kuvvet-
liydi, çünkü Kızılay gibi bir iyilik fabrikasında 
çalışıyordum. Kızılay’ın yaptığı işlerle ilgili 
haberler her gün önüme düşüyordu, böylece 
gazetelerin iyilik öyküleri için iyi bir kaynak 
olabileceğinin farkına vardım. Elbette internet 
ve sosyal medya da önemli kaynaktı benim için. 
Daha sonraları, başta çok düşünmediğim bir 
kaynak da kendiliğinden oluşacaktı.

İlk paylaşımlarda tam da tahmin ettiğim gibi 
oldu; paylaşımların etkileşimi çok düşük olu-
yordu. Paylaşımlarıma denk gelenler, içerisinde 
kendimin olmadığı öyküleri neden paylaştığı-
mı, gerçek niyetimi anlayamıyorlardı. Öyküle-
rin kahramanı olan ve etiketlediğim insanlar da 
paylaşımları beğeniyorlardı ama biraz da şaşırı-
yorlardı sanırım. Ben de geçmişteki gazetecilik 
tecrübemle insanların ilgisini daha fazla çeke-
bilecek içerikleri seçmeye özen gösteriyordum. 
Israrla paylaşımlara devam edince, durgun suya 
atılmış bir taş gibi etkileşimler de halka halka 
büyümeye başladı.

İçeriklerin büyük bölümü doğal olarak Kızı-
lay’dan oluyordu; hala da öyle aslında. Ancak 
Kızılay’dan öyküleri seçerken, özellikle gönül-
lülerin iyiliklerini seçmeye özen gösteriyorum. 
Çünkü insanların hiçbir karşılık beklemeden, 
gönüllerini ortaya koyarak gerçekleştirdikleri 
iyiliklerin, değerler zincirinin en güçlü halkası 
olduğuna inanıyorum. Kızılay’ın çalışanları ve 
gönüllüleri bu paylaşımlara ilgi göstermeye ve 
kendi hesaplarından beğenip, tekrar paylaşma-
ya başladılar zamanla.

Profesyonel ve kurumsal olarak bu paylaşımları 
yapmadığım için, başka sivil toplum kuruluş-
larının, ticari firmaların ve sıradan insanların 
iyilik öykülerini de paylaşıyorum. Bence bu 
samimi niyetimim ne olduğunu takipçilere 
gösterme konusunda etkili oldu ve insanlar bu 
öykülere de sahip çıktılar. 

Yaklaşık beş yıldır aralıksız olarak bu pay-
laşımlara devam ediyorum. Paylaşım yapa-
madığım günleri bile hesaba katsak, bugüne 
kadar binden fazla iyilik öyküsünü paylaştı-
ğımı söyleyebilirim. Bu paylaşımları seçerken 
en azından bunun on katı kadar öyküyü de 
okudum. Böyle bir iyilik arşivine çok fazla 
kişinin sahip olduğunu düşünmüyorum. Bu 
kadar fazla iyiliğe maruz kalmanın, beni de 
ruhsal olarak iyileştirdiğine inanıyorum. 

Bu yolculukta beni fazlasıyla etkileyen iyilik 
öykülerine çok fazla denk geldim. Bursa’dan 
83 yaşındaki İbrahim Amca mesela; yol kena-
rından gelip geçenler yiyebilsinler diye devlet 
arazilerinde 22 yıldır sebze ve meyve yetişti-
riyor. Böyle bir iyiliği bir insan 22 yıldır nasıl 
yapar diye hayret ederken, Samsun’da her 
gün kilometrelerce gezerek yabani ağaçları 
aşılayıp, benzer bir iyiliğe imza atan Hacer 
Üstündağ’ın öyküsüne rastlıyorsunuz. 

Israrla paylaşımlara devam edince, durgun 
suya atılmış bir taş gibi etkileşimler de 
halka halka büyümeye başladı.
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Ben iyilik öykülerini paylaştıkça, takipçilerin 
sayıları arttı, her paylaşımı dikkatle takip 
eden ve paylaşarak daha fazla insana 
ulaşmasını sağlayan destekçiler oluştu.

İstiklal Marşını güzel okuduğu için 
kazandığı ödülü Yemen için bağışlayan 8 
yaşındaki Amine Mutlu’nun öyküsü de var, 
kırk yıldır biriktirdiği kitaplarını kütüpha-
neye bağışlayan akademisyenin öyküsü de. 
16 yıl önce Trabzonspor’un maçına bilet 
kazanmak için kan verip bugün 50’den 
fazla kan bağışı yapmış olan Emre Keskin 
var mesela. Kan bağışçısı olabilmek için 45 
kilo verip sigarayı bırakan Vedat Günay-
dın’ın öyküsü de var. Şimdi bu öyküleri 
okuyup, kan bağışına koşmaz mı insan?

Ünlü isimlerin iyilik öyküleri de var; 
binlerce kişiye yemek veren Mesut Özil var 
örneğin ya da Akdeniz’de tekneleri batan 
göçmenleri kurtarmak için gönüllü olarak 
arama kurtarma çalışmalarına katılan ve 
kendini hiç düşünmeden suya bırakan 
NBA yıldızı Marc Gasol var. Kızılay’ın 
aracı olmasıyla 8 yaşındaki Suriyeli Maya 
Meri’nin yeniden yürümesini sağlayan 
Protez Uzmanı Dr. Mehmet Zeki Çul-
cu’nun öyküsü de var. ABD’de kurduğu 
dernekle evsizlere ve kimsesizlere yardım 
eden ve bu sebeple 23 Ocak gününün “Ke-
nan Pala Günü” ilan edilmesini sağlayan 
Türk çocuğunu da bulabiliyorsunuz iyilik 
öykülerinde. 

Gayrimenkulünü iyilik için bağışlayan onlarca ha-
yırsever, yardım etkinliği düzenleyen onlarca eğitim 
kurumu, harçlıklarını bağışlayan çocuklar var. İnsan 
bu öykülere denk geldikçe, aslında insanın özündeki 
iyiliğin de nasıl güçlü bir duygu olduğunu anlaya-
biliyor. Çok sayıda firmanın iyilik öyküleri de var, 
onları daha profesyonellere yönelik bir kanal olduğu 
için LinkedIn’de de paylaşıyorum, başka firmalara 
da ilham olur diye.

Ben iyilik öykülerini paylaştıkça, takipçilerin sayıları 
arttı, her paylaşımı dikkatle takip eden ve paylaşarak 
daha fazla insana ulaşmasını sağlayan destekçiler 
oluştu. Bir gün paylaşım yapamazsam, bana mesaj 
atıp soranlar var, “Bugün iyilik öyküsü yok mu?” 
diye. Kendilerinin dâhil olduğu iyilik öykülerini 
gönderip, paylaşmamı isteyenler var. Paylaştığım 
öyküleri görüp haberleştirmek isteyen gazeteciler 
var. Bir de karşılaştıkları iyilik öykülerini benimle 
paylaşıp içeriklere katkı sağlayan “iyilik öyküsü 
gönüllüleri” var.

“İyilik öyküleri” neredeyse iyiliğin paylaşıldığı bir 
platforma, hatta bir markaya evriliyor. Her kesimden 
takdir ve ilgi görüyor. Daha çok paylaşılıyor ve daha 
fazla yeni iyiliğe ilham oluyor. Hatta iyilik öyküleri-
nin kahramanlarından birkaçı, bu sene Türk Kızılay 
tarafından ödüllendirildi bile. Bu çok tatmin edici ve 
umut verici bir yolculuk benim için.

#İyilikKazandırır etiketi ile şöyle ifade etmiş duygu-
larını öykülerin bir takipçisi; “İyiliğe verilen kıymet 
azaldıkça, iyi şeyler küsüyor bizden”. İşte o verilen 
kıymet azalmasın niyetiyle, bir kelebeğin kanat 
çırpışı gibi başladı “iyilik öyküleri” ve bugün tatlı bir 
melteme dönüştü, belki yarın daha güçlü bir rüzgâra 
da dönüşecek. İyiliği küstürmeyeceğiz…
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G E L E C E K
B İ Z E  E M A N E T

Tüketim çağında insanlık olarak dünyayı, doğal kaynakları, kültürleri ve ruh sağlığımızı 
da harcıyoruz. En fazla harcayanın en makbul görüldüğü bu dönemde alışkanlıklarımızın 
faturasını tüm insanlık olarak ödüyoruz. Çevre felaketleri tüketen, üreten ayırt etmeksizin 
herkesin canını yakıyor. Peki bu durumdan bir çıkış yolu var mı? Sıfır atık hareketi işte bu 

olası felaketten kurtulmak ve geleceğimizi kazanmak için bize yeni bir yol açıyor. 
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Geri kazanım 
uygulamaları 
ile çöp olarak 
nitelenen 1 tonluk 
atığın ortalama 
değeri 36 avroya 
kadar ulaşabiliyor.

Kaynakları Koruyan İlkeler

Sıfır atık akımı günlük yaşamda 
ve hayatın her alanında uygula-
nabilecek bir dizi ilkeden oluşu-
yor. Sıfır atık, atıkların yeniden 
kullanımı sayesinde kaynakların 
yaşam döngüsünü yeniden kurgu-
lamayı hedefliyor. Avrupa’da bir 
insanın yıllık ürettiği çöp miktarı 
455 kilogram. ABD’de bu rakam 
700 kilograma kadar çıkıyor. Çöp 
depolama alanlarına, çöp imha 
tesislerine ve okyanuslara dökülen 
bu atıklar eğer yeniden kullanılırsa 
dünyada insan etkisi ile oluşan kir-
liliğin ve bozulmanın önüne büyük 
ölçüde geçilebilir. Bugün okyanus-
lar üzerinde plastik çöpünden yeni 
adacıklar meydana geldiği düşü-
nülürse sıfır atık hareketinin insan 
kaynaklı çevre felaketine karşı ne 
kadar önemli bir etkisi olduğu da 
anlaşılabiliyor. 

Sıfır atık yıllık yüzlerce kilogra-
ma ulaşan atıklarımızı yeniden 
değerlendirmeyi hedefliyor. Bu 
sayede çöpün ekonomik bir değer 
olması sağlanmakta ve çöpten 
kaynak oluşturulmakta. Sorumlu 
üretim, sorumlu tüketim, yeniden 

kullanım, geri kazanım gibi uygu-
lamalar sayesinde tüm kaynakların 
korunması ilkesine dayanan sıfır 
atık ile hiçbir atık çöp depolama 
alanlarına gitmiyor, yakılmıyor 
ya da doğaya tehlikeli bir şekilde 
bırakılmıyor.

Çöpten Değer Üretmek

Günümüzün israfa ve aşırılığa 
dayalı yaşam tarzında atık olarak 
nitelenen pek çok eşya ve malzeme 
aslında doğru değerlendirildi-
ğinde bir hammadde niteliğinde. 
Yeniden kullanım ve geri kazanım 
uygulamaları sayesinde ürettiği-
miz atıklardan yeni malzemeler ve 
araçlar üretebiliyoruz. Bu sayede 
çöpten bir değer çıkartılabiliyor. 
Geri kazanım uygulamaları ile çöp 
olarak nitelenen 1 tonluk atığın 
ortalama değeri 36 avroya kadar 
ulaşabiliyor. Doğaya bırakılsa ya 
da yakılsa bu atıkların meydana 
getireceği kirliliğin maliyeti ile bir-
likte hesaplandığında sıfır atığın ne 
kadar ekonomik ve bütçe dostu bir 
yaklaşım olduğu da anlaşılabiliyor. 
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Türkiye ve Sıfır Atık Hareketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan 
himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi, 
Türkiye’yi bu alanda dünyadaki sayılı ülke-
lerden biri hâline getirdi. Sıfır Atık Projesi 
ile plastik poşetlerin ücretlendirilmesi gibi 
uygulamalar sayesinde Türkiye, dünyaya ve 
geleceğimize önemli bir katkı sunmuş oldu. 
Türkiye 2019 yılında 25 bin kamu kurumu 
binasında sıfır atık uygulamasına geçmeyi 
başararak bu alanda verdiği taahhütleri er-
ken tamamlamayı başardı. Uluslararası Sıfır 
Atık Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Türkiye 
tüm dünyada sıfır atık hareketinin merkezi 
konumunda.

Tüketim toplumunun insanlar ve doğa 
üzerinde meydana getirdiği tahribat korku-
tucu boyutlara ulaşmış durumda. Kullan at 
ürünler ve ilkel dürtülere dayanan tüketim 
çılgınlığının kısa görüşlü anlayışı Türkiye 
sürdürülebilirlik ve sıfır atık ile değiştirmeyi 
amaçlıyor. “Sıfır Atık Mavi Sözü” veren Tür-
kiye’nin önde gelen 760 kuruluşu denizlerin 
kirliliğini önlemek için çalışıyor. Denizde te-
mizlik seferberliği başlatan Türkiye, 163 bin 
metreküp deniz çöpünü toplayarak dünyaya 
çok önemli bir katkı sundu.

Sıfır Atık Ödülleri ile Türkiye sıfır atık 
alanında çalışmalara imza atmış belediye-
leri, özel sektörden kişi ve kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşlarını ve basın organlarını 
ödüllendiriyor. Türkiye bu teşvikler ve 
bilinçlendirme faaliyetleri ile meyvelerini 
şimdiden toplamaya başladığı önemli bir 
harekete öncülük ediyor. 

Massachusetts Üniversitesi’nde “Uluslararası 
Geleceğin Problemlerini Çözme Becerileri” 
konulu yarışmada 33 ülkeden, 2 bin 500 
öğrenci arasından Türkiye Diyanet Vakfı 

(TDV) Bornova Koleji öğrencileri dünya 
üçüncüsü oldular. Öğrenciler geri dönü-
şümü mümkün olmayan birçok ambalajlı 
ürünün yeniden dönüştürülebilir olması-
na önem veren “Sıfır Atık Kesin Kazanç” 
projesiyle kendi okullarında yaşadıkları 
ortak çevre sorunlarına odaklanarak güncel 
çözümler ürettiler.

Türkiye bu teşvikler ve bilinçlendirme 
faaliyetleri ile meyvelerini şimdiden 
toplamaya başladığı önemli bir 
harekete öncülük ediyor.
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Yeni Başlayanlar İçin Sıfır 
Atık

Sıfır atık alanında yapılan 
bilinçlendirme çalışmaları 
oldukça faydalı neticeler çıkar-
tıyor. Günlük yaşamlarımızda 
atıklarımızı dönüştürerek, geri 
kazanarak gelecek yıllarımızı 
garanti altına alabilir ve neden 
olduğumuz çevre tahribatının 
önüne geçebiliriz. Hayatları-
mızda sıfır atığa geçmek için 
yapabileceğimiz bazı basit pra-
tik uygulamalar ise şu şekilde:

Hiçbir şekilde plastik pipet 
kullanmamak. Bu sayede bir 
daha kullanılmayacak gerek-
siz plastik çöpler üretmemiş 
olacaksınız.

Plastik şişe kullanmayın. Eli-
nizdeki plastik şişeleri de bir 

defa kullanmak yerine tekrar 
tekrar doldurarak kullanın. 
Plastik şişeler yerine çok kulla-
nımlık şişeleri, plastik olmayan 
malzemelerden imal edilmiş 
mataraları tercih edebilirsiniz. 
Böylece günlük su ihtiyacı-
nızı çöp üretmeden gidermiş 
olursunuz.

Günlük alışverişlerinizde 
plastik poşet kullanmayın, 
ürünlerin kendi kutularından 
taşımayı deneyin ya da en 
kolayı bir bez çanta veya pazar 
filesi kullanın. Bu sayede her 
alışverişinizde çöp üretmemiş 
olursunuz.

Plastik ambalajlı ürünler 
yerine kağıttan ya da camdan 
ambalajı bulunan ürünleri 
tercih edin. Bu sayede kullan 

at kültürünün bir parçası ol-
mak yerine sorumlu bir tercih 
yapmış olursunuz.

Kağıt peçeteler bireysel kul-
lanımda en çok hacme sahip 
olan çöplerden biri. Kağıt 
peçete ve havlular yerine yıka-
nabilir, kumaştan imal edilmiş 
uzun ömürlü havlular kulla-
nın. Hem ihtiyacınızı daha iyi 
karşılar hem de çöp üretmemiş 
olursunuz.

Kimyasal temizlik ürünleri ye-
rine evde kendinizin yapabile-
ceği doğal temizlik ürünlerini 
kullanmayı deneyebilirsiniz. 
Bazı temizlik ürünlerini 
oldukça kolay bir şekilde evde 
yapabiliyorsunuz.
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THE HOUSE OF 
ALI MEŞE, AN 

83-YEAR-OLD IN 
THE ORDULAR 

VILLAGE OF BOLU, 
BURNED DOWN 

IN A STOVE FIRE. 
ALI MEŞE WAS 

KNOWN FOR THIS 
PHOTOGRAPH OF 
HIM AND HIS CAT 

WHICH WAS SAVED 
FROM THE FIRE. 

THANKS TO MANY 
BENEFACTORS, A 
NEW HOUSE WAS 
BOUGHT FOR ALI 

MEŞE LAST YEAR.

This photo was taken on the date of 17th of January.



A  C O L L E C T I V E
E F F O R T  O F  S O L I D A R I T Y 

A Ş H A N E
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There are a lot of movies about superheroes who appear when it gets dark. 
Are there people like that in real life? For people who cannot even find a meal 
to it on some days, the answer is “yes.” Defining itself as a “collective effort of 
solidarity,” Aşhane provides hot meals and emergency needs for the homeless 
and impoverished. We talked with this lovely organization that comes to the 
rescue of the homeless around Istanbul day and night.

F A T İ H  T U N C E R P H O T O S  -  E N G İ N  G Ü N E Y S U
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Although 
they needed 
many 
things, 
hunger was 
the main 
problem. 

How was Aşhane born?

In the winter of 2013, my son Mustafa Fazıl 
and his friends gave away nearly 2,500 blankets 
to the homeless living in the streets of Istanbul. 
This continued for 15 or 20 days. On some 
nights of the week, they would seek the home-
less around Istanbul and give them blankets. 
During these visits, the homeless started telling 
Mustafa about their various needs. Although 
they needed many things, hunger was the main 
problem. They also frequently mentioned their 
need to take medicine and to bathe. Mustafa 
tried to provide them, and we did our best to 
help him. We didn’t realize it at first but it got 
quite challenging. It was both a financial har-
dship and kept Mustafa from his school. When 
we found it hard to pay for a mother and son 
whom Mustafa placed in a hotel without telling 
us, we invited them to our house. Wandering 
the streets until the morning, Mustafa started 
skipping school. He would sleep for a few 
hours in the evening and wait for us to sleep. 
Then he would get phone calls and get out. He 
also started blaming me for being uninterested 
and insensitive. We can safely say that the idea 
for Aşhane was born during this time when 
Mustafa was terrorizing us at home.

How was Aşhane founded? With whom did 
you collaborate?

My rapport with the homeless is quite old. In 
the ‘90s, I had a long relationship with the 
homeless, especially the children, living in Üs-
küdar. In the early 2000s, one of my students 
wrote a dissertation on street kids around Tak-
sim. In those years, my wife took in a girl she 
found on the street. Although I thought about 
it a lot, we could realize the project. In the 
mid-90s, we started the project Ekmek Teknesi 
and talked with restaurants but it didn’t come 
to fruition. Mustafa was mostly an observer in 
these incidents. However, during high school, 
he reinitiated the project by directly commu-
nicating with the bakeries in Üsküdar and 
Ümraniye. By distributing blankets, he built a 
relationship with the homeless and, during our 
midnight conversations, he started building 
the idea to distribute soup to the homeless. At 
first, the idea belonged to Mustafa. I mentio-
ned a few friends but they weren’t interested. 
However, my dear brother Prof. Dr. Yumuşhan 
Günay and my own brother Ahmet Karaman 
were involved. Mr. Günay’s psychological 
support at this point encouraged me to buy 
the vehicle. At first, when I visited him at his 

1 8 6 8  D E R G İ  /  A  C O L L E C T I V E  E F F O R T  O F  S O L I D A R I T Y  A Ş H A N E



It still 
strikes a 
chord in my 
heart when 
I remember 
the words of 
a homeless 
friend in 
Şehzadebaşı 
Park who 
said, “I 
haven’t 
hugged 
anyone in 
40 years 
and nobody 
has hugged 
me in 40 
years.” 
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office for a dental appointment and 
told him about my idea with great 
hesitation, he didn’t react. Then, 
after my appointment, he took me 
to the tea house next door and told 
me he wanted to work with me to 
realize my soup project. We had a 
short conversation but I was very 
influenced by his words so much so 
that I forgot about my parked car 
and walked from Merdivenköy to 
Namazgah where I live. I had no 
hesitations then. I bought the vehicle 
with my money. We had it equipped 
with the help of Yakup Köseoğlu, 
who was a doctorate student of mine, 
in November 2014. The two months 
after it was ready, in 2015 May, were 
also hard for us. However, when my 
brother saw the vehicle and took care 
of the cups and the bread, we also 
overcame this hardship. Then, we 
met Levent Uçkan, the imam from 
Kadıköy Hasanpaşa Mosque, and 
our team was complete. The soup was 
provided for the Hasanpaşa Mosque’s 
community, and we had the fuel and 
the driving. For the first two months, 
I drove around Istanbul with my son 
and experienced the most blessed 
nights of my life.

How many people are currently 
working for the organization?

Today, thanks to the contribution of 
Ahmet Karaman, Hasan Okur, and 
Osman Haluk Arabacı, two drivers 
are distributing soup to the homeless 
around Istanbul day and night. The 
evening soup is still provided by the 
Hasanpaşa Mosque. The morning 
soup was offered by Hasan Okur’s 
establishment for the first year, and 
now we get it from Çamlıca Foun-

dation. There are also friends who 
support us to provide our homeless 
friends with winter materials such as 
boots, coats, and blankets. For the 
first two years, my brother Ahmet 
Karaman purchased a great number 
of coats and blankets for us. Back 
then, we also sent coats and blankets 
for other groups also operating in 
cities outside Istanbul. Next year, Ha-
san Okur provided us with coats. For 
some time, Üsküdar Muftiate bought 
us some boots. Last year, Cem Ak-
şehirlioğlu bought us blankets. We 
don’t have any preparations yet for 
this winter but I’m sure someone will 
provide us with boots and coats very 
soon.

What is the most memorable expe-
rience you’ve had with Aşhane?

There are many. If you take some 
time and listen to the homeless frien-
ds, you can experience something 
wonderful almost every night. It still 
strikes a chord in my heart when I 
remember the words of a homeless 
friend in Şehzadebaşı Park who said, 
“I haven’t hugged anyone in 40 years 
and nobody has hugged me in 40 
years.” I was also surprised to meet 
a former tax champion from another 
city at Saraçhane Park.

What do the volunteers at Aşhane 
aim?

In the simplest sense, we’re trying to 
provide food for the homeless. Howe-
ver, in essence, I aim nothing but to 
win the grace of Allah.

Where do you operate?

At first, we had nearly fifteen soup 
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By focusing on good behavior, we define it not as a material support for the poor but as a 
fundamental and spiritual condition to be human.

81

distribution centers on an 
evening route from Kadıköy 
to Esenler Bus Terminal. We 
operated this route for more than 
a year. However, we currently 
provide food and bread for an 
average of 600 people every day 
and night in six or seven locati-
ons in Haydarpaşa and Üsküdar 
on the Anatolian side and Eyüp, 
Fatih, and Aksaray on the Euro-
pean side.

You describe your organization 
as a “collective effort of soli-
darity.” Can you elaborate on 
that?

It’s a long story but I’ll try to 
keep it short. Firstly, it’s not 
about helping the poor, but hel-
ping the wealthy. In other words, 
it’s a social movement for the 
social problems we experience. 
Poverty is only one of the social 

problems we have. However, 
the concept of poverty is related 
not only to economy but also to 
sociology. We also focus on this 
problem along with others with 
regard to conflict and disin-
tegration. At the center of this 
disintegration, there’s a disinteg-
ration of mind and identity on an 
individual level. We need to talk 
about this in depth. It’s mostly 
related to the field of psychology. 
In short, there’s a disconnect 
in the relationship between the 
normative aspect and behavioral 
aspect of individual identity. As 
a natural consequence of this 
disintegration, social structural 
groups have been disintegrated 
at the base and grown distant to 
each other. While every group 
turns inward, it also antagonizes 
every other group believing in 
the paranoia that they’re trying 

to destroy it. We need to offer a 
longer and deeper analysis of this 
psychological and sociological 
phenomenon. However, in short, 
Turkish society is going throu-
gh a time of disintegration and 
disconnect. The disintegration of 
the individual society is reflected 
in the family at first and then 
in the generations, ethnicities, 
religions/sects, politics, and eco-
nomy. At this point, a collective 
effort of solidarity aims a union 
with its identity and the organi-
zation of family through instil-
ling good behavior in everyone. 
By focusing on good behavior, 
we define it not as a material 
support for the poor but as a 
fundamental and spiritual con-
dition to be human. We believe 
that humans are plants in terms 
of biology, animals in terms of 
physiologically, and humans in 
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terms of the good they do for 
others (not for their family 
or relatives). Therefore, we 
want people to do good as if 
they’re fulfilling any other 
need without delegating it to 
someone else. That’s why this 
collective effort of solidarity 
does not undertake anyone’s 
good behavior or ask for any 
monetary support. However, 
we are striving to instill good 
behavior in everyone with de-
termination and encouraging 
and guiding them to do good 
for others. In other words, 
we try to make people happy 
and peaceful in their struggle 
for ambition and selfishness 
as we transform and rebuild 
the individual identity by 

increasing the good behavior 
against the bad. We know 
that good behavior has such 
an influence on the individu-
al identity. We also increase 
good behaviors with new 
forms of relationships formed 
between families and genera-
tions, ethnic groups, religi-
ous groups/sects, political 
groups, and economic groups, 
and aim to form a society in 
solidarity who see each other 
not as rivals, others, and 
enemies but as brothers and 
sisters. In this regard, this is a 
social movement which aims 
to teach everyone about doing 
good without any discrimi-
nation. The Aşhane vehicle is 
just a method to meet a group 

of people’s needs to do good, 
which is a fundamental condi-
tion of being human. It’s not 
the collective’s sole identity 
but just a simple example.

Is there anything else you 
wish to tell the readers?

First and foremost, we’re 
trying to promote the opera-
tions of this collective on its 
website (www.kardesliksefer-
berligi.com) and its vision on 
the website (www.ankaaca-
demy.com). I’d like to empha-
size that. Secondly, we suggest 
everyone to build their own 
collective groups like we did.
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In this regard, this is a social movement which aims to teach everyone about 
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Brothers 
in Need

A  F A R - A W A Y  E N D E A V O R

F A M I L I A R  T O  U S

Founded by local Muslims in Australia, 
thousands of kilometers from Turkey, in 
the Southern Hemisphere, Brothers in 
Need helps the impoverished population 
in that geography based on the principle 
of volunteering. In a time when the entire 
world is having prejudice towards Islam 
and Muslims, Brothers in Need is a living 
proof of Muslims stand out with their 
benevolent traits in their communities. In 
this issue, we talked with Dean Mousad, 
the director of this organization which 
may be located kilometers away from 
Turkey but is very close to us in principle.

How long have you been helping people 
in need?

After many years of service to my local 
community, I understand that even the 
best of people may find themselves facing 
a roadblock at some time in their lives. 
The team at Brothers in Need can offer 
the support you need to get you back on 
your feet. We are dedicated to serve the 
community and determined to improve 
the lives of those who are the most disad-
vantaged and in need of help. We would 
not be where we are today without the 

continuous and generous support of the 
community, our volunteers, our generous 
suppliers, our loyal sponsors, and donors 
who all believe and share our vision.

When and how did you decide to found 
an organization like this?

A group of like-minded friends sat down 
at a restaurant in early 2015 and wanted 
to come together to do some good in 
the local community. We thought about 
it long and hard and by the end of the 
night, we solidified our intention by crea-
ting Brothers in Need.

What services do you offer to people in 
need?

We are a young non-profit organization 
made up of community support workers 
who wish to make a difference. Our mis-
sion is to assist those who are experien-
cing poverty and homelessness with care, 
dignity, and respect. Our work involves 
supporting the people who are poor and 
in need, visiting the sick and the elderly, 
and providing nutritious meals for the 
less fortunate.

We are dedicated 
to serving the 
community and 
determined to 
improve the 
lives of those 
who are the most 
disadvantaged 
and in need of 
help. 

E R C A N  G Ü L
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Our goal is to provide basic necessities to those who 
are in need of urgent assistance so that they can get 
back on their feet as soon as possible. We also provide 
referral services and work with individuals and their 
families to implement long-term strategies that will 
create opportunities for recipients to become more 
self-sufficient.

 How many people have you reached so far?

It’s hard to estimate but, as part of one of or popular 
programs about homelessness, we aid over 350 people 
per week with fresh hot food, non-perishable items, 
and sanitary items which equate to over 18,200 people 
within the homeless community per year. We wouldn’t 
be able to do this without the community’s support.

 How many people work in your organization?

As of 2019, we have over 300 volunteers who contribute 
in different capacities to our cause across New South 
Wales and Queensland.

Media has a biased approach towards Islam. Muslims 
living as a minority face bigotry most of their daily 
lives. How is Brothers in Need welcomed in your 
community?

Brothers in Need has been showcased on many dif-
ferent national and international media outlets like 
OnePath Network, IlmFeed, Rapt, and AlJazeera Live. 
We believe the more efforts we put in with our actions, 
the more stereotypes will be broken.

Have you had any experiences in which someone 
prejudiced against Islam has overcomed this bias 
through your efforts?

For the most part, the wider community has taking a 
liking to our cause as I believe they see the grassroots 
efforts that we do first hand for the youth, homeless, 
elderly, and disabled. Over the course of time, we have 
seen more volunteers from the wider Australian com-
munity volunteering with us and getting to understand 
our culture and religion through an open dialogue.

You once mention about the concept of “ahsan.” Can 
you elaborate on this a little bit more?

As the Prophet PBUH mentioned in various narrations, 
doing actions with the highest level of ahsan (excellen-
ce) is something every Muslim should strive for. We 
must emulate our beloved Prophet PBUH. At Brothers 
in Need, we keep this principle in the back of our min-
ds and try to portray it in all our actions.

 You have been nominated for the 2019 AMAA 
Award. Would you like to talk about this nomination?

All praise belongs only to Allah SWT and all shortco-
mings are from me and the devil. I feel privileged and 
honored that the Australian Muslim community voted 
for me to be nominated as one of the finalists for this 
year’s Role Model of the Year. We ask Allah SWT to 
keep us sincere and steadfast and to overlook our short-
comings. Ameen.

Over the course of time, we have seen more volunteers from the wider Australian 
community volunteering with us and getting to understand our culture and religion 
through an open dialogue.
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İ B R A H İ M 
U Ğ U R L U

“ D O I N G  G O O D  I S  N I C E ! ” 

A L S O  K N O W N  A S 
B R O T H E R  R A M A Z A N

Everybody loves brother Ramazan, wearing a coat and a cap, whose eyes start to 
glisten and who feels heartbroken and speechless when he meets a person in need.

He’s an 80-year-old man with a 
young heart. In the second half of 
his 90s, he entered our lives as a 
timid guest with a television prog-
ram. He traveled Turkey by car vil-
lage by village and neighborhood 
by neighborhood, offering support 
to thousands of people in need. He 
shed light on the capillaries of so-
ciety in cities, towns, and villages, 
he showed us the poverty we live 
in. He even visited the farthest hou-
se in the farthest village to improve 
the inhumane living conditions 
for the mentally and physically 
disabled children. Brother Rama-
zan became a fierce scream against 
the poverty. It echoed so power-
fully that millions of benefactors 
accompanied him on his journey 

with a wheelchair, a house without 
a leaking roof, or a bowl of hot 
soup. Brother Ramazan continues 
this journey he started with his big 
heart, taking help to those in need 
and teaching children about good-
ness and sharing at schools.

He says it was a milestone in his 
life when he shopped for humble 
necessities at a grocery store on a 
winter day in 1996 for a television 
show and visited a family living 
in a slum neighborhood in the 
district of Sarıyer. Back then, he 
was actually a key grip for Kanal 
7 with an experience at TRT and 
Yeşilçam. Although he hadn’t been 
able to finish primary school, he’d 
been working in the cinema and 

television industry for 30 years. 
After setting off on the road on 
that winter day as the key grip İb-
rahim Uğurlu, he became brother 
Ramazan for millions of people. 
Everybody loved brother Ramazan, 
wearing a coat and a cap, whose 
eyes start to glisten and who feels 
heartbroken and speechless when 
he meets a person in need. The 
more you talk to him, the more you 
realize the source of his love for 
humanity. Similarly, he has hund-
reds of stories which prove that his 
affection is not limited to people.

Today, as he told us a story about 
an old dog, he seemed to relive 
that memory: “We care equally for 
people, dogs, and cats. One day, 

İ L YA S  Y I L D I R I M



Brother 
Ramazan 
is a modern 
representative 
of the 
humanitarian 
heritage that 
has been in 
Anatolia for 
a thousand 
years. 

driving a minibus, we saw a big 
but very old dog. It was kept as 
a guard dog at a nearby factory 
for a long time, and when he 
got old, they put him on the 
streets. I learned about this 
later on. The dog could barely 
walk. As we were driving, he 
walked right up to us. He lifted 
his head as if asking us if we 
would run over him. I got off 
the car. He could barely walk 
up to the curb, and I went 
near. I asked if he was hungry. 
Have you ever seen a dog cry? 
This one did. I saw a teardrop 
flowing form his left eye. I 
gave him whatever we had in 
the car. Then I ran around 
and found a butcher nearby. I 
bought some chicken. When 
I came back, the dog wasn’t 

there. I looked everywhere but 
didn’t find it. Then I found 
him lying on an empty lot in 
an alley. He was dead.”

He lost his mother in the 
second month of his life which 
began in a mountainous village 
in Seydişehir. He tells us in a 
shaky voice about the childho-
od he lived in poverty as an 
orphan: “As we cried for food, 
my father would cry with us. 
He would collect acorns from 
the mountains, take them to 
the mill, and make us bread 
with that flour. We mostly 
had only bread to eat.” The 
frightening tone of his story 
also sheds a light on the social 
situation we’re experiencing 
as a country. This story is the 
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story of millions of people who 
had to move from their villages 
in Anatolia to the cities due to 
limited living conditions in their 
homelands. Brother Ramazan 
is only one of the people in this 
flow, who left his hometown and 
looked for hope in Istanbul after 
completing his military service. 

Although the crowds from 
villages encountered a brand-
new way of live in the cities, 
brother Ramazan is a modern 
representative of the humanita-
rian heritage that has been in 

Anatolia for a thousand years. 
In those years, when people in 
need scattered around the cities 
were left to their fate, brother 
Ramazan was an echo of the 
conscience of Anatolian people 
and has been so in the last 20 
years of his life. In fact, there 
are hundreds of thousands of 
anonymous heroes behind his 
dozens of stories about goodwill. 
Brother Ramazan held a mirror 
to our society and let it see itself. 
The reflection on the mirror was 
a bed-ridden patient, a mentally 
disabled child, an old couple 

with no family, or an orphan in 
need of protection. Every face 
on the mirror revealed the values 
of society, which inspired many 
corporate and individual stories 
of goodwill as “Deniz Feneri,” 
named by Mustafa Kutlu.

Brother Ramazan visited his ho-
metown five years ago. Visiting 
the house his father had to sell 
for a mere song before his death, 
he remembered with a knot in 
his throat his childhood memo-
ries, the room he lived with his 
five siblings and father, the stove 
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with pitch-black walls, 
and the scent that has 
stayed the same. As each 
memory from those days 
resurged in his memory, 
he looked at the ceiling 
and took shelter in the 
far-gone memories of 
their single-room house 
with a dirt roof. 

While telling his story, 
brother Ramazan feels 
the need to take deep 

breaths as if he’s carrying 
a heavy burden on his 
back. “Doing good is 
nice. It makes you good 
and nice as well,” he says 
and continues. He conti-
nues his journey with his 
never-changing last wish 
“I hope I die at the doors-
tep of a poor person.”

While telling 
his story, 
brother 
Ramazan 
feels the need 
to take deep 
breaths as if 
he’s carrying a 
heavy burden 
on his back.
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OSMAN
KAPLAN

A PASSENGER ON THE ROAD TO GOODWILL

90 1 8 6 8  D E R G İ  /  A  P A S S E N G E R  O N  T H E  R O A D  T O  G O O D W I L L  O S M A N  K A P L A N

F A T İ H  T U N C E R



Osman Kaplan is one of the biggest helpers for the homeless staying at Ankara Bus 
Terminal. Having dedicated his life to the good of the society, Kaplan gives the homeless 

the sandwiches, drinks, and meals he prepares himself. Believing that his purpose in life is 
to help others, Kaplan has had a positive contribution to the lives of hundreds of people on 
this journey he set off on his own. We talked to him about his solitary journey of goodwill.

How did you decide to help people at Ankara 
Bus Station?

One morning, I woke up and saw a message from 
a friend. At the terminal, where he took a bus 
for another city, he saw an old couple lying on 
the ground. Since his bus had already moved, 
he couldn’t help them and sent me a message 
because he knew I would. With the morning 
prayer, I went to the terminal and started looking 
around. I asked the security guard and he told 
me there were a lot of homeless living there. I 
was shocked, how could there be? He told me to 
go upstairs. When I did, I saw many homeless 
people sleeping on the benches. These people 
had always been there but we failed to see them. 
We’re so wrapped up in our own lives and other 
stuff that we can’t see the reality around us. See-
ing them like that upset me a lot. I looked for the 
couple, couldn’t find them and went back home. 
On my way back, I thought I had to do somet-
hing for the homeless there. It’s how it all started.
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How was your first day? How did you feel?

I thought at home and decided that the only thing 
I could do was to make sandwiches for them. I 
went to the grocery store to buy ingredients such 
as bread, tomatoes, and cucumbers. I started 
making sandwiches but I always thought, “Would 
somebody say something? Would they be mad? 
Are there bad people living with them? Would 
they gladly accept this?” I finished the sandwiches, 
put them in the car, and headed for the terminal. I 
carried the bags inside and walked towards the first 
homeless person I saw lying on a bench. It was an 
old man with ragged clothes. I touched his shoul-
der and spoke to him. He didn’t react at first. I 
spoke to him again. He opened his eyes and looked 
at me. I told him, “I brought you a sandwich. Are 
you hungry?” Suddenly, he sprung up and said, 
“Yes, son, I am.” At that moment, my belief that 
I was doing something right became firmer and I 
gave him a sandwich and a bottle of water. He took 
them and started eating the sandwich. I was very 
happy because he was hungry and now he would 
not be so anymore. I started giving the sandwiches 
and bottles to others. They were all very happy. I 
could never forget how they looked at me.



You’re managing this on your own. Isn’t it 
hard?

Yes, I’m doing all the organization, distributi-
on, and feeding the animals on the street. It is 
hard but I need to see and distribute everyt-
hing myself. Whether it’s a homeless person, a 
stray animal, or a disabled kid. I need to look 
into their eyes and see their voices. That’s why 
I’m doing it myself. It is tiring but at least I 
know it’s done.

What is the most memorable experience 
you’ve had?

There was a girl who was mentally and physi-
cally disabled and had to use a wheelchair. I 
bought shoes and dresses for children for the 
bairam. I also bought her shoes and clothes 
but most people said, “She wouldn’t use them. 
She doesn’t need any shoes because she’s never 
walked.” I didn’t listen to them and visited her. 
I kneeled before her. She was just 12 and a lo-
vely girl. I showed her one red and one yellow 
pair of shoes and asked which one she wanted. 
I knew that she was aware of what was going 
on despite her disability. When she saw the 
shoes, she started moving around in her whe-
elchair. She was trying to get up and smiling. 
Yes, she was smiling because she was happy. 
I realized she was pointing to the red pair of 
shoes. She understood it all and liked the red 
ones. She never had any shoes. The more she 
moved, the more sound she made. I put the 
shoes on her feet. I was so happy because she 
was laughing. Although she could never walk 
or run in them, she now had a pair of shoes. 

I put on the shoes and stood up. When I was 
talking to her mother, someone grabbed my 
hand. I looked down and froze up. It was 
that sweet little girl. She could barely hold 
a spoon and was fed by her mother but she 
grabbed my hand and was looking at me with 
those eyes as deep as the sea. I was so happy I 
couldn’t put it into words. I tried really hard 
not to cry because it was as if I was holding 
the hand of my baby whom I lost after four 
months and whose hand I never could hold.

You’re doing something for the society. How 
do you think it’d be possible for more people 
to do this?

I’m doing what people are supposed to do. I 
believe life is more than eating, drinking, and 
traveling. 

Although she 
could never walk 
or run in them, 
she now had a pair 
of shoes. 
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We need to help the people and 
animals around us. We just need 
to make some time and empat-
hize. It’s not hard at all. But you 
need to see what’s around you 
instead of just looking. Only then 
people can realize that there are 
many people and animals in need.

What do you think about the 
rate of goodwill and support in 
our society?

Unfortunately, it’s much less than 
what we’re taught. As time goes 
by, people are drifting away from 
conscience and mercy. They be-
come more insensitive and ignore 
many bad and unjust things. But 
there are also people who strive to 
do good although they are few in 
numbers. I feel like crying when 
I see them and try to be more 
hopeful about the future.

Where do you operate?

I don’t have a specific area. I go 
wherever I’m needed. I visited 
families and other cities to help 
them by fixing their house. I also 
help stray animals in many distri-
cts and cities. I don’t have a spe-
cific place. I do not discriminate 
between places, races, people, or 
animals.

What’s the most frequent chal-
lenge you encounter?

I’m very tired by people trying to 
prevent me from doing this. For 
some strange reason I still don’t 
understand, people always warn 
me against doing good telling 
me not to give food or clothes, 
to feed the stray animals, to heal 
the wounded cat, to have them in 
my home or my workshop. I was 

on my way to help a woman who 
was beaten and thrown to the 
streets and they told me, “Do not 
help her.” It’s ridiculous and very 
negative. I’m very tired and upset 
by this. They do not want to help 
but they also try to prevent others 
from helping.

Is there anything else you wish 
to say to our readers?

Being a good person is much 
better than being bad. The more 
you help others, the better you’ll 
feel about yourself. It’s worth 
everything when you bring home 
a kitten you found on the street 
shivering and hungry in the street 
or when you look into the eyes of 
someone after placing a sandwich 
into their calloused hands. Be 
good people. Love life and everyt-
hing that’s alive. Have respect for 
them and remember that others 
have the right to be happy as well.

Being a good person is much 
better than being bad.
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P A T İ L İ K Ö Y
T H E  N E W  H O M E

O F  S T R AY A N I M A L S

P a t i l i k ö y  W e l c o m e s  S t r a y  A n i m a l s
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The story of two 
people who set 
out to do their 
best continues 
to be a beacon of 
hope for many 
animals.



It’s a reality that stray 
animals we walk by every 
day, occasionally stop to 
pet their heads, or smile at 
need more than these. They 
need a home to protect 
them from the winter cold, 
clean water in summer, 
and food every day of the 
year. Although individual 
efforts could change a 
lot, these animals are in 
constant need of help. The 
story of two people who 
set out to do their best 
beyond individual efforts 
continues to be a beacon 
of hope for many animals. 
Founded by volunteers 
who were determined to 
do more instead of walking 

past them on the street or 
just putting out a bowl of 
water, Patiliköy’s story is to 
inspire us all.

Patiliköy, which was 
founded to feed 30-40 stray 
animals in İmrahor Valley 
in Ankara in 2011 with the 
leadership of Volkan Koç 
and which, in eight years, 
became the home of hund-
reds of stray animals on 
a vast land, reflects a true 
volunteering story aiming 
to do something good for 
these animals. Trying to 
provide food and water for 
the stray dogs he saw every 
day, Volkan Koç started fe-
eding more animals, which 

gave birth to this place that 
currently hosts hundreds of 
stray dogs. Since then, Vol-
kan and Canan Koç have 
dedicated their lives to the-
se dogs and work 24/7. In 
this challenging effort ba-
sed on their volunteering, 
they continue to work with 
other volunteers. Every day 
of the year, they make an 
incredible “humanitarian” 
and “conscientious” effort 
by feeding, neutralizing, 
vaccinating, treating, and 
most importantly, loving 
these animals which are 
stray, abandoned, or have 
given birth in the forest 
because they were not 
neutered. 

Patiliköy 
currently 
hosts 
hundreds 
of stray 
dogs.
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The couple says their only goal is to 
“support and be a beacon of hope for 
the future of these animals which have 
been abandoned or despised by peop-
le, living without a home or an owner 
and looking for a piece of bread in the 
trash.”

Patiliköy Reaches More Animals in 
Its New Home

With the increasing number of ani-
mals in need, the space in İmrahor 
Valley was not enough and Patiliköy 
moved to Gölbaşı Ahiboz neighbor-
hood. Spanning an area of 20,000 sq 
m (three times bigger than the pre-
vious one), this place can host more 
animals. When the number of animals 
reached from 40 to 400 in eight years, 
Patiliköy had to move to its new place 
in the Ahiboz neighborhood in the 
district of Gölbaşı. They feed 700 
dogs every day, mostly abandoned 
by people, (400 of which living in 
villages) in a forestry land in addition 

to neutralizing, vaccinating, treating, 
and most importantly loving them so 
that they could have a healthier and 
longer life.

Dogs, whose every need is met at Pati-
liköy, can run freely in this vast place 
surrounded by walls. They would also 
be protected from the sun when the 
tree saps grow. Each dog has its own 
house and there’s a pool for them to 
cool. There are nine heat-insulated 
tents in Patiliköy to protect them from 
the cold. In addition to special areas 
reserved for disabled and old dogs or 
puppies, there are to veterinaries on 
site to treat the animals.

In addition to individual homes for 
nearly 400 dogs at Patiliköy, there are 
also winter tents and indoor prefab-
ricated areas, exclusive spaces for 
mothers and puppies, disabled, or old 
dogs. They are taken care of in separa-
te places for a more comfortable life. 

They feed 
700 dogs 
every day, 
mostly 
abandoned 
by people, 
(400 of which 
living in 
villages) in a 
forestry land.
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Unlike other shelters, Patiliköy enab-
les them to run and play freely or 
cool down in a big pool. In winter, 
they can easily warm themselves in 
heat-insulated tents.

The biggest problem in Patiliköy is 
to provide food for such big num-
ber of animals. Most of the twenty 
packages of food (each 15 kilog-
rams) are provided by the volunteers 
from social media or food waste 
from contracted restaurants. Howe-
ver, they still need a great deal of 
support.

A Family Growing on Social Media

Having welcomed hundreds of 
stray animals and made an effort for 
them to live in the best conditions 
possible for eight years, Volkan and 
Canan Koç’s wonderful project soon 
attracted other volunteers. More 
than 700 in number, the animals 
always need dog food, food waste, 
blankets, donations for treatment, 
and maybe most importantly, love. 
Volunteers play the biggest role in 
this. They build shelters from waste 
materials, clean the village, maintain 
it, and offer their endless love for the 
animals. First and foremost, they do 
their best to find a permanent home 
for these dogs.

Patiliköy’s social media accounts are 
the main channel for these volunte-
ers. Making announcements for their 
need of support, Patiliköy’s founders 
say they need more volunteers and 
support, and invite them to visit the 
village or if they can’t, they can send 
dog food or donations online.

All animal lovers need to assume 
responsibility to provide them with a 
better and healthier future. You can 
help with a package or can of dog 
food, a carton of milk, a blanket, an 
old carpet, a food or water container, 
or any other stuff you don’t need at 
home but can be used at Patiliköy.

Stating the struggle they share with 
the volunteers, Koç says, “They get 
hungry and thirsty like we do, and 
they have some basic necessities. It’s 
important to understand them. We 
started this for them and founded 
this place for stray and disabled 
animals. I’m its founder but we have 
many animal lover friends with us.”

Emphasizing that sending donations 
for dog food is not enough, Koç also 
says, “I want everyone to visit Patili-
köy. There’ll be a second time when 
they start petting them. I do have 
some challenges here and sometimes 
it’s not possible for me to touch each 
dog. 

The biggest 
problem in 
Patiliköy is to 
provide food 
for such big 
number of 
animals. 

That’s why we really need volunteers. 
We have many disabled dogs. It’s very 
important for them to interact with 
humans.”

Koç says they have found a home for 
nearly 400 stray animals since 2011 
and invites everyone to adopt one by 
saying, “Many people buy pets for their 
children as a gift when the semester 
ends. We have many stray animals here 
and 80% of them have been cast away 
from home. They’re all used to living at 
home. They would never cause a prob-
lem because they know how hard it is to 
live outside.”

971 8 6 8  D E R G İ  /  P A T İ L İ K Ö Y :  T H E  N E W  H O M E  O F  S T R A Y  A N I M A L S



Where Should I Adopt a Pet?

Hundreds of stray animals living on 
the streets without food or shelter wait 
for the help of people. Every animal 
given as a gift on Valentine’s Day or at 
the end of the semester, bought from 
pet shops and then thrown into the 
streets out of boredom is left in great 
despair. Although there are volunteers 
trying to help these animals left in 
forested lands, what they really need 
is a home. Having found a home for 
nearly 400 dogs so far, Patiliköy belie-
ves that the best way to help these ani-
mals, most of which have been thrown 
to the streets, is to find them a home. 

How Can I Adopt?

Before deciding to share your home 
with a pet, you should do a diligent 
research. You need to learn about the 
necessities of a dog or a cat which will 
be living with you until the end of its 
life. Animals have different characte-
ristics based on their species, races, 
ages, and genders. Designing a living 
space for this new member of your 
family is priority in offering them a 
happy home with lots of love. If you’re 
ready, you can adopt a pet which will 
become the joy of the house from 
shelters or volunteering projects like 
Patiliköy.

We’ll Leave a Better Future for Ani-
mals

Continuing to do his best for homeless 
animals to live in better conditions 
and to have a better future, Volkan 
Koç founded Patiliköy Foundation 
for the Preservation of Nature and 
Animals in August 2016. The foundati-

on continues to work for all homeless 
animals with the aim of instilling love 
for animals, working for the execution 
of animal rights, protecting the stray 
animals’ right to live, caring for ani-
mals in need, and attracting people’s 
attention to this issue.

What Can We Do for Stray Animals?

Having set out to feed 30-40 dogs on 
his own, Volkan Koç has changed the 
lives of hundreds of dogs. Patiliköy, 
which may have saved many animals 
that had to live on its own in the forest 
fighting hunger and cold, has set an 
example for animal lovers. We may 
not be able to help that many animals 
but we can at least do something for 
those living in our street or maybe 
in our city. If you want to volunteer 
for animals but don’t know where to 
begin, there are a few alternatives you 
can look into.

Build Homes for Cats and Dogs

You can build homes for cats and 
dogs from cardboard boxes, plastic, 
or wood. You can build them easily 
at home and wrap them in nylon for 
water resistance. You can even wrap a 
cardboard box with a nylon bag and 
put it sideways so that a cat can stay 
in it.

Leave a Bowl of Water

Water is as crucial for animals as it 
is for us. A bowl of water left on the 
street is quite important for them. In 
winter, you can put a drop of olive oil 
in the water so that it doesn’t freeze.

Share Your Food

It’s very hard for stray animals to find 
food, especially in winter. You can car-
ry a small pack of food to help many 
of them in a short amount of time. If 
you cannot buy animal food, you can 
prevent them from going hungry by 
offering the waste food from home.

Do Not Ignore Wounded Animals

We may not have a lot of time to 
spend with animals. However, it’s not 
that hard to help a wounded or sick 
animal you see on the street. Instead 
of leaving them to their fate, you can 
contact the nearest municipality for 
help.

Support Shelters

If there’s an animal shelter in your 
district, you can be sure they’ll be ta-
king care of a lot of animals especially 
in winter. Donating food to these shel-
ters help them care for more animals 
than usual. You can also donate old 
blankets or newspapers. If you have 
time, you should also visit the animals 
in these shelters. If you’re nearby, 
hundreds of homeless dogs at Patili-
köy are waiting for your affection.

In winter, you can put a drop 
of olive oil in the water so 
that it doesn’t freeze.
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