Selam arkadaşlar
Hepatoloji e-bülten adı altında,
sanal ortamda TKAD bünyesinde karaciğer dostlarının bilgilendirilmesini sağlamak amaçlı
bu çalışmanın hazırlanması ve
sunulması, bana verildiğinde,
yeteneğimi sorguladım ve bu
konuda farklı ne yapabilirizi
düşünmeye başladım. Prof. Dr.
Yüksel Gümürdülü hocamızın
ve arkadaşımın editörlüğünde
hazırlanmış, 2013 yılına ait altı
e-bültenin, gerçekleşen veya
gerçekleşecek toplantılardan
bilgi aktarımı ile dolu olduğunu
gördüm. Bu konuda yapılan
duyuruların, toplantılar hakkında yeterince bilgi edinmemizi
sağladığını düşünüyorum.
Onun için bir farklılık yaratarak,
hep içinde bulunduğumuz
ve izlemeye çalıştığımız tıbbi
konuların dışında, farklı bilgilerin paylaşıldığı bir bülten hazır-

lamak istedim, en azından ilk
sayısını. Genellikle tababet dışı
konuşmalar, önceki toplantılardan ve yazılardan hatırlanacağı
üzere hep mitoloji ile ilgilidir.
Zeus, Prometheus’u insanlara
yasaklamasına rağmen ateş
gönderdiği için Kafkas Dağları’na zincirlemiştir. Bir kartalı
Prometheus’un başına nöbetçi

bırakmıştır. Kartal hergün
Prometheus’un yanına gelir,
karaciğerinin bir kısmını yer,
ertesi gün karaciğer yeniden
oluşur ve döngü sürer giderken bir gün Heracles gelir,
Prometheus’u kurtarır………
karaciğerin kendini yenilemesi,
hepatosit rejenerasyonunun
mitolojik dayanağını öğrenmek
tabii ki önemlidir; ancak bu
sayıda sizlere diğer mitolojik
figürlerden bahsetmekten ziyade, yaşadığımız dünyaya ait
bilinmedik, öğrendiğinde insanı
hayretlere düşüren örnekler
sunmak istedik. Heidi’nin
neden çıplak ayaklı olduğunu
ve Mostar Köprüsü’ nün öyküsünü bilmek istemez misiniz?
Sosyal farkındalık yaratacak
hikayeleri olan arkadaşların
yazılarını da beklemekteyiz.
(Yazıda kullanılan tüm fotograflar internet ortamından elde
edilmiştir. Kullanımında telif
hakkı olduğuna dair bir ibare

olmadığı için kullanılmıştır.
Heidi’nin öyküsü için, Sarı
Siyah dergisi 2015 yılı, sayı 20,
sayfa 42-47’ de yer alan Sevim
Akyürek’ in “Heidi’nin ayakları
neden çıplaktı” yazısından yararlanılmıştır. Mostar Köprüsü’
nün öyküsü ise, As. Dr. Fatih
Atalah tarafından hazırlamıştır.)

1910) İsviçreli bir ressamdır.
O da resimlerde çıplak ayaklı
çocukların toplumda, okulda
ve evde diğerleri ile yedirerek
(göze pek sokmadan!) resmetmiştir. Benim gördüğümde çok

kadar, durumu çocuklarına
bakmaya müsait olmayan ya
da bakmamak için boşanmak
gibi kabul edilebilir bir gerekçe
sunabilen, devlete borcu bulunan veya cezaevinde bulunan,
genellikle de fakir ebeveynlerin
çocukları eğitim ve yaşam gibi
temel ihtiyaçlarının karşılanması için devlete teslim edilirler
veya devlet ve kilise tarafından
alınırlardı. Çocuklar, biyolojik
anne ve babalarından, onları
bir daha görmemek üzere ayrılırdı. Aracı konumundaki devlet
ise kilise desteğiyle, çocukları
genellikle iş gücüne ihtiyaç
duyan çiftçilere belirli bir bakım
ücreti ödenerek (!) veriliyorlardı. “Verdingkinder” olarak
anılan bu çocuklar, diğerlerince devletin ve kilisenin koruyu-

etkilendiğim ve duygulandığım
bir resminde, mezar başındaki
çıplak ayaklı çocukların mezara
bakışları ile kilise korosunda
ilahi okuyan ayakkabılı çocukların cenaze ritüelindeki rolleri
arasındaki tezat insanı kahretmektedir.
İsviçre’ de, 1789’ dan sonra 14
yaş altı çocukların fabrikalarda
çalışması yasaklanmıştır. 1974
yılında yasayla kaldırılıncaya

culuğunda “kurtarılmış” çocuklar olarak yorumlanırlardı,
aslında gittikleri yerde genelde
evin dışında uygunsuz koşullarda yaşayan köle çocuklardı.
Ailelerden ayrılırken verilen
çoğu kez birkaç numara büyük
ayakkabıları parçalanıp veya
küçüldüğünde giyilemez hale
geldiğinde, eğer belirli zaman
geçmemiş ise (genelde 2 yıl)
koruyucu (!) aileleri tarafından

Heidi’nin ayakları neden
çıplak?

Sanırım dünyada en medeni
ülke hangisidir? sorusuna bir
çoğumuz İsviçre diye cevaplandırırız. Karlı dağlarla çevrili,
yemyeşil çimenlerin üzerinde
sardunya süslü ahşap çiftlik
evlerinin yanısıra, peyniri ve
çikolataları ile hemen aklımıza
gelen bu ülkenin aslında çocukluğumuza (tabi ki 5. ve 6.
dekaddakileri kast ediyorum)
damga vuran, kırmızı suratlı,
sürekli gülen ve kendine kötülük edenlerin bile yardımına
koşan, iyiliksever çizgi roman
kahramanı Heidi’ sini de unutmak mümkün değildir. Johanna (Heusser) Spyri, 1827-1901
arasında İsviçre’ de yaşayan
bir yazardır. Heidi’ nin ayaklarını çıplak çizmiştir. Yazar,
aslında tabu olan ve konuşulmasından hiç hoşlanılmayan
bir konunun altını çizmek istemiştir. Aynı dönemde yaşayan
Albert Samuel Anker (1831-

yenileri alınmadığı için “çıplak”
ayakları ile yaşamak zorunda
kalıyorlardı. “Verdingkinder”
Türkçeye “sözleşmeli çocuk”
diye çevrilebilir. Bernli tarihçi
Marco Lauenberger, Birinci
Dünya Savaşı sırasında Bern
Kantonu’ndaki çocukların
yaklaşık yüzde 10’unun bu statüde olduğunu belirtmektedir.
Herhangi bir ücret ödemeden
çalıştırılan, baskı altına alınan,
ailesiz büyüyen, koruyucu (bakıcı) ailelerinde tecavüze maruz
kalan bu çocukların sayısı
yüzbinlerle ifade edilmektedir.
Carl Loosli, İsviçre’nin bir “Verdingbub” yazarı, sosyal eleştirmeni, filozofu, gazetecisidir.
Yaşadığı dönemde yazdıkları
dikkate alınmayan, dışlanan bir
yazar olan Carl Loosli, “annemi
hayatımda yalnızca beş kez
görebildim, babamı ise hiç
görmedim” diyerek hayatını
anlatmaya başlar. 1877 yılında
Bern şehrinde “evlilik dışı
çocuk” olarak doğmuştur.
Sekiz yıl bir çiftlikte yaşadıktan
sonra, yaşamını yetimhanelerde, cezaevlerinde ve tımarhanelerde geçmiştir. Onun evlilik

dışı olmasından dolayı, devlet
ve kilise tarafından kendisine
layık görülen yaşamı, İsviçre’nin “karanlık bir dönemi”
olarak tanıtmıştır. Yaşadıklarını
dile getirmesi aykırı düşünceler
olarak nitelendirilip dışlanmıştır. Ressam Albert Anker’in
İsviçre halk hayatını resmettiği
tabloların bir çoğunda çıplak
ayaklı çocuklar görülür. “Verdingkinder” lerin insanlık dışı
yaşam koşulları bir filme de
konu olmuştur. Bu gerçeği
yaşamış on bine yakın insanla

yapılan röportajlardan doğan
senaryo, Markus Imboden
tarafından çekilmiş ve 2011
tarihinde gösterime girmiştir.
Verdingkinder olayından ilk kez
haberdar olduğumda, gecenin
ilerleyen saatine rağmen,
internet ortamından filmi izledim, sizlere de öneririm. 103
dakika süren film, puslu karanlık bir havada tepede, köyden
uzakta yeşillikler içindeki bir
çiftlik evinden taşınan bir tabut
görüntüsüyle başlar. Tabut
dayağın, soğuğun, küçük bedenlerin taşıyamayacağı işlerin,
bitmeyen çalışmaların yaşandığı çiftlikten çıkmaktadır. İçinde,
on yaşında bir kız çocuğu
vardır. Ev işlerinin yorucu çalışmalarının ardından geceleri de
evin oğlu tarafından tecavüze
uğramaktadır. Köle kız hamile
kalmıştır ve koruyucu anne (!),
çocuğu düşürtmeye çalışır,
çünkü sözüm ona denetleyici
rahip geldiğinde kızı hamile
görmemelidir. Kızın kanaması
olur, doktora götürülmez
ve ölür. Hikaye evde ikinci
korunan(!) çocuk olan erkek
“verdingkinder” ağzından
anlatılmaktadır. Filmin sonunda
bir rahip, sorgusuz sualsiz,
tabutu alır ve gider.
Film, o zamana kadar kendi

gerçeklerinin kabuğunda
yaşayan pek çok insanın
konuşmasını sağlamıştır.
Lyss’ de oturan 76 yaşındaki
Hugo Zingg filmin gösterimin
ikinci gününde ‚ “Ben de O
Cehennemi Yaşadım” diyerek
bir gazeteye yaşadıklarını
anlatmıştır. Yaşadıklarını kitap
haline getiren Dora Stettler, iki
kardeşi ile birlikte Emmantel’e
bir çiftliğe, 1934 yılında, “artık
burası sizin eviniz” diyerek
bırakılır. Yedi yaşındaki Dora,
annesinin bavula koymuş
olduğu elbiseleri tam dört yıl

giyer. Kendisine iki numara
büyük gelen ayakkabısını
bir numara dar gelene kadar
kullanmak zorunda kalmıştır.
Babasının sonradan getirdiği
kıyafetleri ise çiftlik sahibinin
çocukları giyer. Yaşadıklarını
kitapta detaylı olarak anlatır.
Charles Probst 79 yaşındadır.
Annesinin “çıplak ayaklı
çocuk” olarak yanında çalıştığı çiftçi tarafından tecavüze
uğraması sonucu doğmuştur.
Başka bir bakıcı aileye verilmiştir. Annesinin kaderi onun
da geleceği olmuştur. Yıllarca

saat dörtte kalkarak ot biçmiş,
ahırda yaşamış, yıllarca dişlerini fırçalayamamış, iç çamaşırı
olmamış, hasta olduğunda
doktora götürülmemiştir.
Cinsel istismara uğramış ve
sabahları verilen kuru ekmeği
soğuk suya batırarak yemek
zorunda kalmıştır.
Walter Zwahlen yaptığı açıklamalarda “verdingkinder” konusunda en çok kitabın İsviçre’de
basılmış olduğunu, ancak bu
durumun yalnız İsviçre’de
değil, Almanya ve Ukrayna’ya
kadar uzanan bölgede, çocuk

köleliğinin resmi olarak uygulandığına dikkat çekmiştir.
İsviçreli Fotografçı Paul Senn,
“Bauern und Mitarbeitern”
adlı kitabını bu konuda yıllarca
İsviçre’yi dolaşarak çektiği
fotoğraflardan oluşturmuş.
“Verdingkinder” konusunda
2009 yılında açılan fotograf
sergisi günümüze kadar
devam etmektedir. Sergiyi
izleyenlerin ziyaretçi defterine
yazdıklarından bazılarını
okuduğunuzda tüyler ürpertici
olduğu görülür:
“Ben de bir Verdingkinder
idim. Ama çok geç kaldınız.”
“Bakıcı babamın yıllar sonra
gazetede ölüm ilanını görünce
gazeteyi parçaladım.”
“Bunlar bizim özgür ve zengin
ülkemizde mi olmuş?
Çok üzgünüm.”
“67 yaşındaki eşimin neden
çocukluk ve gençlik yıllarından hiç söz etmek istemediğini şimdi anlıyorum.”
“Verdingkinder” konusunda

farkındalık yaratmak ve
devletten maddi ve manevi
tazminat almak için uğraşanlar,
dünya kamuoyuna sundukları
bu insanlık dramına ait geri
dönümleri yavaş yavaş almaya
başladılar. 12 Nisan 2013 tarihinde, dönemin Adalet Bakanı,
dönemin İsviçre Cumhurbaşkanı Simonetta Sommaruga
ve İsviçre Hükümeti adına bu
muameleye maruz kalmış tüm
çocuklardan özür dilemiştir.
Şimdiye kadar yapılmış resmi
en büyük özür olarak tarihe
geçen bu özrün yanında, Bern,
Luzern, Thurgau ve Freiburg
Kantonları da resmi olarak özür
dilemişlerdir. Bunun yanında
kayıtlara geçen resmi bir belge
de, dönemin federal milletvekillerinden, Zürih Kantonu Bakanlarından Jacqueline Fehr’in
31.05.2011 tarihli, Federal
Hükümet’in (Bundesrat) cevaplaması üzerine verdiği soru
önergesidir, ancak değerlendirilmesi ertelenmiştir. Bu muameleye maruz kalan çocuklar
ve insan hakları savunucusu

gönüllerinin İsviçre’de kurduğu
Guido Fluri Vakfı yaptığı kültürel faaliyetlerin yanında, siyasi
bir adım atılması için de büyük
çaba göstermektedir. Bu
bağlamda 19.12.2014 tarihinde
8 ay içinde toplanan 110.000
imzayla, yeni bir inisiyatif
(Wiedergutmachungsinitiative)
için İsviçre Federal Hükümetine başvuruda bulunulmuştur.
İnisiyatif metninde sadece özür
ve manevi destek değil, 500
milyon franklık bir tazminat da
talep edilmektedir.
Öğrendiğimde ve araştırdığımda, bir de filmini izledikten
sonra, insanın ne kadar acımaz
ve merhametsiz olduğunu
görmek beni çok şaşırttı.
Sadece oryantal toplumlara
mal edilen bu özelliklerin, aslında tüm insanoğluna ait olduğu
görmek çok üzücü idi.
Kadir Demir

Mostar köprüsü’nün hikayesi
aslında bu topraklardan çıkan
bir çocuğun hikayesidir. Osmanlı döneminde, bu bölgeye
(Bosna-Hersek) devşirme memurlar gönderilir, bu memurlardan yörede yaşayan genç
çocuklar keşfetmeleri, bunları
yeteneklerine göre sıkı eğitim
sürecinden geçirerek ustalaşmalarını sağlamak amaçlanırdı.
Hayrettin’in ailesi, oğulunu
devşirme memurlardan
saklamak amacıyla Neretva
Nehri’nin kenarına kaçırmışlar
ve gözlerden uzak yaşamayı
amaçlamışlardı. Ancak tesadüfen burada bulunan devşirme
memur, küçük çocuğun nehir
kenarında çamurdan güzel
şeyler yaptığını görmüş ve çocuğa sorduğu sorulara verdiği
cevaplar ile de yetiştirilmesi
gerektiğine karar vermiştir.
Memur aile ile tanışır ve ailenin
de onayı alınarak yetiştirilmek
üzere Mimar Sinan’ın yanına
verilir. Hayrettin, yeteneği sayesinde önce Mimar Sinan’ın
çırağı daha sonra kalfası olur.
Osmanlı İmparatorluğunun

en zirvede olduğu Kanuni
Sultan Süleyman dönemidir.
Mimar Sinan’ a “Mimarbaşım
şanımıza layık bir köprü
yapılsın” dendiğinde, mimar
Hayrettin bütün cesaretini
toplayarak, doğup büyüdüğü
topraklara faydası olsun diye,
bu göreve talip oluyor. Köprü
İslam medeniyetinin simgesi
hilal şeklinde ve Allah’ın 99
ismine istinaden 99 basamaklı
olarak yapılır. Proje 9 yıl surer
ve 1566 yılında tamamlanır. O
zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları arasında olan
Hersek Bölgesi’nin ana kenti,
bu tarihten sonra Mostar
Bölgesi olur. Oldukça
üstün teknik kullanılarak
inşa edilen köprü, her
açıdan Mimar Sinan’ın
eğitiminden geçen bir
elin eseri olduğunu
belli etmektedir. İslam
mimarisinin en dikkat
çekici yapılarından biri
olan ve Boşnakça “Stari
Most” olarak isimlendirilen köprü, nehrin iki farklı
yakasında yaşayan Hırvat

ve Müslüman kesimleri birbirine bağlayarak yüz yıllarca
Balkanlar’ın en önemli figürleri
arasında yerini sağlamlaştırmıştır.
Katolik, Ortodoks, Yahudi
ve Müslümanları birleştirerek
kültürel bir simge görevi
üstlenmiş. Mostarlı cesur
gençlerin köprü kemeri üzerinden suya atlama geleneği
ise köprü yapıldığından günümüze, kesintisiz olarak devam
etmektedir. Ancak ne yazık ki
cesaretin sınandığı bu köprü,
Bosna’daki acımasız savaşın
tahribatına tıpkı Bosnalılar

gibi maruz kalmıştır. Bosna
Hersek’‘te başlayan iç savaş
sırasında, önce Bosnalı Sırplar
tarafından saldırıya uğramıştır.
Sonrasında 9 Kasım 1993’te
ise Hırvat tankları daha büyük
zarar vermiş, 427yıldır ayakta
olan köprüyü tamamen yıkmıştır. Köprünün dev taşları,
Neretva Nehri’ nin sularına
gömülmüştür. Savaş sonrasında İngilizler yıkılan köprünün
yerine geçici bir demir köprü
yapmıştır. Mostar civarındaki
diğer köprüler de tahrip edildiğinden, nehrin iki yakasını
birleştiren tek yapı olarak bir
dönem bu köprü kullanılmıştır.
Barışın gelmesiyle, Mostar’daki
tarihi köprünün inşasına, Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
(TİKA), UNESCO, IRCICA ve

Dünya Bankası’nın desteğiyle
1997’ de yeniden başlanmıştır. Macar ordusu dalgıçları
tarafından, Neretva Nehri’nden Dere yatağındaki 19 tonluk
5 sıra hâlindeki kemer kütlesi
ile 45 tonluk 7 sıra hâlindeki
kemer kütlesi üç parça hâlinde
çıkarılmıştır. Orijinal taşlar,
bombalama ve nehir suları
ile zarar gördüğü, yeterince
mukavemet sağlamayacağı
için büyük bir kısmı kullanılmamıştır. Bugün bu taşlardan bir
kısmı nehrin kenarında görülebilir. Köprünün ilk yapıldığında
kullanılan taşların çıkarıldığı,
kapalı olan taş ocağı tekrar
bu iş için açılmış, buradan
çıkartılan taşlar ile köprü,
aslına uygun olarak yeniden
inşa edilmiştir. İnşaatta çalışan

ekipte usta, tercüman, vinç
operatörü, kurşuncu, şoför,
bekçi, inşaat işçisi vb.den
17 kişi Türkiye’den, 12 kişi
Bosna-Hersek’ten yer almıştır.
Türkiye’den getirtilen taş
ustalarının tamamı taş işleme
merkezinde UNESCO tarafından sınavdan geçirilmiştir.
2005 yılında Dünya Mirası
Listesi’ne eklenen Mostar
Köprüsü’nün bir de eğlenceli
aktivitesi bulunmaktadır. İlk
olarak 1664 yılında yapılan ve
her sene temmuz ayında genç
erkekler, köprünün üstünden
Neretva Nehri’nin sularına
atlamaktadırlar. Kulağa ilk
başta korkutucu gelebilir ama

bunu tamamen eğlenmek,
nehrin sularına dalmak ve biraz
da nişanlılarına cesaretlerini
sergilemek için gerçekleştirmektedirler.
Dünya mirası bu güzel köprünün hikayesi, insanın ne kadar
acımasız olduğuna ve kendinin
olamayana vereceği zararı
göstermesi açısından oldukça
ders verici.
Umarım bu ilk bültenimiz ilgili
çekmiş ve yeterli bulmuşsunuzdur. Daha ilginç hikayeler
ve bilimsel aktivitelerin
sunulduğu diğer bültenlerde
görüşmek üzere……
Fatih Atalah

