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DİR ERDEM: ÇABA
Bir işi yaparken harcanan güç, zorlukları
aşmak için sürekli
çalışma, sürekli irade
gereken mücadele.
¨ Çaba hayatın yasasıdır, sınırlar

ve sınırlamalar için panzehirdir.
Delia Steinberg Guzman

¨ Çaba, bizim gerçek boyutumuzu kazanmamızı sağlar.
Sınırlarımızı aşarak, neyi
başarabileceğimizi ve hangi
düzeye ulaşabileceğimizi biliriz.
Delia Steinberg Guzman

¨ Dehanın yüzde biri ilham,
yüzde doksan dokuzu alın teridir. Thomas Edison
¨ Yüce talihin anasıdır çaba,
karşıtı olan aylaklıksa, insanı
ulaştırmamıştır insanı yürekten
istediklerinin hiçbirne. Cervantes

¨ Deha, çabayla büyütülür.
Çiçero

¨ Toprak ne kadar zengin olursa
olsun, ekilmedikçe mahsul
vermez. Kafalar da öyle; ekilmeyen kafalar da fikir üretmez.
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Hakkari’nin Kaderi Sizin Elinizde
Bir şeyler ters gittiğinde
eleştirmek en kolay tutumdur. Onun içinki sık
sık başvurulur. Bu kolaycı tutumun kimseye fayda sağlamadığı gibi, ters
giden durumu düzeltmeye etkisi olmaz. Bilindiği
gibi Hakkari’de de birçok
şey ters gitmektedir. Üstelik bu
durum yeni olmayıp nesillerdir devam etmektedir.
“Öğrenilmiş
Acizlik’le ilgili bir
deneyde; 70 derecelik suyun içine
atılan bir kurbağanın canı yandığı
için derhal zıplayıp kabın dışına
çıktığı gözlemlenmiştir. Yine İkinci defa
ılık suyun içine atıldığında ise su ağır ağır ısıtılmış, sudaki ağır ısı değişimini fark edemeyen
kurbağa çıkmak için hiçbir çabada bulunmamış-

tır. Isı 50 dereceye ulaştığında ise kurbağa artık haşlanmıştır.
Yıllardır her şeyin ters
gittiği bir ilde yaşayan
bizler de koşullara alışmış olmalıyız ki, içinde
bulunduğumuz durumu

hep bir ağızdan eleştirmekte fakat asla harekete geçip şatları değiştirmek için adım atmamaktayız. Bu gerçekten
yola
çıkarak
bizler
Hakkari’deki yoksullu-

ğu azaltmaya karar verdik. İnancımız o ki yoksulluk azalırsa; işsizlik,
eğitimsizlik, sağlıksızlık,
cahillik aynı oranda azalacaktır. Yapılacak şey
son derece basit ve herkesin az bir çabayla
önemli katkıda bulunabileceği kadar da
verimlidir. Biliyoruz ki kendi çabamızla başardıklarımızı, eleştiriden
başka bir şey bilmeyen pasiflerin
az bir katılımı ile
dahi yüze katlayabiliriz. Bu da Hakkari’deki herkesin
iş sahibi olması
demektir. Bahsettiğimiz politik eleştirel
pasifleri biraz öngörülü
olmaya, geleceğin nasıl
değişeceğini kavramaya
davet ediyoruz. Samimi
iseniz Hakkari’nin kaderini değiştirebiliriz!

Seneca

¨ Çabucak koca bir ateş yakmak
isteyenler, cılız samanları tutuşturmakla başlarlar.
William Shakespeare

¨ Eğitimli

insanlar yukarı
erişmeye çabalar, küçük insanlar aşağı erişmeye çabalar.
Konfüçyus

¨ Yıldızlara böyle gidilir.
Vergilius
KAYNAK: erdemler sözlüğü

60 İdealist 100.000 Kişiyi Kurtarır
Hedefimiz Hakkari kırsalında Nüfusu 500’ün
üstünde
60
köyü
“Kalkınma Kooperatifi”
şeklinde
örgütlemek,
yakınındaki küçük köy
ve mezraları bu kooperatife dahil etmek. Sonra bu kooperatiflerin
üyelerini istediği ürünlerle
projelendirmek.
Hayvancılık, tatlı su

balıkçılığı, cevizcilik, arıcılık vb. Kooperatif kurulması halinde bunların
sıfır faizli kredilerle yapılması mümkün. Hakkarili
60 idealist bizimle birlikte
çalışırsa, 5 yıl içerisinde
Hakkari’nin kırsalındaki
herkesi iş sahibi yapabiliriz. Yapılacak iş sadece
haftada iki saat ayırmaktır. Ne yapacağım diye

düşünmeye gerek yok.
Bölgenin geleceğine katkınız olsun istiyorsanız,
birlikte
yapılacakları
görüşelim. Bu kırsalda
şimdi yüz bin kişinin
üzerinde bir nüfus mevcuttur. Bu kooperatifleri
ileride il birliği çatısında
toplamayı hedefliyoruz.
İşte yöresini sevenlere hizmet fırsatı!
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Zenginlik Zihniyetin Ürünüdür
Neden bazı toplumlar zengin, bazıları fakirdir? Neden bazılarının
geleceğini başkaları belirler?
Bölgemizde bu soruların cevabı
genellikle şöyledir; sistem, devlet,
sömürgeci güçler, petrol, doğal
zenginlikler….vs. vs.
Peki gerçek nedir? Sadece bir şehrimiz büyüklüğünde olan Hollanda’nın, nüfusu 9 milyon olan İsviçre’nin, susuz çölün ortasında olan
İsrail’in ve %80’i tarıma elverişsiz,
petrolü ve doğal zenginliği olmayan Japonya’nın zenginlik kaynağı
nedir? Çok sert kış koşulları yaşayan ve 4 aylık yazın çoğu bulutlu
geçen İskandinav ülkelerinin zenginlik kaynağı nedir?
Dünyadaki bütün örnekler, gerçek
zenginliğin insan kaynağı olduğunu göstermektedir. Evet ne petrol,
ne iklim, ne geniş verimli toprak-

lar, nede zengin madenler. Arap
ülkelerindeki petrol, ancak gelişmiş
ülkelerin yaptığı araçlar sayesinde
değer kazanmaktadır. Doğal kaynaklar eninde sonunda bitmektedir.
Oysa sürekli
gelişen
ve
yenilenen
gerçek kaynak
insan
ka yna ğı dı r.
Elbette vasıflı insan
kaynağı.
Nedir
bu
vasıf? Kendisinden başlayarak, topluma, tabiata yön verebilen, işleyebilen, geliştirebilen ve
değer katabilen insan kaynağı.
Eleştirmek yerine çözüm arayan,
pineklemek yerine çaba gösteren
zihniyete sahip insan kaynağı.

Özünde kalıcı bütün zenginliklerin
arkasındaki kaynak budur.
Durumundan şikayetçi olan her
kişinin ve her toplumun, derdinin
dermanıdır bu. Hayat karşısında doğru tavır budur. Elbette ki bu tavır,
sürekli öğrenmeyi,
gelişmeyi, geliştirmeyi, değer katmayı
içerir. Bu konuda
durmak bilmez bir
azim ve irade içerir.
İşte bizim bölgemize
ve
toplumumuza
aşılamak
istediğimiz zihniyet budur. Bu zihniyet
mevcut bütün sorunları zaman içinde en uygun şekilde çözecektir. Halil Cibran’ın dediği gibi “bilgi gerçek asalettir”...

İlkelerimiz
1- GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA İLKESİ: Gönüllüler Projelerin
gerçekleşmesi için yaptıkları hiçbir iş için ücret talep edemezler, kısa veya uzun vadede
çıkar beklentisi içinde olamazlar.
2-AYRIM YAPMAMA İLKESİ:
Gönüllüler projelerin hiçbir
aşamasında; Din, Dil, Irk, Cinsiyet, Sosyal Sınıf vb. bir ayırım
yapmaksızın çalışmayı taahhüt
ederler.

3-TOPLUMSAL FAYDA İLKE4- ÖRNEK OLMA İLKESİ:
Sİ: Gönüllüler tüm çalışmalaGönüllüler kendini geliştirme,
rını toplumsal fayda için yaparlar.
sürekli eğitim, uygun davranış,
Toplumsal fayda gereği kişi ve
uygun yaşam tarzı, fedakarlık,
kurumlar ile ters düşemez,
cömertlik gibi erdemler kokamu kurum ve
nusunda çevresikuruluşlarının
ne örnek bir mouygun görmedel oluşturmayı
“ilkesiz bir çaba, dümensiz bir
yeceği
hiçbir
ve böyle yaşamayı
faaliyette
gemi gibidir. Hedefe değil
ilke edinir.
bulunamazrüzgarın sürüklediği yere
lar.
gider” n.aydın

Hedeflerimiz
•Hakkari’de 60 kalkınma kooperatifi ile

•Doğu ve Güneydoğu Anadolu kırsalının

•İl ve ilçe merkezlerinde iş kurmak isteyen

bütün kırsalı örgütlemek ve projelendirmek. Böylece isteyen herkesi gelir getirici bir işin
paydaşı yapmak. Yani
100.000 kişinin hayatını
değiştirmek.

tamamını örgütleyerek, bilinçli tarımsal
ürün üreticileri ile
bölgenin kaderini
değiştirmek. Böylece en az 1.000.000
kişinin hayatını
değiştirmek.

herkese gönüllü proje ve danışmanlık desteği vererek en az 1.000 yeni işletmenin
kurulmasına katkıda bulunmak. Bu işletmelerde en az 10.000 kişinin gelir sahibi
olması, aile fertleri ile en az 100.000 kişinin hayatını kolaylaştırmak.

•Hakkari’de 1.000.000 bodur ceviz fidanının dikilmesini sağlamak. Boş yamaçları değerlendirerek en
az yüz yıllık sürekli bir
gelir kaynağı sağlamak.

•Ülkemizde bölgeler ve kesimler arası sos•Bölgede tarımsal
ürünlerde en az 10
global marka oluşumuna ön ayak
olmak.

yal barışın tesis edilmesinde aktif rol oynamak.
BAŞARACAĞIZ, İNANIYORUZ.
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Bir Ceviz Bahçesi Bir Ailenin Gelecek Güvencesidir
Geçen yıl 100’er fidanlık 50 ceviz
bahçesi kurduk. Bahçe sahiplerini,
Cevizcilik konusunda teorik ve
pratik eğitimlerden geçirdik.
Dünya standartlarındaki kaliteli
cevizler 3-5 yıl içinde ürün vermeye başlayacak. 10-15 yıl içinde de
verimli hale gelecekler. Bu verimli
halleri 100-120 yıl devam edecek.
Ürünler alınmaya başlandığında,
cevizcilik bölgede hızla
yaygınlaşacak.
Çünkü
köylünün bu kadar az
emekle bu kadar yüksek
geliri sağlayacağı başka
seçenek gözükmüyor.
Yetişkin bir ceviz ağacı
80-100 kilo arası ceviz
vermektedir. 100 fidanlık
bir bahçenin 8000-10.000
kilo arası ürünü olacak. Bu günkü
Pazar fiyatlarına göre kabuklu

cevizin kilosu 10 YTL’den başlıyor.
Hesap ortada. Bir bahçenin yıllık
geliri 80.000-100.000 YTL olacaktır.
Yılda bir köy korucusu maaşıyla
geçinen (aylık 500 YTL civarı) bu
aileler için oldukça yüksek bir gelirden söz ediyoruz.

model bölgenin diğer birçok ilinde
başarılı şekilde uygulanabilir.

Geliri yükselen ailenin çocuklarının
eğitimine ayırdığı payın artacağı
gibi, bölgede mal ve hizmet satan
işletmelere harcayacağı pay da artmış olacaktır. Bu
yüksek geliri gören
bütün köylüler ceviz dikmeye başlayacak ve 10 yıl içinde bölge ekonomisi
en az 10 kat güçlenecektir.

Ürünlerin pazarlanması için Ercan
ERİP öncülüğünde Yaş Sebze ve
Meyve Üreticileri Birliği kuruluşu çalışmaları başladı.

Bizim hedefimiz sadece Hakkari
ilinde 1.000.000 ceviz fidanıdır. Aynı

GİRESUN FINDIĞI, ANTEP FISTIĞI İLE ÖNE ÇIKTI, NEDEN
HAKKARİ CEVİZ İLE İHRACAT
YAPMASIN?

Bu bülteni okuyan sizlerden beklentimiz, çevrenize ceviz yetiştiriciliği
bilincini aşılamanız ve öncülük etmenizdir.
Hakkari’deki bütün boş yamaçların
ceviz ormanlarına dönüşeceği hayalimize ortak olmanızdır.
Göreceksiniz ki bölgenize yapabileceğiniz bundan daha büyük, daha
kutsal hizmet yoktur.

Sen Değilsen Kim? Şimdi Değilse Ne Zaman?
Hayatın kıyısında durup izlediğimiz çok olmuştur. Oysa önümüzde
akıp giden kendi hayatımızdır.
İçinde birçok fırsatı barındıran,
geleceğimizi değiştirme şansı içeren, fakat öylece geçip gitmesine
izin verdiğimiz hayatımız.
Zaman biriktirilemeyen, durdurulamayan, geri getirilemeyen, satın
alınamayan en değerli kaynağımızdır. Zaman esasında hayatın ta
kendisidir. Unutulmamalıdır ki
zamanı yönetmek imkansızdır.

Zaman içinde sadece kendimizi yö- Fakat koşullar ne olursa olsun, onlanetebiliriz. Kaçan fırsatların ileride rı değiştirme, iyileştirme ve geleceğibize acı vermemesi için yapılması mizi tayin etme fırsatı da vermiştir.
gerekeni ertelemeden yapmak zo- Bizim yerimize bir başkası hayatımırundayız. İçinde dezı yaşayamayacağişiklik yapabileceğiğına göre, bütün
Sen
bu
hayatın
miz tek zaman, şimyaptıklarımızdan
neresindesin?
İzleyici
didir.
ve yapmadıklarımisin? Katılımcı mısın?
mızdan biz sorumFarklı
koşullarda,
Sadece bir şansın var ve
luyuz. O halde ne
farklı yerlerde hayaher
an
bitebilir.
bekliyoruz. Çabata başlarız. Yaratıcı
Erteleme,
Vazgeçme,
lamalıyız, başarı
bize farklı koşullarda
Üşenme.
Şimdi
çabayı
izleyebir kader vermiştir.
uygulama zamanı,
cektir...

Allah Rızası İçin
Bölgenin kalkınması için 1996 yılından beri 30’un üstünde proje
ürettik ve uyguladık. Bunlar arasında OVAŞ A.Ş. gibi bölge hayvancılığını kurtaracak büyük projeler, bölgesel örgütlenme, meyvecilik, arıcılık, hayvancılık, iş kurmak isteyenler işletme projesi desteği vs. çabalarımızla şimdiye kadar 300’den fazla aileye iş fırsatı
oluşturduk. Bu ailelerde yaşayan-

lar ile birlikte 3000 kişiye denk gelir. Bu sayede çocuklarını okutabilecek, geleceğe güvenle bakabilecekler. Allahın izni ile bunu bir milyon
kişiye ulaştırıncaya kadar devam
ettireceğiz.
Bu amaçla 2 şirket, iki dernek, 1
kooperatif kurduk. Ayrıca birçok
kooperatif, işletme ve projeye dışardan destek verdik. Bu süreç içinde
bizimle aynı ideale inanan birçok

dostumuzdan destek aldık, bizimle
birlikte ellerini taşın altına koydular.
Bize soruyorlar; neden? Ne menfaatiniz var? Çünkü koşulsuz, karşılıksız bir şeylerin yapılacağına inanamıyorlar. Bizim cevabımız şudur;
Allah Rızası. Onun izni ile hizmet
etmekten daha şerefli ne olabilir.
Başka bir şeye ihtiyacımız yoktur.

HİZMET GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

Hizmet Gönüllüleri Derneğinde, ülkemizin kalkınması ide-

Hazırlayan: Nurettin AYDIN
MBA&Ekonomist. Hizmet Gönüllüleri
Derneği ve S.S. Bağışlı Tarımsal Kalkınma Koop. Başkanı

ali etrafında toplanan bizler, amacımıza kısa zamanda
ulaşmak için, bizim gibi düşünen ve bu ulvi amacın gerçekleşmesine katkıda bulunmak isteyen kardeşlerimizin
bizlere katılmasını arzu ediyoruz. Ayda 5 YTL’lik üyelik

Homeoffice: Hoşdere Cad. 134/16 Çankaya/
ANKARA
Hakkari Office: Pagan Cad. 10/A HAKKARİ
Telefon: 0 5053195090
Faks: 0 (312)4414381
E-posta: zumruduanka68@mynet.com

aidatı dahil vereceğiniz bir fikir, katacağınız bir emek, aktaracağınız bir tecrübe, kendi etkinliği oranında ülkemizi
olumlu yönde etkileyecektir. Geleceğe iyi tohumlar eker
isek iyi ürünler alacağımız kesindir. Sizlerden isteğimiz,
bu bülteni okuyup bir kenara atmak yerine, ülkenizin geleceğine nasıl bir katkınız olacağını düşünmeniz

“gelecek için elbirliği”
www.hizmetgonulluleri.com
www.zumruduanka.org

Taşı delen, suyun kuvveti değil
damlaların sürekliliğidir.
Dikenler arasında güller yetişir.
Çaba Hayatın Yasasıdır

Bir Başarı Örneği “Bedriye Akbaş”
Bedriye hanım Şemdinli’de bir
kardeşimiz. Kendisi bölgedeki birçok hanım gibi işsiz ve hiçbir geliri
olmadığı gibi hiçbir gelecek güvencesi de olmayan biri idi.
Bedriye hanım teslim olmak, işsizliğe kader deyip bir kenarda sinmek yerine, kendi işini
kurmaya karar verdi.
Şartlar ağırdı, bir işi kurmak, yürütmek, rekabet
etmek, neyi nerden, nasıl
alıp, kime ve kaça satacağını bilmeden, bir işi
ayakta tutmak zordu.
Bütün bunlar cesaret isterdi. Hele de Şemdinli’de
bir hanım için.
Fakat o denemeye karar
verdi. Denemeden ne olacağını
nede olsa kimse bilemezdi. Düşündü, araştırdı, gözlem yaptı. Sonra
Şemdinli’deki bir ihtiyacı tespit
etti. Hanımlara yönelik orlon, ça-

maşır, eşarp vb. ihtiyaç maddelerinin bir hanım tarafından satılırsa
tercih edeceğine karar verdi. Bu iş
tutar diye düşündü.

kurmaya istekliydi. Fakat bölgedeki bütün işsizler gibi proje yapacak
deneyime sahip değildi. Zaten proje yapabilecekler de işsiz değildi.

Fakat işi kurmak için 20.000 YTL
ihtiyacı vardı. SYDV’nin faizsiz
kredi verdiğini öğrenince oraya
başvurdu,
t a m a m
dediler,
biz
size
kredi veririz dediler. Bize
yapacağınız iş ile
ilgili projenizi ve
gerekli
belgeleri
getirin,
inceleyelim, kabul edilirse işinizi
kurmak için kredi verilecektir dediler.

Bedriye hanıma istediği projeyi
gönüllü olarak biz hazırlayıp teslim ettik.

Cesurdu, kararlıydı, kendi işini

O şimdi kendi işinin patronu.
Darısı bölgedeki diğer kardeşlerimizin başına.
Kadın erkek fark etmez, sizin de
çevrenizde iş kurmak isteyen biri
var ise lütfen bizimle irtibata geçin. İşini birlikte tartışalım, karlı
olup olmadığını araştıralım ve sonra projenizi karşılıksız olarak biz
hazırlayalım. Şimdiye kadar 30
civarında proje hazırladık. Bu projelerden yaklaşık 300 aile iş sahibi
oldu. Bu ailelerde yaşayan kişileri
de hesaba katarsak yaklaşık 3000
kişinin hayatı kolaylaştı. Haydi
hep birlikte bu sayıyı arttıralım.
Size gönüllü destek için bekliyoruz

