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Tamam, siz söylemeden ben söyleyeyim, şu yaptığımız 
akıl işi değil.

Taşrada bir dergi çıkarmak.
Hem de dergi ve kitap okuru bu kadar azalmışken…
Hem de dolar fırlamış, kâğıt ve baskı maliyetleri uçmuş-

ken…
Hem de dünya çapında en baba dergiler, gazeteler inter-

net yayıncılığına geçmeyi düşünmekteyken…
Üstelik taşrada, hem de bütün yayın dünyası İstanbul 

dukalığının hegemonyasında ezilirken…
Şu yaptığımız akıl işi değil. Ama ne yapalım, Seferihi-

sar’ın söyleyecek sözü var.

* * *

Sözümüzü söyleyeceğiz. Ama havaya da konuşmayacağız 
elbette. Uzakta ya da yakında, bizi içtenlikle dinleyecek, 
okuyacak insanların var olduğunu biliyoruz.

Çünkü, yavaş ve sakin yaşayalım dediğimizde, imreni-
yorsunuz.

Geleneksel tohumları yaşatalım dediğimizde, market ra-
fındaki bir örnek domatesler gözünüze daha fazla batmaya 
başlıyor.

Temiz ve alternatif enerji dediğimizde, soluduğunuz 
havadaki karbon monoksit ciğerinizi daha bir yakıyor.

Çocuk deyip geçmeyelim, kentin yönetiminde onlar da 
söz sahibi olsun dediğimizde, aklınıza tarikat yurtlarında 
tacize uğrayan çocuklar geliyor, içiniz acıyor.

Kadınlar eve hapsolmasın, üretsin, ürettiklerini satsın, 
toplumsal yaşamda söz sahibi olsun dediğimizde... Gele-
neksel, iyi tarım dediğimizde… Küçük üretici koopera-
tiflerde birleşip büyüsün dediğimizde... Doğayla uyumlu, 
sürdürülebilir bir yaşam dediğimizde... Hep kulak kabartı-
yorsunuz.

O hâlde, Keçi boşuna çıkmış olmayacak…

* * *

Üstelik Seferihisar bunları söylemekle de kalmıyor. Dili 
döndüğünce söylediklerini, elinden geldiğince yapmaya 
çalışıyor. TDK sözlüğü vicdan için, “Kişiyi kendi davra-
nışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten güç” diyor ya; 
söyleyip yaparak hatırlattıklarıyla, bizim küçük kentimiz 
büyük şehir insanını kendi yaşantısıyla hesaplaşmaya iten 
vicdan olmaya soyunuyor.

* * *

Sözümüz sadece büyük şehirlerin girdabında boğulanlar 
için mi peki? Hayır.

Söylediklerimizi yapıyoruz dediysek her şey de tıkırında 
gitmiyor. Kentin merkezinde trafik sorunumuz yok mu? 
Var. Çarpık yapılaşma sorunumuz yok mu? Var. Bir başla-
sak daha çok sayarız. Bu sorunlara gömülüp çaresiz hisset-
tiğimizde, dilimizdeki “yavaş şehir” Seferihisar, uzaklaşan 

bir düşe dönüşüyor. Yavaş şehrin ruhuna uygun çözümler 
bulmak için, Seferihisar’ın da kendi sözünü işitmeye, hatır-
lamaya ihtiyacı var.

O hâlde, Keçi boşuna çıkmış olmayacak…

* * * 

Hâlâ akıl işi değil mi diyorsunuz? Keçi’nin de akılla işi 
yok zaten. 

Akıl sözcüğü, belki biliyorsunuz, Arapça “ikâl”den 
geliyor. “Bağlamak, dizginlemek” daha somut olarak da 
devenin ayağını bağlanan ip anlamında bir sözcük. Dizgin-
lenmek, bir kazığa bağlanmak bizim Keçi’ye pek uymuyor.

* * *

Elinizdeki Keçi’nin ilk sayısı. Keçi, “yaşamı savunmakta 
inatçı” bir kültür ve yaşam dergisi olacak.

Kültür dediysek, mesela “çok kültürlü adam” derken hep 
kastedildiği gibi, okumuşluk, yazmışlık, ince zevk sahibi 
olmuşluk değil kastımız. Bunlar da var elbette; felsefe, 
tarih, edebiyat, resim, heykel ve dahası. Ama kültür, insa-
nın doğayı dönüştürme etkinliğinde elbirliğiyle geliştirip 
sonraki kuşaklara aktardığı maddi ve manevi değerlerin 
tümüyse, o zaman ne yazıp ne okuduğumuzdan fazla, nasıl 
ekip nasıl biçtiğimiz, nasıl üretip nasıl bölüştüğümüz var 
kültürün içinde. Edebiyat kadar zeytincilik, felsefe kadar 
balıkçılık… 

Mesela bu sayımızda, zeytini elbirliğiyle işleyen koopera-
tif başkanı Özcan Kokulu da var, taşı işleyip heykel yapan 
Cahit Koççoban da. Yani aslında Keçi’de, insana dair ne 
varsa o olacak.

* * *

İnsana dair ne varsa dedik ama, Keçi çürük çarık ne 
varsa insanlık birikiminde, hooop diye heybesine atıp 
sahiplenmeyecek. Tüm bu birikimi süzmek ve geleceğe ta-
şınmaya değer olanı ayıklamak için, Keçi’nin kendine göre 
ölçüleri, ilkeleri olacak. İlkeler dediysek, öyle sayfalarca 
anlatılacak bir şeyden bahsetmiyoruz. Hepsi hepsi;

* İnsanı insandan ayrı görmeyecek. İnsanların arala-
rındaki farklılığın nasıl muazzam bir zenginlik olduğunu 
bilecek. Ama ırk, din, dil, millet, sınıf, biyolojik ve kültürel 
vs. farklılıklar üzerine temellenen eşitsizliğe, aşağılamaya 
karşı duracak. İcabında, aşağı görülenden yana olacak.

* İnsanı doğadan ayrı görmeyecek. Kendisini doğadan 
ayrı ve üstün tutan, tüm canlı ve cansız doğa kendisi har 
vurup harman savursun diye varmış gibi davranan insano-
ğulları ve kızlarına, “hop kardeşim” diyecek.

* Hurafeye kulak tıkayacak, doğruyu yanlıştan ayırırken 
ölçüsü bilim, gayesi doğa ve insanın iyiliği olacak.
Keçi bu ilkelerde inatçı olacak.

* * *
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Keçi Seferihisarlı bir dergi. Ama anlatacaklarıyla evrensel 
olacak. Keçi’ye “nerelisin hemşerim?” diye soran olursa, 
“aslen Seferihisarlıyım, ama Egeliyim, Anadoluluyum, 
dünyalıyım” diyecek. Seferihisar’ı anlatırken dünyaya 
söyleyecek sözü olacak, Seferihisar’ın derdini tartışırken 
ülkenin sorununa çözüm önerecek. Dünyanın ve ülkenin 
sesine kulak verecek, oralardan süzdüğünü Seferihisar’a 
katacak. Tarım ama nasıl bir tarım? Turizm ama nasıl bir 
turizm? Balıkçılık ama nasıl bir balıkçılık? Kentlileşme 
ama nasıl bir kentlileşme? Sanat ama nasıl bir sanat?.. Keçi 
döne döne bu soruları soracak, yanıt arayacak, buldukları-
nı paylaşacak. Yazarları ise bu kafada buluşan fiilî ve fahri 
Seferihisarlılar olacak.

* * *

Bu kafada buluşan insan az değil dünyada neyse ki. Hâlâ 
dünyanın geleceğinden umudu kesmemiş olmamız onlar 
sayesinde değil mi biraz da? Bazıları kırmadılar, Keçi’nin 
ilk sayısına omuz verdiler. 

Yeme-içmenin kültür tarihimizdeki yeri üzerine çalışma-
ları olan, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğretim görevlisi 
arkeolog ve gıda mühendisi Ahmet Uhri, bu sayıda Seferi-
hisar’ın armolasını anlattı.

Okan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Beril Özer 
doktorasını yavaş şehirler üzerine yapıyor. Tez hazırlığı 
için Seferihisar’a gelmişken yakaladık. Bizim için yavaşlığı 
yazdı.

Daha çok Antik Ege üzerine çalışmalarıyla tanıdığımız 
hukuk profesörü Bilge Umar hocamız, kendisi yarı Sefe-
rihisarlı sayılır, Seferihisar’ın tarihiyle başladı Keçi’deki 
sohbetlerine.  

Bilim yayıncısı Ender Helvacıoğlu, “her yerde akılcılığı, 
bilimi yazıyorum, Keçi’ye de delileri yazayım” dedi.

Botanik alanında araştırmacı Hasan Torlak 2016 yılında 
Türkiye’de keşfedilen endemik bitkileri anlattı. Gelecek 
sayılarımızda Ege’nin ve Seferihisar’ın endemiklerini tanıt-
maya devam edecek.

Nerede bir doğa tahribatı olsa, orada direnenlerle birlikte 
görmeye alıştığımız Melda Onur da, bizimle birlikte. Bu 
sayımızda HES’lere karşı mücadele edenleri yazdı.

Hayatımızı oyunla, masalla güzelleştiren Sunay Akın da 
yabancısı değil Seferihisar’ın. Masal 
Evimizin açılışında bulunarak, 

İstanbul’daki Oyuncak Müzesiyle bir kardeşlik köprüsü 
kurmuştu aramızda. O da yer aldı bu sayımızda.

Eksik olmasınlar...
Ve Seferihisar’dan röportajlar, anılar, şiirler…

* * *

Keçi bunları sunuyor ilk sayısında size. Christoph 
Martin Wieland adlı bir Alman yazarın “Abderalılar” diye 
bir kitabı var. Abderalılar 2500 yıl önce Teos’tan, yani 
Seferihisar’dan kalkıp Trakya’ya göçmüş bir halk, onlar-
dan daha sonra bol bol bahsederiz. Bu Wieland, “Meşgul 
okuyucudan, iyi okuyucu pek çıkmaz.” demiş. “Ya her şeyi 
beğenirler ya da hiçbir şeyden hoşnut olmazlar; dedikle-
rimizin ya yarısını anlarlar, ya hiçbirisini anlamazlar, ya 
da (daha kötüsü) hepsini yanlış anlarlar. Zevk alarak ve 
faydalanarak okumak isteyen insanın, ne yapacak başka işi, 
ne düşünecek başka şeyi olmalı.”

Meşgul okuru biz de pek sevmeyiz. Para mesele değil, 
5 liradan ne olacak, bize esas vaktinizi ayırın. Kafanızda 
yetiştirmeniz gereken bir proje, hazırlanmanız gereken bir 
iş toplantısı, bitirmeniz gereken bir sunum, başlamanız ge-
reken bir ödev vs. varsa, ya onları, ya da dergiyi bir kenara 
bırakın. Eminiz ki zevk alarak ve faydalanarak okuyacak 
bir şeyler bulacaksınız Keçi’nin sunduklarında.

* * *

Keçi’nin kapağını Hakan Kirezci çizdi. Logomuzu Fah-
rettin Engin Erdoğan tasarladı. Sağ olsunlar.

* * *

Yavaş şehirde yaşıyorsak, tembel ve hantal olduğumuz 
aklınıza gelmesin. Bir dergi çıkarmanın sadece bir düşünce 
olarak kafamızda belirmesiyle matbaadan çıkıp elimize 
aldığımız an arasında sadece iki ay geçti. Farkına varama-
dığımız çok hatamız, çok eksiğimiz olmuştur muhakkak. 
Affola…

İyi okumalar…

Baha Okar
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Kapısını açıp içeriye baktığınız 
anda, size destursuz 
giremeyeceğinizi hissettiren 
mekânlar vardır.  Kendi havası, 
kokusu, ruhu olan mekânlar. 
Şöyle derin bir nefes çekip içeri 
adım attığınızda ise bir parçası 
olursunuz birdenbire. Mekân sizi 
kendine katmıştır. Size düşen 
kendinizi bırakmaktır. 

Heykeltıraş Cahit Koççoban’ın, Seferihisar’ın Cahit 
hocasının atölyesindeyiz. Duvarlarda rölyefler, 
karakalem çizimler, taslaklar, eski fotoğraflar; sağlı 

sollu heykeller, maketler.  Köşede, şömine desem çok süslü 
kaçar, derme çatma bir ocak. Tahta sıralara ilişip sohbet 
ediyoruz.

Kendisiyle daha önce tanışmış olmalısınız. Sivas’ın Banaz 
köyünde sazını göğe uzatmış Pir Sultan Abdal anıtını 
bilmiyorsanız eğer, İzmir’den Seferihisar’a gelirken yol 
üstünde Yelki köyü girişinde, sizi buyur eden kadınları 
görmüşsünüzdür. Seferihisar’a vardığınızda tugayın duvarı 
boyunca uzanan rölyefi fark etmiş, Sığacık kavşağında, 
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sepetinde mandalinalarla işte burası Seferihisar diyen, sırt sırta vermiş 
iki kadının heykeliyle karşılaşmışsınızdır.

Seferihisar’ın daha pek çok yerinde Cahit hocadan izlere rastlayabilirsi-
niz. Ona sorsanız, biz sorduk, Seferihisar’dan aldığımı ona geri veriyorum 
der. Ona ne yapacağını, nasıl yapacağını söyleyen coğrafyaymış. Burala-
rın denizi kumu, dağı taşı, börtüsü böceği, zeytini, mandalinası söylemiş, 
o da yapmış. Picasso’ya sormuşlar, burada niye bu rengi kullandınız diye, 
“ben seçmedim, resim öyle istedi” demiş ya, işte o hesap. Cahit hoca da, 
bir heykeli tasarlarken mekânla konuşuyor, çevreyi dinliyormuş. Burası 
ne istiyor, onu anlamaya çalışıyormuş. Yine de bir ihtiyat payı bırakıyor, 
“Bazen anlamamış, yanlış anlamış da olabilirim” diyor. “İnadımın tut-
muşluğu, hayır sen bunu istiyorsun diye diretmişliğim de olmuştur”.

“Coğrafya kaderdir” sözündeki gibi, İbni Haldun mu söylemişti bunu, 
Cahit hoca da kendisini, yaşadığı coğrafyanın, Anadolu’nun, Ege’nin ve 
nihayet Seferihisar’ın ellerine bırakmış. Onun zenginliğiyle beslenmiş, 
sanatını ondan aldıklarıyla var etmiş. Heykelleriyle orasına burasına 
küçük nakışlar atarak, belki de borcunu ödüyor şimdi.

Cahit hocada hikâye çok. İkram ettiği ev yapımı şaraptan olsa gerek, 
biz biraz yoldan çıktık. Yaşamını, eserlerini, Seferihisar’ı falan konuşmak 
dururken -borcumuz olsun-, evliya kültürüne girdik. Cahit hoca, halkın 
toplum için bir şeyler yapan insanları evliyalaştırarak nasıl ölümsüzleş-
tirdiğini anlattı. Veda edip çıkarken, şu atölyenin bahçesindeki zeytin 
ağaçlarına çaput bağlasak diye düşündüm. Bağlasak, burası hep böyle 
kalsa, yüzyıl sonra burada bir adam yaşarmış, taşa can verirmiş diye 
anlatsalar. Se
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Ben Seferihisar’a 1979 yılında geldim.  
Daha önce İzmir’de oturuyordum,  
o zamanlar Seferihisar pek bilinmeyen bir 
yerdi. Çocukları alıp denize getiriyordum. 
Şimdi yüzmeye yer bulamadığımız yerlerde 
denizde kimse olmuyordu. Hiç gürültüsüz, 
sakin bir yer dedim, buraya yerleştim.

Oldum olası efsaneleri çok severim. Daha önce neler 
olmuş, insanlar neler yaşamış, yaşadıklarına ne katmış, 
neleri destana çevirmiş, meraklısıyım. Bunlardan çok şey 
öğrenilebileceğini düşünürüm. Seferihisar’a yerleşir yer-
leşmez bir yer keşfettim. Bu marina lafını da hiç sevmem 
ama şimdiki marinanın üst tarafında, yamaçta, kerpiç, 
yıkık, bir harabe. Sordum, orada bir evliya var dediler. 
Evliyalar benim ilgimi çeker. Evliya eren demek. Arap 
kültüründe evliya yoktur. Bize ait, Anadolu’ya ait bir kül-
türdür evliyalık ve çok derindir. Kıymeti bilinmesi gereken 
biri varsa bir coğrafyada, onu evliya yaparlar. Mesela Tokat 
Turhal’da bir Celalbaba Mahallesi var, adını Celal Baba 
türbesinden alıyor. Tek tük bilenleri bir kenara koyalım, 
bu Celal Baba’nın kim olduğunu bilmiyor insanlar. Turhal 
Osmanlıya karşı Celali ayaklanmasının merkezidir Turhal. 
Amasya ile Turhal arasında İlyas Köyü vardır. O da Baba 
İlyas’ın köyü. Yani nerede halk için bir şeyler yapan, haya-
tını bu yolda veren biri varsa, o evliyaya dönüşüyor. Diğer 
kültürlerde pek göremiyorum bunu. 

O yüzden merak ettim. Bu kerpiç harabedeki evliyanın 
hikâyesi ne diye sordum, soruşturdum. Şöyleymiş: Sürek-

li fırtına oluyor Sığacık 
açıklarında. Koya erişeme-
yen tekneler parçalanıyor, 
balıkçılar zor durumda 

kalıyor sık sık. Buraların kadınları ateşler yakıyorlar koya 
bakan tepede, eşleri ışığı görsün, sığınabilecekleri sakin 
koya güvenli bir şekilde yanaşabilsin diye. Ama hiçbir ışık 
körfezi o kadar aydınlatmıyor. Bir gün bakıyorlar ki, şimdi 
o kerpiç harabenin olduğu yerden bir ışık çıkıyor. Bütün 
körfez aydınlanıyor. Hemen oraya bir türbe yapıyorlar, bir 
evliya tasavvur ediyorlar. 

Orası ileride ne olacak, belki bir otel dikecekler, kim 
bilir. Ben buraya bir anıt yapmak istedim. Bu kültür hatır-
lanırsa orası da korunur diye. Mesela Mordoğan’da Narkis-
sos pınarı var. Bir taşına bile dokunmamışlar. O güzelim 
taşlar, o havuz bozulmamış. Narkissos’un kendisini seyret-
tiği havuz ayna gibi. Nasıl böyle kalmış diye düşündüğün 
zaman, bakıyorsun etrafındaki bütün ağaçlara bez bağla-
mışlar. Bez bağlayınca orası evliya olmuş. Doğal bir çevre 
koruma hareketi aslında. Ne kadar oryantal, ne kadar 
komik diyemeyiz buna. Bu hem romantik hem de güzel 
bir şey, değil mi? Böyle çok örnek var. Bu aslında doğayla 
barışık olmak, şamanik bir güzellik.
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Ben de sanatla, 
heykelle bunu devam 
ettirmek istiyorum. 
Ne yapabilirim, onu 
bir duvar resmine 
dönüştürebilirim, bir 
heykele dönüştürebilirim. 
Böylelikle hatırlanmasını, 
yaşamasını sağlarım.

Bu yüzden orası için bir anıt ta-
sarladım. Metalden, üzerinde balık 
desenleri oyulmuş, içinde bir ışık 
olan, deniz feneri gibi bir şey. Hem bir 
anıt olacak, hem gerçekten bir deniz 
feneri olacak, orayı aydınlatacak. Hem 
de o evliya kültürünü sürdürecek. 
Öyle zannediyorum ki, bu geleneği 

canlı tutan ve benimsenen bir heykel 
yapıldığında, artık kimse orayı işgal 

edemez. Ben buraya otel yapacağım 
diyemez.
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Temuco’da okuma yazma bilen insan sayısı çok azdır. 
Bu yüzden, her dükkânın tabelasında satılan malla 
ilgili bir resim vardır. Düğme resmi, o mağazanın 

bir manifaturacı olduğunu; ayakkabı resmi de, içerde 
ayakkabı satıldığını anlatır. Ne gariptir ki, yazının yerini 
resimlerin aldığı bu kent, dünya edebiyatının en büyük 
isimlerinden birinin çocukluğuna tanıklık etmiştir!..

Ricardo Neftali Reyes Basoalto’dur çocuğun adı. Babası 
tren yollarına çakıl taşıyan bir yük treninde şeflik yapmak-
tadır.

Annesi... 12 Temmuz 1904’te dünyaya geldikten kısa bir 
süre sonra ölür annesi. Ondan geriye yalnızca siyah elbise 
giymiş bir kadın resmi kalır; bir de annesini anlatmasını 
istediği yakınlarından duymaya alıştığı şu söz:

“Annen şiiri çok severdi.”
Evlerinin arkasındaki arsayı çevreleyen tahta perdedeki 

deliği keşfeder bir gün. Delikten baktığında, yabani otla-
rın boy verdiği başka bir arsa görür... Ama delikte birden 
beliren bir çocuk eliyle geri çekilir. Tahta perdenin dibinde 
oyuncak bir koyun durmaktadır! Solmuş yünden yapılan 
bu koyun, altında bir zamanlar tekerlekleri olan bir oyun-
caktı. Tekerlekler yoktu, ama takıldıkları yerlerin izleri 
kalmıştı. Tahta perdenin arkasındaki gizemli arkadaşının 
armağanı karşılıksız kalamazdı elbette; o da, eve koşarak 
kendisine ayırdığı yeni açmış, çok güzel kokan bir çam 
kozalağını delikten tahta perdenin öbür tarafına atar. Bu 
güzel günü şöyle anımsayacaktır yıllar sonra:

“Küçük çocuğun elini bir daha hiç görmedim. Böyle-
sine güzel bir oyuncak koyuna da hiç rastlamadım. Bana 
verilen bu armağanı bir yangında kaybettim. Bugün bile ne 
zaman bir oyuncakçı dükkânının önünden geçsem, gözüm 
vitrinde böyle bir oyuncağı arar boşuna. Böylesine güzel 
bir koyunu bir daha yapmamışlardır.”

Şilili bu çocuğun adına, Prag’ın Mala Strana semtinde di-
kilen bir heykelde rastlarız. Bunun nedeni, Çeklerin onun 
yazdığı ilk şiirlerden haberdar olmaları ve çok sevmeleri 
değildir. On dört yaşına geldiğinde, edebiyatla ilgilenmesi-
ni istemeyen babasından dergilerde yayımlanan ilk şiirle-
rini gizlemek için kendine bir takma ad aramaya koyulur. 
Bulur da! Bir dergide Çek edebiyatının ünlü ismi “Neru-
da”nın adına rastlar. Aradan yıllar yıllar geçer ve yolu bir 
gün Prag’a düşen Şilili şair Pablo Neruda bir demet çiçek 
bırakır, Çek yazar Neruda’nın sakallı heykelinin ayakları 
dibine!..

Oyuncaklarla oynamayan, onların büyülü dünyasından 
uzaklaşan bir insan asla şair olamaz; “şiir” adını verdiği 
dizeleri alt alta kurabilir, ama onların arasından bir şair 
asla göz kırpmaz okura. Şair yüreği ancak oyuncakların 
koruduğu bir ortamda büyüyebilir. Oyuncaklar, muhafız-
larıdır şairin. Bana inanmayanlar, Pablo Neruda’ya kulak 
versinler: 

“Evimde irili ufaklı bir sürü oyuncak bulundururum, 

oyuncaksız yaşayamadım. Oyuncakla oynamayan bir 
çocuk, çocuk sayılmaz; fakat oynamayan bir insan çocuk 
yanını ömrü boyunca yitirmiş olur ve bunun yoksulluğunu 
çeker. Ben evimi bir oyuncak gibi yaptım ve bu evle sabah-
tan gece yarılarına kadar oynadım.”

İlk kitabını on dokuz yaşında, babasının armağan ettiği 
saati satarak çıkaran Pablo Neruda’nın şiirleri de payına 
düşeni alır bu oyuncaklı dünyadan. İşte, Neruda’nın 20 Aşk 
Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı adlı kitabından birkaç dize:

Oyuncaklardır günler dünya aydınlığında.
İnce konuğum benim çiçeklerle, sularla gelen.
Sen daha beyazsın bu sıktığım küçük yüzden
Ellerimin arasında her gün bir salkım gibi.

Sayısız dostlarından biri, Pablo Neruda’yı ziyaret etmeye 
karar verir. Ne de olsa, Neruda onun evine gelmiş, yanında 
da armağan olarak kırmızı renkte bir kadeh getirmiştir...

Avrupa’daki bir arkadaşına telefon açar ve ondan Neru-
da’nın adresini ister. Bu istek, bir gün bile yaşamaz yorgun 
yüreğinde; çok değil, ertesi gün sırtı duvara dayalı bir 
şekilde yere oturur ve kalakalır öylece!..

Son nefesinde, yıllardır uzak kaldığı memleketini görme 
arzusuyla, Neruda’ya gitme isteği el ele tutuşur böylelikle.

Daktilosunun iç cebindeki küçük bir kâğıt parçasında, el 
yazısıyla yazdığı Neruda’nın adresi durmaktadır hâlâ...

O daktilonun tuşlarına dokunan parmaklar, Nâzım Hik-
met’in parmaklarıdır!..

Pablo Neruda 1971 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü 
almış...

Kimin umurunda!?.
Nâzım Hikmet’in daktilosunun iç cebinde adresinin 

çıkmasından daha büyük bir ödül olabilir mi?..
Bir de, öldürülen bir devrimcinin sırt çantasında şiir 

kitaplarından birinin bulunmasından!
Hele de o devrimci “Ernesto Che Guevara” adını taşıyor-

sa!..
Nâzım Hikmet ve Pablo Neruda’nın dostlukları İstanbul’a 

taşınır yıllar sonra. Nasıl mı?.. Dünya Barış Kongresi’nin 
22 Kasım 1950’de Varşova’da yapılan ikinci toplantısına 
Nâzım Hikmet de davet edilir. Şaire, Pablo Neruda, Pablo 
Picasso, Paul Robeson ve Wanda Jakuboswka’yla birlikte 
Barış Ödülü verilecektir. Nâzım, cezaevinde olduğu için 
törene katılamaz ve ödülü ona iletmek üzere Neruda alır. 
İki şair 1951’de Moskova’da bir araya gelirler ve Neruda bir 
yıl sakladığı ödülü Nâzım Hikmet’e verir.

O Barış Ödülü, İstanbul’da, 2004 yılının yaz aylarında 
yapılan zirveden dolayı “NATO Vadisi” ilan edilen, girişin 
çıkışın yasaklandığı, eli silahlı binlerce insanın Irak halkı-
na ölüm yağdıranları koruduğu yasaklı bölgenin hemen 
yanındaki Sıraselviler Caddesi’nde bulunan Nâzım Hikmet 
Vakfı’nda sergilenmektedir!

daktilonun iç cebindeki şair

Sunay Akın 



9

Merhaba değerli okurlar.
Bu ilk sohbetimizde, söze Seferihisar’ın adı 
üzerine konuşmakla başlamamız yerinde olacak 

sanırım. O konuda, Türkiye’deki Tarihsel Adlar kitabımda 
(İnkılâp Kitabevi yayını, 865 sayfa, 1. basımı İstanbul 1993, 
s. 717) vermiş olduğum bilgiyi aynen aktarıyorum:

“Seferihisar. Osmanlı yönetim örgütünün 16. yüzyıl bel-
gelerinde, Sığla Sancağı İzmir kazasının Sifrihisar nahiyesi 
(Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihî Coğrafyasına Giriş, 
s. 180). Aynı yerleşimin adı, 19. yüzyıl belgelerinde, yine 
Sığla Sancağına bağlı “Sifrihisar mea nâhiye-i Hereke” diye 
geçiyor (mea yahut maa, Arapçada, “ile, birlikte” anlamın-
da bir ön-ek’tir). Böylece, adın kökenini anlıyoruz. Hereke 
adı Rumca “kazık, kazıklı çitle berkitilmiş yer” anlamında 
Kharax’tan bozma olduğuna ve bu Sifrihisar, bir Hereke 
nahiyesinde, nahiye merkezi Hereke’nin (şimdi köydür) 
yanında bulunduğuna göre, Sifri (yani, Sivri) Hisar adı as-
lında Kharax’ın çevirisinden başka şey değildir; Sifri Hisar 
adı zamanla Seferihisar olmuştur.”

Eski Hereke köyünün şimdiki adı Düzce’dir; bu, İz-
mir’den güneye, Seferihisar’a giderken Seferihisar’a var-
madan önce (içinden değil, yanı başından) geçeceğiniz 
sonuncu köydür ve Seferihisar’ın 6-7 km. kadar kuzeyin-
dedir.

Seferihisar’ın merkezi çok yakın geçmişte, Cumhuriyet 
döneminde gelişmiş bir yerleşimdir. Bu nedenle, içinde 
tarihsel kalıntı denebilecek bir şey yoktur; tarih kitapların-
da anlatılan bir olay dolayısıyla anılmışlığı da yoktur. Oysa, 
çok yakınındaki birkaç yerin böyle olaylar dolayısıyla anıl-
dığını biliyoruz. Örneğin hiç ummayacağınız bir yerde, Se-
ferihisar’ın 15 km kadar güneyinde, deniz kıyısından biraz 

içeride ve yüksekte bulunan Doğanbey, eski adıyla İpsili 
diye sözü edilerek tarihte anılıyor. İpsili (Uyhlh) ”yük-
sek” anlamındaki İpsilos sıfatının, kent adı olabilecek dişi 
biçimidir. Yerleşimin (Doğanbey’in atası olan yerleşimin) 
adı, geç Bizans döneminde, Rumlarca böyle kullanılıyordu. 
Adın daha eski biçiminde ise son harf eta değil, alfa’dır ve 
a değerindedir. Doğanbey’in atası İpsila/İpsili, Osmanlı dö-
nemi tarih yapıtlarında İpsili Hisarı diye anılıyor. Aydıno-
ğulları’nın sonuncusu, (babası Yıldırım Bayazit zamanında 
İzmir sü-başı’lığına atanmış olduğu için İzmiroğlu diye de 
bilinen) Cüneyt Bey, burada yakalanmış ve öldürülmüştü. 
Bu olayın öyküsü, dilimize benim çevirdiğim, yurttaşımız 
Ayasluk/Selçuklu tarihçisi Doukas’ın yapıtında (Tarih - 
Anadolu ve Rumeli, 1326-1462, Arkeoloji ve Sanat Yayınla-
rı, İstanbul 2008, s. 169-174) ayrıntılı olarak anlatılır. Ben 
şimdi, anlatılanın özetini, Türkiye Halkının Ortaçağ Tarihi 
- Türkiye Türkleri Ulusunun Oluşması kitabımda (İnkılâp 
Kitabevi, İstanbul 1998, s. 169 sonu) yer alan içeriğiyle, 
aktaracağım:

(Bayazit’in oğlu, yalaka Osmanlı tarihçilerinin Düzmece 
dediği Şehzade Mustafa’nın Edirne’de tahta geçmek başarı-
sını göstermesine rağmen 1422 yılında savaşta onu yenen 
ve Bizans İmparatoru Manouel’in kışkırtıp ortaya saldığı 
bir diğer taht iddiacısını, kendisinin öz kardeşi, çok genç 
yaştaki, bu nedenle Küçük Mustafa Çelebi diye anılan diğer 
Mustafa Çelebi’yi de ertesi yıl boğdurtarak bertaraf eden) 
II. Murat, devletinin Anadolu’daki üstünlüğünü berkitme 
çabasına girdi, Menteşeoğulları Beyliği üzerine yürüyüp, 
direniş görmeden bunun ülkesini aldı (1425); Aydınoğul-
larının sonuncusu, İzmiroğlu Cüneyt Bey üzerine ordu 
gönderdi. Akhisar ile Salihli arasındaki savaşta Aydınoğul-
ları ordusu yenildi. Cüneyt kaçtı, Sisam Adası karşısında 
deniz kıyısında yüksekçe bir yerde olan ve Rumca kökenli 
adını da bu konumuna borçlu bulunan İpsili Hisarına sı-
ğındı, fakat burada kuşatılınca teslim olmak zorunda kaldı, 
öldürüldü, Aydınoğulları Beyliği tarihe karıştı.

Aktardığım anlatıma şimdi sadece şu eklemeyi yapmam 
yerinde olur: Son zamanlarda yüceltilmesi özellikle ikti-
dar yandaşı, bildiğiniz kafadaki basında pek moda olmuş 
Osmanlı’nın tarihinde utanılacak, utandıracak, yüzler 
karası vukuat saymakla bitmez; onlardan biri de, az önce 
sözünü ettiğimiz, İpsili/Doğanbey’deki olayda görülmüş-
tür ve Cüneyt’e, teslim olursa öldürülmeyeceği, kendisini 
teslim alanların onu Sultan Murat’ın huzuruna götüreceği 
yolunda yeminle berkitilmiş taahhüt verildiği halde gece 
yorgunluktan bitkin durumda uyurken kafasına topuz vu-
ruşuyla öldürülmüş, bütün çoluk çocuğunun da, küçücük 
olanlar dâhil, kafaları kesilmiştir.

SeferihiSar’ın adı ve komşu doğanbey’in 
tarihindeki önemlı bır olay üzerıne

bilge umar hocayla sohbetler

Bilge Umar



Türkiye’de Kent konseyleri, 
demokratik ve katılımcı bir 
yönetişim anlayışı için halkın 

sivil toplum örgütleri aracılığıyla yerel 
yönetime katılımını öngören Birleş-
miş Milletler Yerel Gündem 21 planı-
nın bir parçası olarak gündeme geldi. 
Belediye Kanunu ile yasal bir tanıma 
kavuşturuldu. Buna göre kent konsey-
leri, hemşerilik bilincinin geliştirilme-
si, çevreye duyarlı sürdürülebilir bir 
kalkınmanın gerçekleştirilmesi, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma, şeffaflık 
ve yerel yönetimin denetlenmesi gibi 
çok çeşitli faaliyet alanlarıyla tanım-
lanıyor. Ancak kararlarının bir bağla-
yıcılığı ve yaptırımı yok. Dolayısıyla 
kent konseylerini, kentin sorunlarının 
ve çözümlerin tartışılabileceği bir 
zemin olmaları nedeniyle “ortak akıl” 
olarak tanımlamak da mümkün. 

Seferihisar Kent Konseyi üyeleri 
Ekrem Gün (Başkan), Gül Altuna 
Doyranlı (Kadın Meclisi Başkanı) ve 
Umur Ozanoğulları ile Seferihisar’da-
ki çalışmaları ve hedefleri üzerine 
konuştuk.

Türkiye’de kent konseyleri Birleş-
miş Milletler mevzuatına göre, biraz 
da apar topar oluşturulmuş bir yapı. 
Genele bakarsanız, altı doldurulabil-

di mi? Gerçek bir işlev oynayabiliyor 
mu, yoksa kâğıt üzerinde mi kaldı?

Umur Ozanoğulları (UO): Benim 
görebildiğim kadarıyla mozaik gibi. 
Bazı yerlerde iyi çalışıyor, bazı yerler-
de kötü. Güçlü bir kanuna dayanan 
ve yaptırımları olan bir yapı olmadığı 
için, nasıl çalıştığı daha çok bileşenle-
rinin inisiyatifine bağlı oluyor. 

Ekrem Gün (EG): Genel için 
söyleyemem ama bazı yerlerde kent 
konseylerini oluşturan bireyler bile 
aslında bu örgütlenmenin ne işe ya-
radığının yeterince farkında değiller. 
Katıldığım Türkiye çapında kent kon-
seyleri toplantılarında gözleyebiliyo-
rum bunu. Elbette ki bunun farkında 
olanlar var, ama bazılarında toplum-
daki algıdan çok farklı olmayan bir 
yaklaşım olduğu seziliyor. Emekli 
insanların oyalandığı, insanların ken-
dilerine bir sosyal statü edinmek için 
girdikleri yerlermiş gibi düşünülüyor. 
Kendi iç zayıflığından, belediye başka-
nının ya da mülki amirlerin tutumun-
dan ya da başka bir sebepten dolayı 
başarılı olamamış, sesi duyulmamış, 
hiçbir etki yaratmamış pek çok kent 
konseyi pratiği olduğundan, belli bir 
zaman sonra böyle bir algı oluşuyor. 
Ama aslında, katılımcı demokrasi 
denilen olayı çok ciddi bir şekilde 

güçlendirebilecek bir proje bu. Bazı 
bakımlardan köy enstitüleri ile kıyas-
lıyorum hatta. 

Kent konseylerinin birbirinden 
farklı düzeyler tutturması, öte taraftan 
yerel yönetimlerin ve mülki amirlerin 
demokratik kişilikleriyle de ilgili. “Bu 
da nereden çıktı, ayağımıza dolaşıyor” 
diyenler olabildiği gibi, gerçekten 
demokrasiyi içselleştirmiş, bu kurum-
ların olabildiğince işlemesi için gayret 
gösteren seçilmiş veya atanmış yö-
neticiler de var. Umur’un dediği gibi, 
güçlü bir kanuna dayanmadığı için, 
bu da çok etkileyebiliyor konseylerin 
çalışmasını. 

Biz ise Türkiye’deki kent konsey-
lerinin çalışma şeklinden bağımsız 
olarak, kendi doğru bildiklerimizi 
yapmaya çalışıyoruz Seferihisar’da. 

UO: Kendi versiyonumuzu oluştu-
ruyoruz.

EG: Ve gerçekten bunu yapabi-
liyoruz da. Dört beş aylık bir kent 
konseyiyiz. Kentte sorumluluk alan 
kurum amirlerinin koordinasyonunu 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sorun-
lar ortak olduğu için bir araya gelip 
ortak kolektif çözümler üretsinler, 
biz de işin içinde olalım istiyoruz. 
Kaymakamlık olsun, belediye olsun, 
kent konseyinin doğal üyeleri zaten. 

Bizim kafamızdaki Cittaslow kenti Seferihisar ile şu 

anki reel Seferihisar’ı yan yana koyduğumuzda, arada 

ciddi bir mesafe olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla  

bu mesafeyi nasıl kapatacağımızın, burada  

üzerimize düşen rolü nasıl oynayabileceğimizin 

hesaplarını yapıyoruz. Çağdaş, Cittaslow kriterlerini 

gerçekten sindirerek hayata geçiren bir Seferihisar 

için elimizden gelen yapmaya gayret edeceğiz,  

amacımız bu.

katılımcı bir yerel yönetim için kent konSeyi

SeferihiSar için hep birlikte...

SEFERİHİSAR KENT KONSEYİ’ne ulaşmak için = Adres: Turabiye Mahallesi 32 Sokak No: 37/A     •    Tel: 444 77 43 / 330      e-mail: seferihisarkentkonseyi@gmail.com     •     www.facebook.com/seferihisar.kentkonseyi.7
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Buradaki sorumlulukları da örtüşü-
yor. Birlikte yaşadığımız bir kent var 
ve bu kentin sorunları üzerine in-
sanlar birçok konuda birlikte hareket 
etmek zorundalar. Belediye kanunu 
çerçevesinde tanımlandığımız için en 
yakın olduğumuz kurum da belediye. 
Kentte en etkin kurum da belediye ol-
duğundan biz en çok Belediye Başka-
nı ile işbirliği yapmak zorundayız. Bu 
işbirliği çerçevesinde buluşuyoruz. Biz 
aslında kendi içinde özerk, yarı resmi 
yarı sivil bir kuruluşuz. Her ne kadar 
Belediyeler Kanununa tabi olsak da, 
kendi kararlarımızı kendimiz alıyo-
ruz. Kendimize göre kentin öncelik-
lerini belirliyoruz. Sonra diyoruz ki, 
böyle bir niyetimiz var, ne yapabiliriz. 
Şimdiye kadar da olumlu işledi. Diğer 
yandan tıkanmış projeler var, yürü-
meyen projeler var, onların önünü 
açalım istiyoruz.

“Söylüyoruz ama kulak ardı ediyor-
lar” gibi bir rahatsızlığınız var mı?

EG: Öyle bir noktaya gelmedik. 
Kültür merkezinin hizmet binasına 
dönüştürülmesi meselesiyle ilgili 
böyle bir durum yaşadık mesela. 
Büyükşehir ile burası arasında epey 
bir mekik dokuduk. Makul alterna-
tif çözümler bulduk hizmet binaları 
için. Önce ciddiye almıyorlar gibi 
oldu. Sonra biraz yaygara kopardık, 
basın açıklaması falan, nihayetinde 
geri adım attırdık. Kendi haklılığı-
na inanmak, tutarlı olmak ve halkın 
desteğini kazanmak, sonuçta kurum 
amirlerinin de seni ciddiye almalarını 
sağlıyor.

Kısa süre önce göreve başlamış bir 
kent konseyi olarak, “Seferihisar’ın 
şu sorununa özellikle eğilmemiz gere-
kir” dediğiniz bir başlık var mı?

EG: Çok şey var, şöyle genel bir 
başlıkta özetleyeyim. Bizim kafamız-
daki Cittaslow kenti Seferihisar ile şu 
anki reel Seferihisar’ı yan yana koy-
duğumuzda, arada ciddi bir mesafe 
olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu 
mesafeyi nasıl kapatacağımızın, bura-
da üzerimize düşen rolü nasıl oynaya-
bileceğimizin hesaplarını yapıyoruz. 
Çağdaş, Cittaslow kriterlerini gerçek-
ten sindirerek hayata geçiren bir Sefe-
rihisar için elimizden gelen yapmaya 
gayret edeceğiz, amacımız bu.

Seferihisar halkının sizden haberi 
var mı? 

Gül Doyranlı (GD): Benim göz-
lemlediğim kadarıyla, mesela bizim 
çalışmalarımıza dışarıdan gelen 
kadınlar, kendi çevrelerindeki insan-

ların haberdar olmadıklarını söylü-
yorlar. Bunu aşmanın yolu kendimizi 
tanıtmaktan geçiyor. Oturduğumuz 
yerde bizi tanımalarını bekleyemeyiz. 
Bu noktada da kadınlara özel bir rol 
düşüyor bence. Biz kent konseyini 
kadınlara anlatıp tanıtabilirsek, kadın 
meclisini değerlendirebilirsek, bü-
tün aile tanımış olur. Ağızdan ağıza, 
dilden dile kent konseyinin varlığı ve 
önemi anlaşılacaktır. Bu nedenle artık 
daha fazla sahalarda olmak gerektiği-
ne inanıyorum. 

UO: Aslında şöyle bir yol izliyoruz. 
Önce düzgün bir kadrolaşma, kent 
konseyi çalışmasını yürüten arkadaş-
ların önce kendisini ortak biçimde 
tanımlaması, sonra birlikte koordi-
nasyona girip bir senkron tutturma, 
ondan sonra sahaya açılma. Çünkü 
bu çalışmaya katılan arkadaşların da 
kafalarında başka kent konseyi kon-
septi olabiliyor. Biz önce burada bir 
müşterekte buluşuyoruz. Oradan bir 
sinerji yaratarak çevreye yayılmayı he-
defliyoruz. Kendi günlük yaşantımız, 
özel ve sosyal ilişkilerimiz dolayısıyla 
sahayı biliyoruz, gideceğimiz köyleri 
biliyoruz. Ama önce kendi formasyo-
numuzu oturtmalıyız ki, Ahmet’e göre 
ayrı, Ayşe’ye göre ayrı bir kent konseyi 
kavrayışı sunmayalım ortaya.

EG: Umur’un bıraktığı yerden tarif 
edeyim, bu sinerji ve güçle kentin bazı 
sorunlarını çözmeye başladığımızda 
halkın ilgisini de çekeceğiz zaten. 
Kendimizi tanıtmış olacağız. En bü-
yük tanıtım başarıdır. Biz ona odak-
lanmalıyız. Siz bir iş başardığınızda 
insanlar sizi buluyor zaten. Böylelikle 
ilgi çekip, oradan kazandığımız yeni 
insanlarla daha güçlü bir şekilde daha 
ciddi sorunların üzerine giderek 

kendimizi meşrulaştıracağız. Diye-
cekler ki “vay, kent konseyleri bayağı 
işe yarıyormuş, bu çalışmaya destek 
verdiğimizde, katıldığımızda hem 
kentimize katkı sağlarız hem de kendi 
sorunlarımızı daha kolay çözebiliriz.” 
Katılımcı demokrasi güzel bir fikir 
ama bu, insanların katılmasını sağla-
maya yetmez. Başarı görmek, buraya 
verecekleri emeğin boşa gitmeyeceği-
ni bilmek istiyor insanlar. Bu inancı 
yarattığımız an zaten önümüz açılmış 
demektir.

GD: Bizim toplantılarımıza kent 
konseyi dışından da kadınlar geldiği 
için şu gözlemi yapma şansım oldu. 
Katılanların, “bizim gibi bu işlere 
meraklı olmayan ama şikâyetleri olan 
kadınlar var, gelin bunları ziyaret 
edin, yanımızda, yakınımızda olun” 
şeklinde talepleri var. Doğanbey’den, 
Ürkmez’den, daha birçok yerden böyle 
bir istek var. Bizim bu isteği de karşı-
lamamız gerekiyor. Böylece sorunları, 
sıkıntıları yerinde tespit ederek, kent 
konseyi ile birlikte ortak çalışmalar 
sonucunda daha çözümcü olabile-
ceğiz. Bu yüzden oralarda da olmak 
gerektiğine inanıyorum. 

Sizin Kadın Meclisi olarak Seferihi-
sarlı kadınlara dair gözleminiz ne?

GD: Kadınların çok büyük bir rolü 
var Seferihisar’ın Cittaslow olmasın-
da. Kadının emeğini değerlendirerek 
toplumsal hayata daha çok katılma-
sının sağlanması önemli bir etken. 
Sığacık’taki pazar çok işlevli ve renkli 
bir yer bu bakımdan. Burası çok göç 
alan bir yer, biliyorsunuz. Şu anda Se-
ferihisar’ın dışarıdan gelmiş ciddi bir 
nüfusu var. Rahat bir hayat geçirmek 
amacıyla gelen, emekliliğinden sonra 
burada dinlenelim diye gelen insan-

Seferihisar Kent Konseyi

SEFERİHİSAR KENT KONSEYİ’ne ulaşmak için = Adres: Turabiye Mahallesi 32 Sokak No: 37/A     •    Tel: 444 77 43 / 330      e-mail: seferihisarkentkonseyi@gmail.com     •     www.facebook.com/seferihisar.kentkonseyi.7

Seferihisar Kent Konseyi toplantı hâlinde.
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ları bile pazarda görmeye başlıyoruz. 
Onlar da buranın cazibesine kapılıyor, 
emeğe dâhil oluyorlar. Böylelikle bir 
sinerji oluşuyor, dışarıdan gelenler 
ve Seferihisar’ın yerlileri arasında. 
Diğer bir kadın, bakıyorsunuz daha 
önce belki hiç böyle bir iş yapmamış 
bir ev kadını, “ben niye yapmayayım” 
diyerek 50-60 yaşından sonra bu işlere 
başlıyor. Emeğini sergiliyor. Son dere-
ce teşvik edici. Herkes de birbirinden 
bir şeyler öğreniyor.

Pazara gelen ziyaretçileri de etki-
liyor. Belki siz de fark etmişsinizdir, 

Anadolu’nun çeşitli kentlerinden ge-
len kadınların, özellikle muhafazakâr 
görünümlülerin hayranlıkla seyret-
tiklerini gözlemledim ben. Kadınların 
birbirlerine gösterip “bak işte, keşke 
bizde de olsa, bizde böyle yapabilsek” 
şeklinde konuşmalarına şahit oldum. 
Bu çok güzel bir örnek teşkil ediyor 
ama tabii burada her şey bitmiyor. 
Kadınların kazandığı ekonomik gü-
cün, toplumsal bir karşılık üretmesini 
de sağlamak, bunun kendi kendine 
olmasını beklememek lazım.

Yapılması gereken çok şey var. Biz 

de kadın meclisi olarak, kadın odaklı 
bir çalışmayla bu sorunları tespit et-
meye, bunlara yoğunlaşmaya çalışıyo-
ruz. Kent konseyi ile birlikteyiz tabii 
ki fakat kadınlara özel bazı sorun-
ların kadın meclisi tarafından daha 
kontrollü bir şekilde çözülmesinden 
yanayız. Bunun için üretim koopera-
tiflerinden, kadın derneklerine kadar 
bütün diğer örgütlerle ilişki içerisinde 
olmak istiyoruz. Mahalle mahalle 
çalışma grupları kurarak oradaki 
kadınlarla birlikte çalışmak istiyoruz. 
Sorunlarını yerinde tespit edip çö-
zümler geliştirmek için tartışıyoruz.

EG: Bu çalışmayla biz kol kola 
girmeyi, birlikte düşünmeyi, birlik-
te iş yapmayı öğreniyoruz biraz da. 
Gelişmiş demokrasilere nazaran bizde 
kolektif çalışma ve kolektif davranma 
kültürü çok zayıf. Kent konseylerinin 
öncelikli meselelerinden biri de bu ol-
malı. Kendinden başlayarak bu kültü-
rü yaymak. O zaman, birlikte pek çok 
şeyi değiştirebileceğimizi göreceğiz.

Çalışmalarınızı bundan sonra 
da yakından izleyecek, aktarmaya 
çalışacağız. Vakit ayırdığınız için 
teşekkür ederim. 

Kent Konseyi Başkanı Ekrem Gün’le Seferihisar kent mey-
danında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı kültür mer-
kezinin değerlendirilmesi üzerine de konuştuk. Ekrem Bey’in 
anlattığı kadarıyla, bu konu henüz tam anlamıyla Seferihisar 
halkı için tatmin edici bir çözüme kavuşmuş değil. 

Seferihisar giderek antik Teos döneminde olduğu gibi bir 
kültür ve sanat kentine dönüşüyor. Birçok sanat insanının 
gelip yerleştiği kent, kültür- sanat derneklerinin ve toplum-
sal sorumluluklar üstlenen sivil inisiyatiflerin de kurulmasına 
sahne oluyor. Bütün bu olumlu gelişmeler, iki yıl kadar önce 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent meydanına yaptığı 
Kültür Merkezi ile bütünleşince daha da 
bir anlam kazanıyor. Kültür Merkezi’nin 
sorumluları da, Merkez’in kent meyda-
nında olmasının kent kimliğine sıcak bir 
anlam kattığını vurguluyor, kent halkının 
sosyalleşmesine, sanat ve kültür ile bu-
luşmasına daha çok olanak sağladığının 
altını çiziyorlar. Bu anlamda, kentin sosyal 
barışına katkı yapan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür eden STK’ların 
sayılarının gün geçtikçe arttığını dile 
getiriyorlar. 

Ancak öte yandan, Kültür Merkezi’nin 
diğer bölümleri, hâlâ amacı dışında 
kullanılmaya devam ediyor. Burası İZSU 

bürolarına dönüştürülmüş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 
yerel hizmetler için kullanılıyor. Açıkçası bu, Seferihisar 
halkı tarafından sıcak karşılanmıyor. Bu konuda, Seferihi-
sar Kent Konseyi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 
arasındaki mutabakata göre, Büyükşehir Belediyesi,  yerel 
hizmetler için yeni bir yer ayarlayana kadar burayı geçici 
olarak kullanacak. Ancak bu mekânların geçici de olsa 
kültür ve sanat amaçlı kullanılamıyor olması, hızla büyü-
yen kentin artan sosyokültürel ihtiyacına olumsuz etkiler 
yapacak. Yetkililerin bu konuyu tekrar gözden geçirmeleri 
dileğiyle...

Kent Konseyi KadınMeclisi ilk toplantısında.

Kent Konseyi Kültür Merkezi’nin tüm bölümlerinin  
kültürel faaliyete açılması için yetkililerin ilgisini bekliyor
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Yarışmayı değerlendiren Tunç Soyer: “Sakinlik artık 
bir yaşam biçimi. Küreselleşen hayatta birbirine benze-
yen şehirlerin içerisinde şehirlerin hızından stresinden 
bunalan insanlar, farklı çözümler aramaya başladılar. Bu 
çözümlerin en başındakilerden biri de Sakin Şehirler. 
Geçtiğimiz yıl ustamız Kamil Masaracı’nın önerisiyle 
sakinliği çizmeye karar verdik ve bu yarışmayı düzen-
ledik. Çok güzel eserler çıktı. Şimdi bu eserleri Çocuk 
Belediyemizde ve Çağan Irmak Kültür Merkezi’nde 
açacağımız sergide halkımızla buluşturacağız ve beledi-
yenin tanıtımlarında kullanacağız” dedi.

çizgilerle 
Sakinlik

SeferihiSar’da uluSlararaSı 
‘Slowcity karikatür yarışmaSı’

Demirtaş Ceyhun karikatür için “çizgiyi konuş-
turmaktır” demiş. Bir defa da çizgiyle anlatalım, 
büyük kentlerde hızla, stresle, didişmeyle süregiden 

kapitalist metropol yaşamı, tutsaklıktır. Seferihisar’da Bele-
diye’nin düzenlediği sakinlik konulu karikatür yarışmasın-
da, dünyanın dört bir yanından gelen 600 karikatür, çizgi-
leriyle metropol yaşantısının eleştirisini yaptı, metropol in-
sanının sakinliğe olan özlemini yansıttı. 180 karikatüristin 
katıldığı yarışmada, Kamil Masaracı, Meral Onat, Gürbüz 
Doğan Ekşioğlu, İzel Rozental ve Toti Buratti jüri olarak 
görev yaptı. Yarışmanın birinciliğini Ukraynalı karikatürist 
Kustovsky Oleksy kazanırken, Türkiye’den İsa Yüksel ikinci, 
Kazakistan’dan Galym Boranbayev üçüncü oldu.

Üstte, Ukraynalı Çizer Kustovsky Oleksy’nin yarışmanın birincisi olan karikatürü. 
Alttakiler ise ikinci ve üçüncü olan karikatürler; Türkiye’den İsa Yüksel’e ve 
Kazakistan’dan Galym Boranbayev’e ait.

Solda, Seferihisar Belediyesi özel ödülünü kazanan Bilal Akay’ın eseri. Sağda, Cumhuriyet Gazatesi özel ödülünü kazanan İran’dan Sajat Rafeei’nin eseri. 

Jüri üyelerinden, Meral Onat, Kamil Masaracı ve Gürbüz Doğan Ekşioğlu.
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Seveni sevmeyeni, oy vereni  vermeyeni, sa-
nıyorum herkes hemfikirdir ki Seferihisar’ın 
geçirdiği büyük değişimde en büyük rol, 

Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ait. Sadece icraatla-
rıyla değil. Bu değişimin arka planındaki Cittaslow 
düşüncesiyle, Seferihisar’ı ve Türkiye’yi tanıştırma-
sıyla da... Kendisiyle bu değişimi konuştuk.

“Başka bir dünya mümkün” diye bir söz var 
ya, tüm dünyada toplumsal muhalefetin dilinde, 
hem mevcut durumdan bir rahatsızlığı hem de 
bir ütopyayı, yeni bir dünya düşünü anlatan bir 
söz. Bu sizin için ne ifade ediyor?

Şöyle başlayayım. Bu çağın en büyük iki has-
talığının, bizi esir alan 2 büyük fetişin, hız ve 
büyüklük olduğunu düşünüyorum. Bu iki fetiş 
bizi o kadar esir almış durumda ki bizi asla mutlu 
olmadığımız, mutlu olamayacağımız bir yaşam 
biçiminin içine sokuyor. 

Bunda esas rol kapitalist üretim ilişkilerinin 
tabii. Bugün kapitalizm ülkeleri, toprakları fethet-
mekle yetinmiyor, tek tek bireyleri fethettiği bir ev-
reyi yaşıyor. Yani sen, ben, o, hepimiz bir pazarız, 
fethedilmesi gereken bir pazarız. Onun için aynı 
markalı kalemlerle aynı markalı defterlere yazıyo-
ruz, aynı markalı gözlükleri takıyoruz, aynı marka-
lı kıyafetleri giyiyoruz, aynı markalı televizyonları 
izliyor, aynı markalı telefonları kullanıyoruz. Yani 
aslında köleleşmiş, esir alınmış, kapitalist üretim 
ilişkilerinin pazarı haline gelmiş tutsaklarız. Daha 
çok, daha fazla ve daha hızlı tüketmek zorundayız. 
İşte bu çağın en makbul değerleri hız ve büyüklük. 

Bu iki fetişin karşısında durup, bunların bir 

mecburiyet olmadığını söylemek, bunların karşı-
sına yavaşlığı ve yerellikle demokrasiyi koymak, 
benim için başka bir dünyanın mümkün olması 
işte bu anlama geliyor. 

Aslında evrendeki maceramıza bakarsak, 70 bin 
yıllık bir mazisi var homo sapiens dediğimiz insa-
noğlunun. Bunun neredeyse 55 bin yıllık bölümü 
doğayla uyumlu bir süreç içine geçiyor. Avcılık ve 
toplayıcılık dediğimiz dönemde, varlığını sürdü-
rebilmek için doğa ile uyumlu yaşamak zorunda 
insanoğlu. Mevsimlere göre, coğrafyaya göre ne 
varsa onu zamanında yakalayarak veya toplaya-
rak hayatını sürdürebiliyor. Bu doğa ile uyumlu 
bir yaşam demek. Ne zaman ki tarımı keşfediyor 
insanoğlu, giderek ihtiyacından daha fazlasını 
üretmeye, ürettiklerini biriktirmeye, ektiklerinin 
ne kadar verim vereceğini hesaplamaya başlıyor, 
o andan itibaren doğanın ritminden farklı bir 
ritimle yaşamaya başlıyor. Tüfek icat oldu mertlik 
bozuldu derler ya, onun gibi, tarım icat oluyor ve 
insanlık bozuluyor ve doğadan farklı bir ritimde 
yaşamaya başlıyor. Bu giderek tırmanıyor, tırma-
nıyor ve işte bugün, hepimizin içine düştüğü plas-
tik- beton bir dünyanın içinde tutsak bir hayata 
mahkûm ediyor bizi. O nedenle insanların hepsi-
nin aklının bir köşesinde ömrünün geri kalanını 
bir dağ köyünde veya balıkçı kasabasında dostları 
ile geçirmek gibi hayaller var. Çünkü bu artık 
sürdürülebilirliğini yitiren bir noktaya geldi. Artık 
o kadar büyüdü ki bu hız ve büyüklük tutkusu, 
insanlık hazdan uzaklaşan bir hızda, düşüncenin 
derinliğinden uzaklaşan bir sığlıkta yaşamaya 
başladı. Bu nedenle de bir kaçış arayışı doğdu. 

Daha katılımcı 
bir yönetim 

geleneğini ve 
örgütlenmesini 

oturttuğunuzda, 
artık yönetimde 
kim olduğundan 

bağımsız, 
aynı hedefleri 

paylaşan halkın 
inisiyatifiyle 
yürürsünüz.  

O saatten sonra 
başkan Tunç 

Soyer’miş, 
Ahmet’miş, 

Mehmet’miş,  
bir önemi 

kalmaz.

Belediye Başkanı Tunç Soyer ile söyleşi:

‘başka’ bir SeferihiSar için, 
‘başka’ bir dünya için...
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Çünkü aynı zamanda, bu çağ yaratı-
cılığın öne çıktığı bir çağ. Her ne kadar 
köleleşmenin derinleştiği ve tutsaklığın 
arttığı bir çağ olarak tanımlasak da 
bir yandan da yaratıcılığın güçlendiği, 
onun ipuçlarının çoğaldığı bir çağ. Bu 
nedenle de insanlık bir yığın çözüm 
buluyor. Cittaslow da bunlardan birisi, 
yani hız ve büyüklüğün karşısına 
yavaşlık ve yerelliği ve onunla bera-
ber demokrasiyi getiren bir alternatif. 
Bunun gibi pek çok çözüm var bundan 
kurtulmak için insanlığın bulduğu.

Bu çözümlerle birlikte mi, bir düş 
olmaktan çıkıp gerçekleştirilebilir bir 
şey oluyor başka bir dünya isteği?

Aynen öyle. Uzaktan bakınca bu çok 
naif, hatta ütopik gözüküyor ama değil. 
Yaşadıkça bunun mümkün olduğunu 
görüyoruz. Bunun gereklerini yaptıkça 
menzile yaklaştığımızı görüyoruz. Son 
on yılda Seferihisar’da gerçekleşenler de 
bunun bir düş olmadığını, yapılabilecek 
bir şeyler olduğunu gösteriyor

Yani nasıl başka bir dünya 
mümkünse başka bir Seferihisar’da 
mümkün… 

Evet ama gerçekten çok zor. Çün-
kü hayat öyle silindir gibi geçiyor ki 
üzerimizden, “bir dakika, başka bir şey 
mümkün demek” o kadar zorlaşıyor. 
Örneğin AVM istemediğimiz bir şey, 
değil mi? Yani bu kriterlerle örtüşme-
yen, reddettiğimiz bir şey. Ama gidip 
açılışını yapıyorsun. Yani böyle kâh 
uzlaşarak, kâh direnerek, git gellerle 
yaşanan bir süreç. Çünkü aslında buna 
izin vermemek üzerine kurulu bütün 
sistem. Bütün başka seçeneklerin yok 
edilmesi üzerine kurulu.

Küçük bir adacık olarak kalmaya 
bile müsaade etmiyor yani…

Etmiyor, buna bile tahammülü yok. 
Çünkü o bir çıbanbaşı demek…

Bir de maazallah başkasına örnek 
olur, yayılıverir…

Aynen öyle, ama gerçekten, bir 
yandan da yayılıyoruz. Çok şaşırtıcı bir 
şekilde ve özellikle AKP’li belediyelerde 
yayılıyoruz. Yani şu an bizin Cittaslow 
networkünün çoğu AKP’li belediyeler. 
CHP’li belediye sadece biz, bir de Sinop 
Gerze.

Siyasi duruşu ne olursa olsun, aynı 
arayış söz konusu yani…

Evet, bu aynı zamanda siyasi duru-
şundan bağımsız insanlığın bugünkü 
sığlığa teslim olmadığını da gösteri-
yor. Bizim kafamızda böyle şeyler var; 
AKP’liyse cahildir, bu işleri önemsemez, 
sürünün bir parçasıdır diye. Hiç de öyle 
değil, öyle bakmamak lazım. Herkesin 

kendi mahallesinin her şeyin en iyisini, 
en doğrusunu bildiğini düşünmesi, kar-
şı mahalledekini ise koyun, sürü olarak 
görmesi bizim çok büyük talihsizliğimiz 
ve yanlışımız. Üstelik bizim sonumuzu 
hazırlayan, bizi zaafa uğratan ve zayıfla-
tan bir yaklaşım tarzı. 

Peki, sekiz yılı geride bıraktınız 
sanırım, neyi değiştirmeyi başardınız 
Seferihisar’da?

Çok şey değişti ama benim için en 
önemlisi kadınlar. Kadınların konu-
mu değişti Seferihisar’da. Yine bunun 
kadar önemli bir şey, Seferihisarlıların 
özgüvenini kazanmasıdır. Seferihisarlı 
olarak anılmak sıradan bir şeydi. Şimdi 
bu değişti. Seferihisarlı olmak bir gurur 
meselesi, imrenilen, kıskanılan bir şey 
artık. Bunun herkese bir şekilde faydası 
oldu. İkinci büyük değişiklik de bu 
herhalde. Üçüncüsü hakikaten bir mar-
ka değeri kazandık. Seferihisar marka 
olmanın avantajını yaşıyor. Marka 
diyince aklınıza kapitalist piyasa, pa-
zarlama gelmesin. Marka olmak hayatı 
gerçekten kolaylaştırıyor. Eğer iyi algı 
yaratan bir ününüz varsa, bu yaptığı-
nız birçok şeyin kolay anlaşılmasına, 
sempati ile yaklaşılmasına yol açıyor. 
Cittaslow ile böyle bir marka kazandı 
Seferihisar. Son olarak da örnek olma-
ya başladı. Buna temel olan pek çok 
alt başlık var. Burada hayata geçirilen 
bir yığın uygulama, bir yığın politika, 
enstrüman, Türkiye’nin birçok yerinde, 
hatta dünyanın birçok yerinde uygula-
nan modeller haline gelmeye başladı

Bu başlıkları açalım mı biraz?
Kadınlardan başlayalım o halde. Çok 

değil bundan on beş yirmi yıl önceye 
kadar kadınlar bizim çarşı merkezinden 
yürüyerek geçemezlermiş. Kadınların 
bu bastırılmışlıktan ileri gelen bir tu-
tukluğu var yani. Fakat artık değil. Son 
yıllarda bu öyle bir değişti ki kadınlar 
bırakın çarşıdan geçememeyi, eşlerinin 
önünü kesip sen kenara çekil diyebi-
lecek bir noktaya gelmeye başladılar. 
Çünkü ekonomik bağımsızlıklarını 
kazanıyorlar, ekonomik bağımsızlığını 
kazanmak rollerinin yeniden tanımlan-
masını gerektiriyor. Kadın artık sadece 
çamaşır, bulaşık yıkayan, hot zot edilen 

bir varlık olmaktan çıkıyor. Çünkü 
artık çocuğunun harçlığını verebiliyor, 
ihtiyacı neyse kendisi gidip alabiliyor, 
bu müthiş bir özgüven kazandırıyor.

Bunun sağlanmasında belediyenin 
rolü ne oldu?

Sonuçta biz belediye olarak, hayatı 
dönüştürme gücünün onlarda oldu-
ğunu ve bu erkek egemen toplumun 
değişmesi gerektiğini düşündüğümüz 
için onlara yol açmaya çalıştık, kapılar 
açtık. Onlar da açtığımız her kapıdan 
girdiler, hiç duraksamadılar. Sığa-
cık’ta kadınların emeklerini ekonomik 
olarak değerlendirebilecekleri bir pazar 
kurduk. Bunun için kooperatifler var. 
Mahallelerde kurduğumuz kadın da-
yanışma merkezlerimiz var, Tepecik’te, 
Ulamış’ta, Ürkmez’de… Buralarda 
kadınlar bir araya geliyorlar, ortak üre-
tim yapıyorlar, pazarlamak için ortak 
bir çaba gösteriyorlar, becerilerini, 
yeteneklerini geliştiriyorlar. Ekonomik 
gelirlerini arttırıyorlar. Bir yığın proje 
yaptık onlarla birlikte. Pekmez ima-
lathanesi, “Gelecek Turizmde” projesi 
çerçevesinde yürütülen projeler,  İzmir 
Kalkınma Ajansı’ndan alınan hibelerle 
yapılanlar... Daha önce “seferipazar.
com” web sayfası, “sefertası lokantası “, 
yani birçok şey yapıldı ve bunların her 
biri de kadınların durumunu, onların 
misyonunu, duruşunu değiştirdi. 

Dolayısıyla toplumu da değiştiren bir 
lokomotif haline geldiler. Bu değişiklik, 
kadınların çarşıdan geçebilmesi mese-
lesi var ya, aslında arkasında bir yığın 
şeyi barındırıyor. Bu değişim erkekleri 
“adam” ediyor, toplumu topyekûn ba-
rıştırıyor, ıslah ediyor. Çünkü kadınla-
rın lokomotif olmadığı bir yerde, erkek 
egemen bir toplumda, barışı yakalamak 
da çok zor. 

Asıl değişim buralarda yatıyor. Sefe-
rihisar’da on yıl öncesinde, Türkiye’nin 
her yerindeki gibi çok ciddi sokak 
kavgaları, mahalle kavgaları, görüş 
farklılıkları nedeniyle çatışmalar falan 
yaşanıyordu. Bu da değişti. Evvelsi gün 
kaymakamlıkta bir güvenlik toplantısı 
vardı, 16 Nisan referandumuna nasıl 
gidiyoruz diye. Jandarma Komutanı, 
Emniyet Müdürü ve amirleri, bütün ku-

Seferihisar’da kadınlar toplumu da değiştiren bir lokomotif haline 
geldiler. Bu değişiklik, kadınların çarşıdan geçebilmesi meselesi var 
ya, aslında arkasında bir yığın şeyi barındırıyor. Bu değişim erkekleri 
“adam” ediyor, toplumu topyekûn barıştırıyor, ıslah ediyor. Çünkü 
kadınların lokomotif olmadığı bir yerde, erkek egemen bir toplumda, 
barışı yakalamak da çok zor. 
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rum müdürleri, muhtarlar, yaklaşık 100 
kişilik bir kalabalık. Oturduk, toplantıyı 
Kaymakam Bey açtı ve toplantı üç daki-
ka sürdü. Üç dakika… “Ya, yok mu baş-
ka bir şey?” dedi Kaymakam Bey, ben 
söz istedim. “En kısa süren güvenlik 
toplantısı en güvenlikli kent olduğumuz 
anlamına gelir. Bir güvenlik toplantısı 
bu kadar kısa sürüyorsa o kentte güven-
likle ilgili sorun yok demektir. Hepinize 
teşekkür ederiz” dedim. Bunda kadın-
ların rolünün olduğunu düşünüyorum. 
Kadınların bu kadar güçlü olduğu yerde 
savaşa, kavgaya, patırtıya, gürültüye izin 
verilmiyor. Kadınlar toplumsal iklimi 
de değiştiriyor, yumuşatıyor, güzelleşti-
riyor, insanileştiriyor. 

Seferihisar’ın örnek olmasını sağla-
yan uygulamalardan devam edersek?..

Şubat ayında Şavşat’ta Cittaslow 
Türkiye’nin genel kurulunu yaptık. 
Şavşat’ın girişinde bizim heyeti diğer 
başkanlar ve bilim komitesi heyeti bir 
pankartla karşıladı. Pankarta yaklaş-
tık, okuduk, Şavşat Çocuk Belediyesi 
“hoş geldiniz” diyor. Tüylerim diken 
diken oldu, çünkü Türkiye’de tek çocuk 

belediyesi bizde vardı. Biz kurduk fakat 
ta Türkiye’nin öbür ucunda, Gürcistan 
sınırında Şavşat’ta bunun örnek alınıp 
uygulanmış olması çok hoşuma gitti. 

Bir başkası tarımla ilgili yaptıklarımız. 
Geçen hafta Kemalpaşa’da yerli tohum 
şenliği düzenlediler. Yerel tohumun 
satışını yasaklayan yasayı 2006’da AKP 
çıkarttı ve Kemalpaşa AKP’li bir beledi-
ye. Bugün Kemalpaşa Belediyesi tohum 
şenliği yapmak durumuna geldi. Çünkü 
gidişatta bir terslik olduğunu onlar da 
görüyor, bir arayışa girdiklerinde de 
etraflarına bakıyor, bizim yaptıklarımızı 
görüyorlar. Burada yaptığımız iyi bir şey 
dalga dalga yayılıyor. Bu bir tür kelebek 
etkisi. İyi örneklerin, iyi uygulamaların 
karşılık bulması ve yayılması

Bir diğeri de enerji meselesi. Bunu 
hep söylüyorum, şu güneşi efektif, 
verimli bir şekilde kullanmamamız, 
yılın çoğunda güneş yüzü görmeyen 
Almanya kadar bile kullanmamamız, 
ya cehalettir ya ihanet. Bunun başka bir 
açıklaması olduğunu düşünmüyorum. 
Bizim ne yapıp edip güneş enerjisinden 
faydalanarak hem temiz enerji kul-

lanmaya başlamamız hem de buradan 
insanlarımıza para kazandırmamız la-
zım. Eğer Ağaoğlu gelip burada rüzgâr 
enerjisi santrali açıyorsa, yani benim 
yüzüme yüzüme esen rüzgârdan para 
kazanıyorsa ve ben onu seyrediyorsam, 
çıraklık yapıyorsam, burada ters bir 
şey var demektir. Kabul edilebilir bir 
şey değil bu. Gelip bu tesisleri kurma-
larına karşı değilim ama biz de burada 
Seferihisar halkını, yani bu topraklarda 
yaşayan insanları paydaş yapacağımız 
bir formül bulmak durumundayız. 
Böyle düşündük ve zaten kooperatif-
çiliğe de kafayı takmış olduğumuz için 
bir enerji kooperatifi kurmaya giriştik. 
Kurduk ve büyüteceğiz. Bu da bir ilk ve 
örnek alınacağını düşünüyorum

Peki, biraz da yapamadıklarınıza 
bakalım. Geceleri uykunuzu kaçıran, 
Seferihisar için şunu da yapmamız 
lazım dediğiniz bir şey var mı?

Var, vatandaşların katılımı. Bunu iste-
diğim gibi çözemedik bugün kadar. Ka-
tılımcı bir yönetim olması gerektiğine 
inandık. Bunun için gönüllülerle, sivil 
toplum kuruluşlarıyla birçok çalışmalar 

Geçtiğimiz aylarda Ekvador’da Habitat Toplantısı’nda yok-
sulluğa karşı mücadele üzerine konuştunuz. Yerel yönetimlerin 
yoksulluk gibi genel bir sorun karşısında çözüm gücü var mı? 

Şu benim için çok net. Dünyadaki hiçbir global sorun yerelin 
katkısı olmaksızın çözülemez. Bunu bütün dünya anladı, bütün 
insanlık tekrar keşfetti. Yani yasalarla, yukarıdan aşağıya 
getirilecek çözümlerle ne iklim değişikliği ne yoksulluk ne 
enerji, hiçbir sorun çözülemiyor. Aşağıdaki insanların inanıp 
ikna olması, aşağıdan yukarıya çözümler üretilmesi gerekiyor. 
Yoksulluk meselesi de böyle. Yani bir hükümet seçeceğiz, o 
bizim yoksulluk derdimizi çözecek, böyle bir şey yok. Ben yerel 
yönetim olarak Seferihisar’da yaşayan insanların kişi başına 
düşen milli gelirini arttırmak zorundayım. Böyle bakıyorum 
meseleye. Tabii ki merkezî hükümetin çıkardığı yasalar ve uy-
gulanan politikalar çok daha etkin. Ama bu, benim burada bir 
şey yapamayacağım anlamına gelmiyor. Onlar eksik yapıyorsa, 
yeterince yapmıyorsa, hatta umursamıyorsa dahi, ben yapmak 
zorundayım. İnsanlar bana mevzuatı bilerek oy vermiyor, bu 

şehri bana emanet etmeyi tercih ettikleri için, her türlü sorun-
larını çözmem için oy veriyor. Dolayısıyla benim onların haya-
tını iyileştirecek her türlü fikri, her türlü araç gereci kullanarak 
elimden geleni yapmam lazım. 

Örneğin kurduğumuz tesiste mandalinayı kurutup işleye-
rek, mandalina üreticilerimizin bir yerine beş kazanmasını 
sağladık. Hem de bunu jeotermal enerji kullanarak yaptık. Bu 
konuda yeni çalışmalarımız var. 

Biraz daha üzerinde çalışmamız lazım, henüz ilan etmedik 
ama kısa bir süre sonra, gelecek yıl mandalinayı kaçtan alaca-
ğımızı ilan edeceğim. Yirmi yıldır mandalinanın satış fiyatı 50 
kuruş ila 1 lira arasında olmuş. Yirmi yıldır… Felaket bir şey bu, 
izah edilebilir bir şey değil. Biz bugünden, gelecek yıl manda-
linayı daha yüksek fiyattan alıyoruz diyeceğiz. Ama bunu tabi 
herkesten değil, en küçük üreticiden başlayarak alacağız. En çok 
15 ton kapasitesi olan üreticiye kadar. Bu da yaklaşık 100 tane 
üretici demek. Yani biz, en küçük 100 üreticinin mandalinasını 
yüksek bir fiyatla satın alacağımızı şimdiden duyuracağız. Bunun 
çok önemli sonuçları olacak. Örneğin, küçük üretici o ağaçları 
sökme konusunda yaşadığı tereddütten vazgeçecek, “ bir sene 
daha dursun” diyecek belki. İkincisi, önünü görebilecek. Ne ka-
dar çok ürün alabilirsem o kadar çok kazanırım diye düşüneceği 
için bahçesine daha iyi bakacak.

Bir sonucu daha var. Bu bütün ovayı etkileyecek, fiyatını de-
ğiştirecek. Tüccar buraya mal almaya geldiği zaman 30 kuruş 
fiyat çekemeyecek. Üretici, “belediye şu fiyattan aldı, sende 
arttır” diyecek. Dolayısıyla bu, sonuç itibarıyla keşfettiğimiz 
bir tane fırınla elde ettiğimiz bir şey ama sadece bizim ovanın 
değil, belki de sahil boyunca Mersin’e kadar bütün mandalina 
üreticisinin durumunu değiştirecek. Şimdi bir fabrika kuruyo-
ruz ve hedefi büyüteceğiz. 

mandalina üreticiSine bir müJde daha
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yaptık. Ama ya bizden kaynaklanan 
eksikler var, ya vatandaşlar yeterince 
sahip çıkmadı, bilmiyorum, istediğimiz 
gibi yürümedi. Ben çok daha katılımcı 
bir yönetim modeli ortaya koyabileceği-
mizi düşünüyorum ve bunu yapamamış 
olmanın hırsını ve ezikliği yaşıyorum. 
Bunu yapmış olmalıydık, bundan sonra 
da yapmalıyız. Çünkü bizim buradan 
üreteceğimiz bir model gerçekten yine 
tüm Türkiye’ye ışık olabilir, dünyaya 
örnek olabilir. Bir tane Terzi Fikri var, 
neredeyse 40 sene önce yaklaşık 11 ay 
belediye başkanlığı yaptı, biz bir efsane 
gibi hâlâ onu konuşuyoruz. Çünkü Terzi 
Fikri mahalle örgütlenmeleri konusun-
da çok iyi bir yapı kurdu ve başardı. 
Kurduğu mahalle örgütlenmesi modeli 
ile Fatsa’nın imece usulü kalkınması 
için çok güzel bir başarı hikâyesi ortaya 
koydu, üstelik 11 ayda.

Böyle katılımcı bir yönetim geleneği-
ni ve örgütlenmesini oturttuğunuzda, 
artık yönetimde kim olduğundan ba-
ğımsız, o hedefleri paylaşan halkın ini-
siyatifiyle yürürsünüz. O saatten sonra 
başkan Tunç Soyer’miş, Ahmet’miş, 
Mehmet’miş, bir önemi kalmaz. George 
Lakoff diye bir dilbilimci var, diyor ki, 
insanlık tarihine baktığın zaman sol ve 
sağ arasında çok önemli bir ayrım nok-
tası var, ikisi farklı aile metaforları ile 
bakarlar hayata. Ben buna inanıyorum, 
sol düşünce dayanışmacı aile metaforu 
ile dünyaya bakar, sağ düşünce otoriter 
babaya dayanan aile metaforu ile. Ger-
çekten bizim tarihimizde de hep aynı 
şeyi görüyoruz. Yani insanlar, araların-
daki dayanışmayı ne kadar güçlendir-
mişse, sol iktidara o kadar yaklaşmış. 
Ne kadar çok parçalanmışlarsa, Süley-
man Demirel gibi babalar, Evren gibi 
paşalar, Tayyip Erdoğan gibi otoriterler 
ortaya çıkmış. 

Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. 
İster solcu, ister sosyal demokrat, ister 
sosyalist deyin, yelpazeyi ne kadar 
genişletirseniz genişletin, bizi ileriye 
götürecek en temel mesele bu. Yöne-
timde dayanışmacı, katılımcı bir model 
kurgulayabilmek. Bunu bir yapabilsek, 
kurtarıcılara ihtiyacımız olmadığını, 
kendi kendimizi kurtarabileceğimizi 
keşfedeceğiz. Bu yüzden, en hayati 
meselenin burada yattığını düşünüyo-
rum ama ne yazık ki ben bugüne kadar 
bunu yapamadım. En çok yapmak 
istediğim şey, geceleri uykumu kaçıran 
şey tam da bu.

Başta dedik ya, sistemin küçük bir 
adacığa bile tahammülü yok. Seferihi-
sar böylesi bir tehdit altında mı?

İki tane güncel meselesi var Sefe-
rihisar’ın. Biri Sığacık’ta yapılması 
planlanan orkinos çiftliği, diğeri 
Ürkmez’e yapılacak yat limanı. Yakla-
şık 5 sene önceydi, Sığacık Körfezi’ne 
yıllık 900 ton kapasiteli bir tesis ku-
rulması gündeme geldi. Bunun için 
ÇED raporu verildi. Biz kavga dövüş, 
o heyet raporunu iptal ettirdik. Oraya 
kurulması planlanan çiftlik gitti başka 
yere. Üzerinden bu kadar zaman geçti, 
bizim itiraz ettiğimiz aynı yere, bu sefer 
yıllık 8500 ton kapasiteli, yani 9 misli 
büyüklüğünde bir tesis için olumlu 
ÇED raporu verdi Bakanlık. Yani biz 
ne yaparsak yapalım çevreyi Çevre 
Bakanlığından kurtaramıyoruz. Aynı 
şey Ürkmez’deki yat limanı projesinde 
yaşanıyor. 400 yat kapasiteli bir liman 
yapılacak diye bir rapor hazırlanmıştı, 
itiraz ettik. Şimdi 800 yat kapasiteli 
bir yat limanına ÇED olumlu raporu 
verildi. Biz 400’e itiraz ettik, iki misline 
çıkartarak cevap verdiler. Aynı orkinos 
çiftliğindeki gibi, dalga geçiyorlar yani, 
resmen alay ediyorlar bizimle. “Sen mi-
sin karşı çıkan, al sana iki misli.” Bizim 
geri çekileceğimizi, korkacağımızı mı 
zannediyorlar, bilmiyorum. Sonuna 
kadar mücadele edeceğiz tabii.

Son sorum, Seferihisar’ın çok fazla 
sorunu da var. Belki küçük sorun-
lar gibi görünebilir ama insanların 
yaşamını, yaşam kalitesini etkilemek 
bakımından son derece önemli bun-
lar. Altyapı sorunları, trafik sorunu, 
yayalar için, özellikle sakatlar için 
şehir içinde güvenli ve rahat şekilde 
gezebilme sorunu. Denizleri aşarken 
önündeki su birikintisinde batmak 
değil mi bu?

Bu şikâyetlere tümüyle hak veriyo-
rum. En başta, bu kadar çok inşaat 
yapılıyor olması bir kere çok ciddi bir 

altyapı sorunu ile baş başa bıraktı bizi. 
Yapılan her inşaat büyük bir tahribat 
yaratıyor çevresinde, yolunda, kaldırı-
mında, ulaşımında. Bu inşaat mesele-
sinin bir durulması lazım ki biz bütün 
bu altyapı meselesini tekrar bir elden 
geçirebilelim. Şu anda yapmak, tekrar 
bozulacak olması nedeni ile tamamen 
israf. Buna da gönlümüz razı gelmiyor. 

Şehir içindeki kaldırımlarla ve ula-
şımla ilgili de çözüm arayışımız var. 
Araç trafiğini tek şeride indireceğiz. Şu 
anda ortalara diktiğimiz plastik babalar 
çok iyi bir çözümmüş gibi gözükmüyor 
ama başka çare yok. Yolu daraltıp tek 
şeride indirmek gerekiyor. Yakında o 
plastik babalar gidecek yerine büyük 
demir babalar gelecek. Yani üzerin-
den geçilemeyecek. Daha sonra refüje 
dönecek. Biz şehirdeki trafik akışını 
bir düzene sokmak, bir yandan da 
araç kullanma kültürünü geliştirmek 
zorundayız. Biraz sancılı oluyor ama 
olacak. Bütün dünya kent merkezleri-
ne artık araç girişlerini engelleyecek, 
zorlaştıracak çözümlerle hayatını 
sürdürüyor. Eninde sonunda bizim de 
varacağımız yer bu ama birden bire 
olmuyor işte. Biraz itiş kakışla, biraz 
hazmederek yavaş yavaş olacak. Ama 
olacak yani ben buralarda batıp kala-
cağımızı düşünmüyorum yani dediğin 
gibi derede boğulmayız. Yani bunları 
aşarız, mutlaka aşarız. Tabii ki insanın 
yaşam kalitesini yakından ilgilendiren 
sorunlar ama ben bunları çözülemez 
sorunlar olarak görmüyorum. Dediğim 
gibi kentin büyüme hızı önümüze geçti, 
kontrol edilebilir olmayan bir hıza 
ulaştı o nedenle yavaşlatmak ve kontrol 
edilebilir bir noktada tekrar müdahale 
etmek durumundayız.

Sağ olun, vakit ayırdığınız için te-
şekkür ederim.

Sığacık’ta balık çiftliğine karşı eylemdeydik. Keçi’nin yayın yönetmeni Baha Okar, Pia ve kedisi.
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Sabah 9 civarı dimdik köyün, derme 
çatma merdiven veya üst üste dizil-
miş taşlardan oluşan sözde patikamsı 

yokuşlarından inmeye başlıyor, genç yaşlı 
kadınlar, kızlar. Bir evin bulunduğu yük-
seklikle en yakın komşunun evi arasında 
ciddi bir kot farkı var. Alışmışlar, dengeyi 
kurmuşlar. Düz ayakkabıları kaymıyor 
bile. Öylesine bir dikey coğrafya. Rengâ-
renk şalvarları, yazmalarıyla merdivenler-
de kadınlar, yokuşları hızlı hızlı inerken, 
birer birer küçük ağılların kapılarını 
açıyorlar. Ağılların bir tel kanca ile kapatıl-
mış kapılarından birer birer anneli yavrulu 
keçiler çıkmaya başlıyor meleyerek. Aslın-
da çıkma denmez, akıyorlar adeta. Kö-
yün yokuşlarından rengârenk kadınlarla 
irili ufaklı, anneli yavrulu, siyahlı beyazlı 
neşe içinde keçiler akıyor. Tıpkı bir nehri 
besleyen küçük kollar gibi akarak köyün 
ortasından geçen derenin kenarında bu-
luşuyor. Derenin karşı yakasındaki en az 
köy kadar dik kayalık tepeye ulaşmak için 
sığlık yerler, taşların üzerleri takip ediliyor. 
Bu kez keçiler büyük bir hızla kayalıkları 
tırmanmaya başlıyorlar. İndikleri kadar 
rahat. Çıngırak sesleri mutlu melemelere 
karışıyor. Arada çıkmış otları yiyorlar. 
Kadınların her biri sürülerinin birikip 
otladığı yeri görüyor. Biraz dinlenip geri 
dönüyor. 

Akşam oldu mu gidip alacaklar keçi-
lerini, ağıllarına sokacaklar gece için. 
“Peki” diyorum merakla, “Bu kadar keçi 
hepsi birbirine benziyor, karışmıyorlar mı 
birbirlerine? Kadınlar nasıl ayırıyor, eksik 
olanı nasıl anlıyor?” “Karışmazlar” diyor-
lar. Hepsinin otladığı alan var, sahibi belli, 
ağılı belli. 

Sonra koca bir sürü katır geliyor köyün 
yolundan. Serbest dolaşıyor hayvanlar. 
Ama hepsi sahipli. Hangisi kimin katırı bi-
liniyor. Bazısının boynu masmavi boncuk-
larla bezeli. Süslemiş de süslemiş sahibi. 
Kumaşlar sallanıyor her bir yanından. 
Bazısı çıplak. 8-10 tanesi yön değiştirip 
koşarak köyün kayalık yoğun tepelerine 
meylediyorlar. Keçiler kadar rahat tırma-
nıyorlar. Burada katırlar insanların hem 
taşıma yaptığı kamyoneti, hem üstüne 
binip gittiği arabası. Kimi çocuğunu taşı-
yor, kimi çeyizini, kimi hastasını, kimi de 
cenazesini. Ama sadece hayvanı da değil, 
can yoldaşı aynı zamanda.

Uludere burası... Namı diğer Roboski... 
Coğrafyanın dayattığı ekonomiyle, el 

değmemişliğin getirdiği ekolojisi buluşu-
yor. El değmemiş derken, medeniyet de-
diğimiz canavarın kalkınma yatırımlarıyla 
dişini henüz geçirmediği coğrafyayı kaste-
diyoruz elbet. Yoksa el değiyor tabii... Hatta 
yumruk iniyor tepelerden bir yerden...

Konumuza dönelim: 
Her diyarın kendi ekolojisine uygun 

hayvanları var kuşkusuz, onlar bu hayatın 
bir parçası. Adile Arduç şöyle anlatmıştı:

“Geceleri böceklerin korosu var. Ayı şu 
ağacın dibinde oturuyor, yaban domuzu 
da şuraya kadar geliyor. Tavşan buralarda 
dolaşıyor. Tavuklar, horozlar bahçede. 
Köpeğimiz hepsinin hareketini kolluyor. 
Böyle yaşıyoruz işte...”

Hatırladınız mı Adile Arduç’u? Daha 
doğrusu Arduç Ailesini? Hani Peri Suyu 
üzerine yapılan barajın su tutmasının ar-
dından, oturduğu köyünde köprüsüz kalan 
aile. Yıllarca, HES şirketinin yapmayı vaat 
ettiği köprüyü beklediler. Şirket de devlet 

şehre köle olmak mı,
kendi cennetinde yaşamak mı?

Köylülerin 
hayvana ve bitkiye 

yaklaşımının 
odağında “saygı” 

vardı. Yani ekolojik 
döngünün bir 

parçası olduğunu 
kabullenmişlik, 
gereksiz zarar 

vermeme, ne çiçeği 
koparma ne bitkiyi 
kurutma, hayvanın 

doğal yaşamına 
zarar vermeden 

birlikte yaşama...

Melda Onur

Peri Suyunda baraj yapılmasına karşı direnenler.
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de, “oradan çıkın, size başka bir yerde 
daha güzel ev verelim” dediler. Kabul 
etmedi Arduçlar. Niye etsinler, kendi 
seçtikleri cennetlerinde yaşarken, 
şehre köle olmayı mı seçsinler?

Burası da Dersim... 
Pembelik Barajı su tutup da ağacı, 

ormanı, hayvanı, köyleri, evleri, kutsal 
yerleri sularının altına almadan önce 
gidip köylülerle direniş çadırında 
oturmuştuk. Köylülerin hayvana ve 
bitkiye yaklaşımının odağında “say-
gı” vardı. Yani ekolojik döngünün 
bir parçası olduğunu kabullenmişlik, 
gereksiz zarar vermeme, ne çiçeği 
koparma ne bitkiyi kurutma, hayva-
nın doğal yaşamına zarar vermeden 
birlikte yaşama...

“Bizim su samurlarımız var...” 
demişti köyünü HES’lerden korumak 
için pasif direnişe geçen Leyla. 

Burası Tortum’un Bağbaşı köyü...
Ve Ödük Çayı’nı kastediyordu su sa-

murlarının yaşadığı. Çok değerliydi su 
samurları. Ama verdikleri bu değer, su 
samurunun yalnızca çok temiz suda 
yaşayabildiği gerçeğiyle daha önem 
kazanıyordu. Köyün kadınları HES 
şirketi inşaata başladıktan beri bula-
nık akan sularını göstererek karşılı-
yorlardı gazetecileri, aktivistleri. O su 
içmek için, evi temizlemek, yıkanmak, 
çocuklarını yıkamak, bahçesini sula-
mak, yemeğini yapmak için gerekliydi 
ve temiz olmalıydı. Suyun temizlik 
barometresi de su samurlarıydı.

HES’in taşeron inşaat şirketi başla-
mıştı çalışmaya... Bir köylü dağın ya-

maçlarında kepçelerle açtıkları yolları 
göstererek “bakın geçerken oradaki 
çalıları söküyorlar, oysa o çalılar bu 
bölgeyi heyelandan koruyor. Ama 
onlar bilmiyor ki bunu, söküp söküp 
atıyorlar. Yarın bir gün heyelan olursa 
ne olacak?”

Köylü, köy ekolojisi çok şey öğretir 
insana... Köy dünyayı tanımak, ortak 
yaşamı anlamak ve birbirine saygı 
göstermektir. Köy imecedir, biraz zo-
oloji, biraz biyoloji, biraz kimya, biraz 
fizik, biraz hidrolojiidir. 

Köyü HES, termik diye dağıtır, köy-
lüyü şehre sürerler ya; işte o zaman 
başlar kopuş hayattan. Ama yine de 
direnir insan; göçtüğü yeri, doğup 
büyüdüğü yere benzetmeye çalışır. 
Apartman dairesine “tandır” ister ki, 
çoluğu çocuğu geldiğinde gözleme 
yapsın; bahçe bulamaz terasına bağlar 
koyununu, keçisini... O da durmaz ki 

hayvandır, atlar.
“Hayvandır durmaz” demişken 

aklıma geldi; Yeşil Yol tartışmalarında 
bölgedeki flora ve faunaya yani bitki 
örtüsü ve ağaçlar ile doğal yaşamdaki 
hayvanlara ne olacağı sorulmuştu. 
Yetkililer “bitki örtüsünü koruyacağız, 
kesilecek ağaçları taşıyacağız” derken 
“Hayvanlar zaten geziyor, dolaşıyor. 
Burada yol gördü mü gelmez” cevabı 
vermişlerdi.

Evet hayvanlar gezer dolaşır, ama 
yerini, yurdunu, sahibini, bilir. Şır-
nak valisinin bir zamanlar dediği gibi 
silah sesi duyunca korkup uçurumdan 
atmaz; kendi evine, sahibine döner. 
Tıpkı akşam dönen keçiler gibi...

“Keçi” olacak deyince derginin 
adı; içimden geldiği gibi aktı Anado-
lu’dan... 

Keçi gibi inatçı olsun dergimiz, 
hayır’lı olsun...

Dağ keçileri artık dağlara değil baraj duvarlarına tırmanıyor.

2011 yılında Tohum Takas Şenlikleri’ni başlatan ve Tür-
kiye’ye yayılmasına öncülük eden Seferihisar Belediyesi, 
tohum takas şenliklerini bir adım ileriye taşıyor. Son 5 yılda 
ülkenin dört bir yanına yaklaşık 1 milyon tohum ve fide 
dağıtan belediye, düzenleyeceği “Yerel Tohumu Yaşatıyoruz” 
etkinliğinde, yerel tohum üretiminde kat edilen yolu Türkiye 
genelinden gelen örnekleriyle paylaşacak ve şenlikte 100 
bin tohum ve fide dağıtacak. Türkiye’nin dört bir yanından 
Seferihisar Can Yücel Tohum Merkezi’nden çıkıp toprakla 
buluşan ve sofralara taşınan meyve ve sebzeler ve bunları 
üreten yerel tohum gönüllüsü çiftçiler Ürkmez’de olacak.

Başka bir tarım mümkün sloganıyla çalışmalarını sürdüren 
Seferihisar Belediyesi’nin,  yerel tohumun üretimini ya-
saklayan “Tohumculuk Yasası”na karşı; “Tohum çeşitliliğini 
korumak” ve “Yerel tohumun yok olmasına engel olmak” 
için başlattığı “Tohum seferberliği” Türkiye’ye yayıldı. Artık 
ülkenin tüm bölgelerinde tohum takas şenlikleri düzenleni-
yor. Türkiye’ye öncülük eden Seferihisar Belediyesi, kurduğu 
Can Yücel Tohum Merkezi’nde yerel tohumları çoğaltıyor. 

13 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’de Seferihisar’ın Ürk-

mez Mahallesi’nde düzenlenecek etkinlikte, Seferihisar’dan 
yola çıkarak Türkiye’ye yayılan tohumların meyve ve sebze-
leri aynı masada buluşacak. Ürkmez’de yaşayan kadınların 
yöresel yemekleri ve Seferihisar’ın köylerinde üretim yapan 
köylülerin açacağı stantlarda yine muhteşem lezzetler şenli-
ğe katılanlarla bulaşacak.

Seferihisar Belediyesi “Yerel Tohumu YAŞATIYORUZ” et-
kinliğinde 100 bin tohum ve fideyi, yerel tohum mücadele-
sine katılmak isteyenlerle buluşturacak. Şenlikte Yeni Türkü 
sahne alacak.

13 MAYIS’TA ÜRKMEZ’DE TOHUM TAKAS ŞENLİĞİ

Peri Suyunda baraj yapılmasına karşı direnenler.
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“Doymak bilmiyor 
insanlar artık. 
Benciller, hep 
başkalarından daha 
iyi durumda olmak 
için çabalıyorlar. 
Yaşadıkları şartları 
birlikte düzeltip hep 
beraber daha iyi 
yaşamak için değil.”

İlkay Akkaya Seferihisar’da 
Yetti Gari Festivali’nde.

ilkay akkaya ile Söyleşi:

‘SeferihiSar’da aradığımdan 
fazlaSını buldum’
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Seferihisar’da bir dağ başında, 
İlkay Akkaya’nın evindeyiz. 
Kendisini tanıyorsunuz. Grup 

Yorum’la başlayıp Grup Kızılırmak’la 
ve ardından solo çalışmalarıyla devam 
eden müzik hayatı, hep mücadele 
içinde, konserlerde, dayanışma gece-
lerinde, grevlerde, mitinglerde, büyük 
kalabalıklarla birlikte türküler söyleye-
rek geçti; öyle devam ediyor. Akkaya, 
yaklaşık yedi yıldır Seferihisar’a gelip 
gidiyor, iki yıldır da sürekli burada 
yaşıyor. Küçük bir tepe üstünde, eşi 
Zeynel abiyle birlikte kaldığı, kendisi 
gibi sade, gösterişten uzak, samimi 
bir ev; misafirler için yapılmış birkaç 
kulübe ve hayvanların kaldığı böl-
meler… Belki garipseyecek, İlkay’ın 
Seferihisar’da işi ne diye soracaksınız. 
Herkesin bir Seferihisar’la buluşma 
hikâyesi var, İlkay’ınki de işte böyle. 
Çaylarımızı yudumlarken dinlemeye 
başlıyoruz...

İlkay, bir şeylerden mi kaçıp geldin?
Pek kaçma diyemeyiz aslında. Yani 

en azından ilk karar verdiğimde öyle 
değildi. Hayatıma bazı şeyleri katmak, 
bir şeyleri değiştirmeyi istiyordum. 
Karar da vermiştim ne yapacağıma. 
Tarımla uğraşacaktım. İstanbul’da 
çok sayıda hayvanım vardı, onları 
getirecektim. Şehir çok uygun değildi 
onlara. Sonra, hayatımın sessiz sakin 
bir yanı olacaktı. Bir şeyden kaçmak 
için değil yani, bunları istediğim için 
geldim.

Ama son iki senedir İstanbul’u 
görünce, eğer şimdiye dek gelme-
miş olsam kaçardım diyebiliyorum. 
Kaçarcasına gelirdim buraya. Çünkü 
insanın içindeki insan sevgisini tör-
püleyecek bir yaşam hüküm sürüyor 
orada, bunun koşulları oluşmuş. Bu 
koşullar herkesi böyle davranmaya 
zorluyor. İnsanlar birbirlerine o kadar 
kaba, o kadar uzak ve bazen düşman-
ca davranıyorlar ki her gün buna şahit 
olmak insanın içindeki insan sevgisini 
azaltır diye düşünüyorum. Bunu her 
gün yaşayıp halk sevgisini korumak 
mümkün mü? Uzaklaşmış olmam 
buna da yaradı belki.

En basiti, insanlar yarım saatlik yol 
için metroda, metrobüste birbirini 
eziyor. Yaşlı, genç, çoluk çocuk deme-
den itip geçiyor birbirinin üzerinden. 
Topu topu yarım saatlik yol, Ağrı’ya 
gitmiyorsun ya. İzmit’e gitsen yine an-
larım, hatta Beylikdüzü’ne gideni de 
anlarım bir nebze. Ama on dakikalık 
yola giden de aynı davranıyor. Metro-

büs kuyruklarında bir hayatta kalma 
savaşı yaşanıyor adeta. Bir süre sonra 
herkes uyum sağlıyor buna. Bu en 
basiti gibi görünüyor ama insanların 
arasındaki sevgisizliği, başkasının ha-
linden anlamazlığı göstermiyor mu?

Doymak bilmiyor insanlar artık. 
Benciller, hep başkalarından daha 
iyi durumda olmak için çabalıyorlar. 
Yaşadıkları şartları birlikte düzeltip 
hep beraber daha iyi yaşamak için 
değil. Aynı kötü şartlarda, diğerlerinin 
üzerine basarak diğerlerinden biraz 
daha iyi durumda olmak için. Şartlar 
yine aynı kötü şartlar, metro yine aynı 
tıkış tıkış metro...

Şehrin bir kültürü kalmadı yani. 
Daha doğrusu, İstanbul’un böyle 
bir kültürü var artık. “Nerede o eski 
Beyoğlu?” gibi bir serzeniş değil 
benimki. Ben İstanbul’da doğdum. 
Üniversite dâhil orada okudum. İnsan 
ilişkilerinde böyle sevgisizlik, hesap-
çılık, düşmanlık görmedim hiç. Bu 
kadar olacağı hiç aklıma gelmezdi. 
Sadece İstanbul değil elbette, ben 
Türkiye’nin de bu hâle gelebileceğini 
düşünmüyordum. Ama altyapı böyle 
olunca, bunun topluma yansımaması 
garip olurdu. O açgözlülük, o doymak 
bilmemek, o bencillik, yansıyacak 
tabi.

Kendi tohumlarımla 
üretiyorum

Aradıklarını buldun mu Seferihi-
sar’da?

Aslında bütün beklentilerimi kar-
şıladı. Tarım yapabileceğim bir yer 
dedim ya mesela. Geçen sene yazın 
bütün yemek malzemelerimizi kendi 
bahçemizden karşıladık. Bir dünya da 
kışlık hazırladık. Üstelik tohumundan 
itibaren kendimiz ektik, diktik. Si-
irt’ten bir dinleyicim gelmişti misafi-
rim olarak, aslında o öğretti bana her 
şeyi. Tohum toplamayı bile öğrendim. 
Şimdi kendi tohumlarım var, bundan 
sonra hep onlardan devam edeceğim. 
Bu bakımdan beklentilerimin üs-
tünde olduğunu bile söyleyebilirim. 
Böyle giderse burayı Mars yüzeyi gibi 
olmaktan çıkaracağız yakında. 

Mahlep ekeceğiz mesela. Bu hiç 
aklımıza gelmemişti. Zeynel badem 
ekmeyi düşünüyordu. Yeni arkadaşla-
rımız var burada, tarımla uğraşıyorlar. 
Buranın dokusuna uygun hangi ağaç 
olabilir diye konuştuk, mahlebi öner-
diler. İyi de para varmış vallahi. Ne 
budama istiyor ne su, ama kilosu 100 
lira eden bir şey veriyor sana.

Burası bir tek bizim kedilere ya-
ramadı. Dağ başı olduğu için yine 
salamıyoruz onları, kapalılar. Bir bah-
çeleri var ama üstleri kapalı. Ne yazık 
ki yarı açık cezaevi gibi. Onlara da bir 
çözüm buluruz umarım.

Sessizlik, sakinlik, insan ilişkileri 
bakımından?..

Hep kalabalıkların içindeyim ya, 
dediğim gibi, biraz kafamı dinleyebi-
leceğim, yazabileceğim çizebileceğim 
bir yer de arıyordum tabii. Dilediğim 
zaman sosyalleşeceğim bir yer istiyor-
dum. Onu da buldum, tepeden aşağı 
indiğimde sosyalleşiyorum.

Burada yeni dostlarım da var. Bir de 
insanlar genel olarak dayanışma ha-
linde. Hem yerlileri hem dışarıdan ge-
lenler öyle. Burada birkaç aile tanıdım.  
Gerçekten çok diğerkâm insanlar. 
Benim tanıdıklarım öyle en azından. 
O anlamıyla da beklentimi karşıladı. 
Hatta dost sayısı olarak beklentimin 
çok üstünde oldu. Zaten hiçbir yerde 
herkesle dost olunmuyor ki.

Bir de, çok değişik sosyal çevre-
lerden gelmiş insanlar var burada. 
Kimisi inşaatta çalışmak için, boya 
badana yapmak için gelmiş, kimisi 
sanatçı, ressam, yazar. İstanbul’dan, 
Ankara’dan, İzmir’den gelen de var,  
Karadeniz’den, Dersim’den gelen de. 
Herkes birbirine değiyor tabii. O da 
bir renk katmış buraya. Oturup biriyle 
sohbet ettiğinde renkli bir yer olduğu-
nu hissediyorsun. Ama çok fazla göç 
alıyor, kalabalıklaşacak diye endişe-
lenmiyor da değilim.

Kimse gelmesin, bize kalsın diyor-
sun… Peki insanların birbiriyle iliş-
kileri nasıl sence, değişik çevrelerden 
gelenler arasında?

Fotoğraf, Can Okyay.
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Şöyle bir durum var sanırım. Belli 
bir hayatı yaşamış, iyi kötü bir yere 
ulaşmış ve kendisini bir ölçüde oluş-
turmuş insanlar buraya gelenlerin 
çoğu. O nedenle kurdukları ilişkiler 
beklenti üzerine kurulu değil pek 
fazla. Buradan bir rahatlık doğuyor 
galiba. Siz de seziyor musunuz böyle 
bir rahatlığı? Beklenti olmadığı için 
herhalde.

İlişkiler daha esnek,  
insanlar daha sakin

Aynı rahatlık ve tolerans farklı 
siyasi görüşler arasında da var mı 
sence?

Bu ilişkiler de daha esnek sanki. Ör-
neğin katı Atatürkçü bir kişi milliyet-
çi, bölücü bunlar diye HDP çevresin-
den uzaklaşıyor ama bunu sürdüre-
miyor. Tersi de oluyor. ADD ile HDP 
aynı etkinlikte bir araya gelebiliyor. 
Ortak bir paydada buluşma ihtiyacı 
belki daha güçlü küçük yerlerde. Bir 
de insanlar bir şekilde tekrar değmek 
zorunda kalıyor birbirine. İstanbul’da 
zaten bir defa koptun mu bir araya 
gelmen zor. Çok uzaklarda herkes, 
herkesin ayrı dünyası var. Burası öyle 
değil. Yaşantılar daha iç içe. Adama ne 
kadar kızsan da, ekşi mayaya ihtiyacın 
oluyor, sizinkinden birazcık alabilir 
miyim diye soruyorsun.

Bir de burada, ilişkiler bazen hep 
aynı şey etrafında dönse de, insanlar 
zaman zaman sıksa da birbirlerini, 
daha sakin yürüyor ilişkiler. Böyle 
koştur koştur değil, daha az gergin. 
İnsanların yaşadıkları şehirle ilgili 
düşünceleri, bunun için birbirleriyle 
iletişim halinde olmaları da çok güzel. 
Küçük bir şehrin küçük sorunları gibi 

görünse de, bir şeyleri değiştirme, 
düzeltme imkânları daha fazla. Bir 
sürü dernek var. Kent konseyi gibi ku-
rumlar var. Onlar da buranın artıları 
tabi. Yani memnunum Seferihisar’da 
olmaktan. Gitmeyeceğim buradan 
diye düşünüyorum.

Seferihisar kendini bağ bahçe işle-
rine verdiğin bir inziva değil. Hatta 
senin her hafta sonu bir konserde 
olduğunu bilen bir dinleyicin pek 
inanmaz Seferihisar’da yaşadığına… 

Biraz öyle olsun diye umuyordum 
ama olmadı. Gerçekten her hafta 
bir konser trafiği var. Çok nadir 15 
günde bir oluyor. Hatta bazen haftada 
iki... Üç gün önce geldim İstanbul’dan, 
yarın tekrar gideceğim. Sonra hemen 
Ankara, ardından Adana, Mersin, öyle 
devam edecek. Bir inziva değil ama 
arada şarj olmamı sağlıyor Seferihisar.

İtiraf edeyim, şöyle bir şey yaşamaya 
başlamıştım bu sene. Yine mi konser 
diyorum, şimdi kim gidecek oraya. 
Kendime sordum, bitti mi acaba be-
nim içimdeki olay diye. Evden çıkı-
yorum aynı duygu, havaalanında aynı 
duygu. Uçakta devam. Kuliste de öyle. 
Ama sahneye çıktığım anda bitiyor. 
İçimdekinin sönmemiş olduğunu o 
zaman anlıyorum. Böyle bir duyguyu 
ilk defa Seferihisar’a geldikten sonra 
yaşadım.

Bunu kurcalasak ayıp olmaz değil 
mi? Otuz yıllık müzik ve mücadele 
yaşamının sana kazandırdığı bir 
kimlik var. Bütün bir toplumsal mu-
halefet bizim sanatçımız diye görüyor 
seni. Üstlendiğin rolün yorgunluğu 
mu bu duygu acaba?

Yoo öyle değil. Burayı bırakıp bir 
hengâmeye girmenin sıkıntısı sadece. 

Yani şuradan alıp sahneye ışınlasa-
lar hiç böyle hissetmem. Hele şimdi, 
dayanışmanın, birlikte durmanın 
en önemli olduğu zamanlarda… Bu 
dönem ihraç edilen akademisyenler 
için koşturuyoruz mesela. Zorun-
dayız. Antalya’daki, Kartal’daki hep 
Eğitim-Sen’in dayanışma etkinlikle-
ri. Her hafta var neredeyse. Bunlar 
yapılması gereken şeyler. Başımızı dik 
tutup birbirimize en yakın durmamız 
gereken bir dönem olduğu için. Bu 
dönemde yolun sıkıntısı bile gözüme 
görünmüyor zaten, şimdi kim kalkıp 
konsere gidecek ruh hâlinden çıktım, 
çünkü bu düşünceyle davranıyorum.

Sahneye çıkınca kesiliyor dedin ya, 
bu da besliyor herhalde bu duruşu-
nu?

O bambaşka bir duygu zaten. O za-
man bu sıkıntılar aklıma bile gelmiyor. 
İlk şarkıda hâlâ çok heyecanlanıyo-
rum. Heyecanlanmazsam bırakacağım 
zaten, kendime verilmiş bir sözüm var. 
Ondan sonra bir şarkı bitiyor, öbürü 
başlıyor, sen sadece dinleyenler için 
değil, kendin için de söylüyorsun as-
lında. İçini döküyorsun. Bir dertleşme 
yani. Son zamanlarda çok kötü şeyler 
yaşanıyor. Bu dertleşmeye gerçekten 
ihtiyacımız var.

Ama yine son zamanlarda bir şey 
daha fark ettim. İnsanları güldü-
rebilmenin derdine de düşüyorum 
konserlerde. Dertleştikten sonra bir 
de özel bölüm ayırıp, mutlaka birlikte 
gülmeden ayrılmıyoruz birbirimiz-
den. Buna da ihtiyacımız var, benim 
için de iyileştirici oluyor bu. İşte bunu 
daha yeni fark ettim ben. Tamam, 
insanların dertleşmesi çok güzel bir 
şey, ama birlikte gülebilmek çok çok 
daha güzelmiş.

Güldürmekten kastın ne? Daha 
coşkulu şarkılar söylemek gibi mi?

Yoo, basbayağı güldürüyorum onla-
rı, komik şeyler anlatıyorum. 

Basbayağı standup gibi?
Neredeyse. Gözaltı anılarımı an-

latıyorum mesela, komik olanlarını.  
Sonra yolda olanlar bitenler. Çok gü-
lüyorlar ama. O zaman ben de neşe-
lenmiş oluyorum. Birlikte neşelenmiş 
oluyoruz. 

Tohumdan mutfağa kadar kendi-
miz yaptık dedin ya, mutfakla aran 
nasıl?

Yemek yapmayı çok seviyorum. 
İyi de yaparım. Bazı özel tariflerim 
vardır. Şiveydiz diye bir çorbayı fena 
yapmıyorum mesela. Bir ara şöyle bir 
projem vardı, Youtube’da yemek ka-

İLKAY’IN MUTFAĞINDAN: ŞİVEYDİZ
Şiveydiz nohut ve buğday üzerine kurulu bir çorba. Antep 
bölgesinin bir yemeği, daha doğrusu Suriye ve Antep’in... 
Aslında etli bir yemek ama ben etsiz versiyonunu yapıyorum. 
Nohut bir tarafta haşlanıyor. Buğday bir tarafta haşlanıyor.  
Sonra onları bir araya getiriyoruz. Sularını dökmemeliyiz ama, 
besleyiciliği gitmesin. Haşladığımız suyu da oraya koyuyoruz. 
Bunları pişmeye yakın bir araya getiriyoruz. Bir patatesi çok 
küçük doğruyoruz. Yeşil taze sarımsak doğruyoruz. Biraz 
daha pişirirken o sırada bir kâsede yoğurdu çırpıp çorbamıza 

yavaş yavaş ilave ediyoruz. Aynı yönde karıştırıyoruz ki kesilmesin. Tabi yoğur-
dumuzu da ılıtmamız lazım. Tencereden bir miktar suyu alıp yoğurdu ılıtıyoruz. 
Ondan sonra pişmeye yakın, bir tarafta soğanı ince ince doğrayıp hafif ateşte 
tereyağında karamelize olana kadar, koyulaşacak yani, rengi kahverengiye 
dönene kadar kavuruyoruz. Kavrulduğunda içine bolca nane, biraz kırmızıbiber, 
bir de haspir diye bir şey var, yalancı safran yani, onu koyuyoruz.  Şöyle bir 
döndürüp çorbamızın içine döküyoruz. Karıştırıyoruz, beş dakika sonra altını 
söndürüyoruz. Afiyet olsun.



23

nalı yapacaktım. Bırakmıyor ki politik 
olaylar. Ben bu ortamda yemek tarifi 
versem, neyle uğraşıyor bu kadın der-
ler. Hâlbuki gerçekten çok istiyorum 
güzel güzel yemek tarifleri vermeyi.

Vejetaryensin bildiğimiz kadarıy-
la…

Evet, uzun süredir. 15 sene oldu et 
yemiyorum. Bir turneye gitmiştik. Klip 
de çekiyoruz aynı zamanda. Yaylada-
yız, ilkbahar, kuzular falan. Akşam 
oldu, yemek için ayrıldık. Bir lokantaya 
gittik. Gruptaki herkes kuzu şiş söy-
ledi. Az önce sevmiştik kuzuları oysa. 
Bana bir tuhaf geldi o an. Aynı turnede 
peş peşe olaylarla kader ağlarını ördü. 
Turne minibüsüyle gidiyoruz. Önce 
canlı hayvan taşıyan bir kamyon geçti 
önümüzden. Sıkış sıkış inekler, bir 
kafese kapatılmış başlarını çıkarmaya 
çalışıyorlar. Birkaç saat sonra bu kez 
de bir tavuk kamyonu.  O daha kor-
kunç. Ölmüş olanlar var arada. Öyle 
bir sıkıştırmışlar ki kafaları tellerin 
arasından sarkıyor. İçim cız etti. Ama 
o an öyle bir karar verdiğimin bilin-
cinde değilim. Döndüm İstanbul’a, 
bir tuhaflık olduğunu hissediyorum, 
değişmişim ben ama ne olduğunu bil-
miyorum. Birkaç gün sonra fark ettim 
ki et yemiyorum.  Bitmiş.

Bir dönem balık yemeye devam 
ettim. Turnedeyken pek sağlıklı bes-
lenemiyorsun. Bazı hafıza sorunları 
yaşamaya başladım. Kayseri’deki din-
leyicilere Diyarbakırlılar falan demeye 
başladım. Gerçi ondan değildi, yarın 
da Diyarbakır’da olacağız diye dü-
şünürken o an ağzımdan Diyarbakır 
çıktı. Hatlar karıştı yani. Ben Diyarba-
kır diyince, bağırdı insanlar “Kayseri, 
Kayseri” diye. Ben hâlâ diyorum ki 
“Ben ne dedim?” İstanbul’a döndüm, 
kızıma anlatıyorum. O anda neyle 
ilgileniyorsa, nasıl dinliyorsa, “anla-
madım, bunda ne var ki?” dedi. “Ya 
kızım” dedim, “Kırşehir diyeceğime 
Diyarbakır dedim.” Kırşehir, Kayse-
ri, Diyarbakır hepsi birbirine karıştı 
yani. Herkes “ye, ye” diye baskı yapın-
ca bir süre balık yedim, o kadar.

Küçük bir restoran, kafe falan aça-
yım diye bir hayalin var mı burada?

Yok, tövbe. Ben o işi yaptım İstan-
bul’da. Çok korkunçtu, çok zor. Biz 
Yasemin’le (Göksu) birlikte açmıştık 
bir yer Kadıköy’de. Aslında Yasemin 
bana kakaladı o işi. “Bir hayalim var” 
dedi, “nedir Yaseminciğim?” dedim. 
“İnsanlara krep yapmak istiyorum” 
dedi. Krepten de pek hoşlanmam 
aslında. “Çok zor bir hayal değil ki 

bu, yap” dedim. “Ben de bakayım bir 
taraftan, belki uygun bir yer buluruz”. 
Sonra bir yer bulduk. Bu sefer, sen 
olursan yaparım, başka türlü yapmam 
diye tutturdu. Ağzımdan girdi, bur-
numdan çıktı. Sonunda dükkânı açtık. 
Ama çok komik günlerdi. Konsere 
gidemiyorum orayı bırakıp. Pimpirikli 
olunca bırakamıyorsun, nasıl pişi-
recekler, tazeliğine dikkat edecekler 
mi, şöyle mi olacak, böyle mi olacak 
diye. Müşteri geliyor, tanıyorlar beni, 
çalışanın izin günü, ne içersiniz diye 
soruyorum, “Aaa olur mu abla, sen 
otur biz getiririz” diyorlar. Bir başkası 
geliyor, orta yaşın üstünde, kızartma 
söylüyor. “Sen kızartma yiyemezsin” 
diyoruz, “zeytinyağlılardan söyle”. Biri 
gelmiş konuşuyor, ben de mutfaktan 
duyuyorum, radyologmuş, “aslında 
en fazla 4 saat çalışmamız lazım ama 
12 saati dayıyorlar bize. Aldığımız 
radyasyon yüzünden ne kan kaldı ne 
bir şey” diye anlatıyor. Bunları duyun-
ca durur muyum, hemen lahana suyu 
sıkıyorum, zorla… Öyle bir maceray-
dı yani. 

Ya da rüya görüyorum. Diyorum ki 
yarın menüde ne olsun, taze fasulye, 
pilav. Taze fasulyeyi yapmaya başlıyo-
rum. Ayıklıyorum fasulyeyi, rüyada 
diyorum ki, soğanı da yarın doğrarım, 
rüyada soğan görmek iyi değil. Kafayı 
yiyordum yani. En son bir de konser 
unuttum. Allahtan orkestralı falan bir 
şey değildi. Neredesin diye aradılar 
ya, o an dedim “tamam, artık yeter”. 
Bir şeye dalınca kendimi öyle kaptırı-
yorum yani.

Burada başka uğraşların var mı?
Burada kaldığım ilk kış seramik ça-

lıştım ama bu sene fırsat bulamadım. 
Esas uğraşım hayvanlarıma bakmak 
sahiden. Yemekleri, bakımları… 14 
kedi, 5 köpeğimiz var. Bazıları da 
hasta, iyi bir bakım gerekiyor. Onlarla 
uğraşıyorum. Bir de tavuklarımız var. 
Bıldırcınlar da vardı, aşağıda yahni 
yapacaklarmış, Zeynel alıp getirdi. 
Uçmayı öğrenen gidiyor gerçi.

Bir de çok örgü ördüm bu sene. 
Aşağıda bir terzi var, yazın bir iki ay 
ona çıraklık yapacağım. Suzan’la nakış 
yapacağız. O tür şeylere çok merak 
saldım. Aslında annem terziydi zaten, 
çok aptalca bir şey olmuş zamanında 
ondan öğrenmemiş olmam. Ama işte 
politik olayların çok yoğun olduğu 
bir dönemdi ya gençliğimiz, başka bir 
alanda yürümüşüz. Öğrensem iyiymiş. 

Ya sanki yaptığım ama atladığım bir 
şey var gibi ama bulamıyorum. Sen 
de öyle bakıyorsun ki “bu kadar mı 
yani?” der gibi…

Yok canım, daha ne olsun. Son 
olarak, merak edenler vardır, müzik 
çalışmaları, albüm hazırlığı?..

Bende yeni şarkı yapmak, bir albüm 
hazırlığı içinde olmuyor. Yani otura-
yım da bir albüm için söz yazayım, 
beste yapayım gibi. Zaten şu koşullar-
da albüm benim için çok da anlamlı 
değil. Albüm yapmak çok stresli bir iş, 
bütün bu olup bitenler o stresin dozu-
nu artırır. Gerek yok. Ama bir şeylerin 
biriktiğini hissediyorum. Albüm gibi 
değil ama bir iki şarkı çıkacak.

Merakla bekliyoruz. Teşekkürler.
İlkay Akkaya ile evinde söyleştik, arkamızdaki resim ise Cahit Koççoban’a ait (Fotoğraf Can Okyay).
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Ekmek ve şarap kadar evrensel ve bir 
o kadar da eski bir besin maddesi 
olan peyniri ve diğer süt ürünlerini 

ilk kimlerin, nerede yaptığı konusunda, 
elde kesin bilgiler yok. Bununla birlikte, 
Anadolu’nun ilk neolitik sütçülerinin bu 
ürünleri ürettikleri akla yakın bir tah-
min gibi gözüküyor. Ancak bu türden bir 
üretim olsa bile bu ilk peynirler olasılıkla 
süt kesiğiydiler. Daha sonra süt kesiği-
nin ekşitilmesi ve çeşitlenmesi ile gelişen 
peynir ve peynircilik günümüzde son 
derece ileri bir teknolojiyle yapılır duru-
ma geldi. Bir diğer deyişle, doğal tarih 
zekâları sayesinde sütteki mikrobiyolojik 
değişimlerin farkına varan insanoğlu 
bundan yararlanmasını da bilmiş. Elbette 
burada insanoğlunun çok eski çağlardan 
beri mikroorganizmaları bildiğini iddia 
etmiyorum. Ancak gözlem yoluyla sütün 
tadında, kokusunda ve görünüşünde olan 
değişimin farklı bir ürün yaratılmasına 
yarayabileceğini anladıklarını, hatta belki 
de bunun tanrısal bulunmuş olabileceğini 
belirtmek istiyorum.

Bundan 10-12 bin yıl önce, Mezolitik 
Çağ’ın sonu ya da Neolitik Çağ’ın başlan-
gıcında, küçük ve büyükbaş hayvanların 
evcilleştirilmesinden sonra ortaya çıkmış 
olabilecek süt ürünleri ile ilgili elde kesin 
bilgiler bulunmamakta. Hatta aslında 
sütün insan bünyesi ile olan uyumsuzluğu 
da göz önünde bulundurulduğunda, süt 
ve bundan üretilen ürünlerin oldukça geç 
tarihlerde kullanılmaya başlandığı bile 
söylenebilir. Burada konuyu biraz açmak 
gerek. Sütün önemli bileşenlerinden biri 
olan süt şekeri laktozun sindirilmesi için 
laktaz enzimine gereksinim vardır. Ancak 
dünyanın birçok yerinde sütün insanlar 
tarafından gerektiği gibi sindirilemedi-
ği de bilinmektedir. Zira bu insanlar süt 
şekerini hidrolize eden laktaz enziminden 

yoksundurlar.1 Bilinen bir diğer gerçek de 
her çocuğun aslında bu enzimle doğduğu 
ve daha sonra bu enzimin büyüdükçe yok 
olabildiğidir. Bir diğer deyişle bazı insan-
lar büyüdükçe vücutları laktaz üretimini 
keser, bazılarında ise bu üretim belki de 
genetik bir mutasyon nedeniyle devam 
eder. Eğer bu bilimsel saptama doğru ise 
tarih boyunca bazı insanların sütten ola-
bildiğince uzak durmuş olmaları gerekir. 
Zira laktaz üretemeyen kişilerde görülen 
hazım zorluğu, bu insanların yaşamlarını 
oldukça zorlaştıracaktır. Bunun ırksal mı 
yoksa sadece coğrafi bir faktör mü olduğu 
ise halen tartışılan bir konudur. 

Peynirin ilk izleri 9 bin yıl önce

Bununla birlikte Neolitik Çağ üzeri-
ne yaptığı çalışmalarla tanınan İstanbul 
Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Mehmet Özdoğan’a göre MÖ 6-7. bin yıl-
larda, yani bir diğer deyişle günümüzden 
yaklaşık 7-9 bin yıl önce boğazlar yoluyla 
Avrupa’ya geçen ilk neolitik topluluklar 
süt ve süt ürünlerini kullanmış olabilirler. 
Bunun kanıtı ise Özdoğan’a göre bazı şüp-
heleri de taşımak kaydıyla İstanbul Fikir-
tepe’deki kazılarda çıkan kaplar üzerinde 
yapılan arkeometrik analizlerde laktik asit 
izine rastlanmış olmasıdır.2

Tarihöncesi dönemlerden yazının 
kullanılmaya başlandığı tarih çağlarına 
geldiğimizde, süt ile ilgili bilgilere ilk yazılı 
belgelerden itibaren çiviyazılı metinlerde 
rastlandığını görüyoruz. Bununla birlikte 
peynir için aynı şeyi söylemek olası değil. 
Örneğin Mezopotamya’daki mutfak kül-
türü ile ilgili olarak son derece önemli bir 
belge kabul edilen Yale’deki tabletlerde süt 
ile ilgili bilgiler bulunurken peynir anla-
mına gelen bir sözcüğün saptanamamış 
oluşu ilgi çekici.3 

Peynir olmasa da yoğurt vb. gibi ürün-

peynirin ve 
‘armola’nın
kültürel 
yolculuğu

Sadece Seferihisar’da 
üretilen bu süt ürünü, 

aslında geleneksel 
bir değerlendirme 

yöntemi. Elinde azar 
azar kalmış peynir, 

yoğurt, çökelek, 
tereyağı vb. ürünleri 

bir deri tulum 
içerisinde karıştırıp 
yeniden fermente 

eden Seferihisar 
köylüsü, ortaya yeni 

bir ürün çıkarmış: 
Armola.

Ahmet Uhri
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lerin daha erken tarihlerde üretiliyor 
olabileceğini de aklımızın bir kena-
rına koyarak, peynirin kültür tarihi 
içindeki yerini incelemeye devam 
edelim. Sümer mitolojisinde önemli 
bir yeri olan Çoban Dumuzzi ile Tan-
rıça İnana’nın öyküsünün anlatıldığı 
mitosta çobanın biraya karşılık kesik 
sütü ileri sürmesi de süt ürünleri-
nin Sümer’de bilindiğinin bir kanıtı 
olabilir.4

Anadolu’nun Orta ve Geç Tunç 
Çağı’na damgasını vurmuş bir top-
luluk olan Hititlere bakıldığında süt 
ve süt ürünleri ile ilgili bilgilere daha 
rahat ulaşılabilmekte. Örneğin Hitit 
metinlerinde GA.KIN.AG ile yazılan 
sözcüğün peynir anlamına geldiğini 
transkripsiyonu yapılmış metinlere 
dayanarak söylemek olası; harŝuŝa- 
sözcüğünün pıhtılaşmış süt anlamına 
geldiği de yine aynı metinlere dayana-
rak belirtilebilir.5

Peki günümüzde değişik diller-
de kullanılan ve peyniri ifade eden 
sözcüklerin kökeni ne? Eski Yunan-
cada kesilmiş sütün veya taze peynir 
suyunun süzüldüğü ve genellikle saz, 
kamış ya da ağaç dallarından örülen 
sepete formos deniliyordu. Romalı-
lar ise pişmiş topraktan veya ağaçtan 
yaptıkları süzme kabına forma adını 
verdiler. Bu sözcük Latincede bir kalıp 
içinde yapılan anlamında formaticus, 
İtalyancada ise formaggio sözcükleri-
ne dönüşerek bugünkü İtalyancadaki 
yerini aldı. Fransızcada fromage 
olarak sesletildi.6 

Latince peynir anlamına gelen 

caseus sözcüğü ise dönüşerek İngi-
lizcede cheese sözcüğünü oluşturdu. 
Aynı aileden Almancada käse (keyse), 
Hollanda dilindeyse kaas’a dönüş-
tü.7 Ayrıca İspanyolca queso (keso) 
da yine aynı Latince kökten geliyor. 
Türkçeye ise Farsça Penir sözcüğün-
den değişerek girmekle birlikte, bu 
sözcüğün ardında yine Hint-Avrupa 
dil grubundan bir dil olan Sanskrit-
çe’deki payas sözcüğü yatmaktadır ve 
bu sözcük de Avesta dilinde süt anla-
mına gelen payah- sözcüğünden kök 
alır.8 Diğer dillere baktığımızda da 
şunları görmekteyiz. Urduca’da chiz, 
Rusça’da sir, Leh dilinde ser, Bulgar-
ca’da ser, Romence’de brinza, Fince’de 
juusto, Macarca’da sajt, İsveççe’de ost, 
Yunanca’da tiri, Ermenice’de banir ve 
Arapça’da, sütü pıhtılaştırmak anlamı-
na gelen cebbene fiilinden cebn ya da 
cübn...9 Eski Orta Asya Türk lehçe-
lerinde ise peynirin karşılığı olarak 
çir ve udhıtma sözcükleri karşımıza 
çıkıyor ve udhıtma sözcüğü uyutma 
anlamına da geliyor. Yani sütü uyut-
mak, bekletmek anlamından, peynir 
anlamına gelen udhıtma sözcüğü 
oluşmuştur.

Kat katıştır, armola

Gelelim İzmir’in çok kültürlü coğraf-
yasından miras Armola’ya. İzmir’in en 
sakin ilçesi olduğu artık tescilli olan 
Seferihisar’da üretilen bu süt ürünü 
Rumlardan miras kalmış. Seferihi-
sar’ın neredeyse bütün köylerinde 
üretilen bu süt ürünü Ulamış köylüle-
rine göre Rumcada “peynir suyu” an-

lamına geliyormuş. Ancak 
bu bilginin doğruluğu şüp-
heli, zira bu ürünün nasıl 
yapıldığını anlattığımda bu 
bilginin yanlışlığı kendili-
ğinden ortaya çıkacak.

Urla-Çeşme-Karaburun 
Yarımadası’nın bu en güne-
yindeki ilçede üretilen ve 
başka bir yerde yapılmayan 
bu süt ürünü, aslında gele-
neksel bir değerlendirme 
yöntemi.

Bugün Seferihisar’da 
mandıraların endüstriyel 
biçimde üreterek kaybol-
masını engellediği bu kül-
türel varlığın üretimi süzme 
yoğurt, az tuzlu lor ve beyaz 
peynirin dört-beş saat bo-
yunca bir tankta yoğrulma-
sıyla yapılıyor. Ancak daha 
eski dönemlerde, özellikle 

küçükbaş hayvancıların hayvanlarını 
otlatmaya çıkardıkları sırada yanları-
na aldıkları günlük yiyeceklerin, yani 
azık olarak ekmek ve katık olarak pey-
nir, yoğurt vb. ürünlerden arta kalan-
ların değerlendirilmesiyle yapılmakta. 
Bir diğer deyişle, evde ya da arazide 
elinizde kalan bütün süt ürünlerini bir 
tulumun içinde tekrar karıştırıp fer-
mente etme yoluyla üretilmekte. Açık-
layacak olursak, siz küçükbaş hayvanı 
olan ve bu hayvanlardan elde ettiğiniz 
sütle sanayi öncesi kapalı ekonomi-
nin olduğu bir dönemde kendinize 
kadar veya azıcık da dışarıya satmak 
için tulum peyniri, lor, beyaz peynir, 
yoğurt, çökelek, tereyağı vb. ürünleri 
üretiyorsunuz. Bu ürünlerin bir kısmı 
daha çabuk tüketilirken bir kısmı da 
kalıyor, ancak o kadar az kalıyor ki ne 
size yeter ne de köy pazarında sat-
maya. Bu durumda ne yapıyorsunuz? 
Kalan bütün ürünleri bir deri tulum 
içinde katarak birlikte tekrar fermente 
edip değerlendiriyorsunuz. Bir diğer 
deyişle ortaya yeni bir ürün çıkıyor 
ancak bu ürün ne peynir ne yoğurt 
ne lor ne de çökelek veya tereyağı. 
Hem hepsi hem de hiçbiri. İşte bu 
tür bir ürüne Rumların verdiği isim 
Armola ve bu sözcük esas olarak yine 
eski Yunancanın en önemli sözlüğü 
olan Liddle-Scott’a göre birlikte veya 
katmak/birliktelik anlamlarına gelen 
ἁρμολόγος/armologos sözcüğünde 
karşılığını bulmakta.10

Kısacası bir araya getirilen bütün 
bu ürünlerden ortaya çıkan yeni bir 
ürüne Rumlar birlikte, beraber ya da 
birlikte katılmış gibi bir isim vermiş-
ler. Dolayısıyla Armola bir peynir çe-
şidi olmaktan çok bir değerlendirme 
yöntemi. Bu yöntemin adı da bu süt 
ürününün adı olmuş zaman içinde.

DİPNOTLAR
1) H.Keskin, Besin Kimyası-II, İstanbul-1982, s.61.
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A.Uhri, Anadolu Mutfak Kültürü’nün Kökenleri, Ege 
Yayınları, İstanbul-2016, 80-84.
3) J.Bottero, “The Culinary Tablets at Yale”, Journal of 
the American Oriental Society Vol.107, 1987, s.11-19.
4) S.H.Hooke, Ortadoğu Mitolojisi, Çev.A.Şenel, İmge 
Ktbv., Ankara-1993, s.36-37.
5) A.Ünal, Hititçe Çok Dilli El Sözlüğü, Verlag Dr.Kovać, 
Hamburg-2007, s.121.
6) A.Ünsal, Süt Uyuyunca-Türkiye Peynirleri, YKY Yay., 
İstanbul-1997, s.19.
7) age. s.19.
8) S.Nişanyan, Sözlerin Soyağacı, Adam Yay., İstan-
bul-2007, s.381.
9) Ünsal 1997, s.19.
10) Liddle and Scott’s an intermediate Grek-English 
Lexicon, 7.th edition, Oxford-1975.

Seferihisarlı Giritli Hüseyin Büyükpınar kendisi 
ile yapılan bir sözlü tarih çalışmasında armola-
nın yapılışını şöyle anlatmış: “Bak şimdi, erkeçi 
keserlerdi, armola için derisini yüzerlerdi, güzelce 
onu yıkar ve kırkarlardı. Ondan sonra alt tarafını 
güzelcene bağlarlardı. İçine kaynamış süt dökerler-
di, o süzülürdü. Süzüldükten sonra peynir kırıkları 
atarlardı. Hem de eski peyni kırıkları ve süt... O 
süzülürdü, süzülürdü, 15 gün 20 gün kalırdı. Haline 
geldi mi çıkarırsın armolayı, tabağa korsun, zeytin-
yağıyla beraber yersin.” 
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Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı  
Özcan Kokulu ile söyleşi

Zeytinyağının üç bin yıllık vatanı
Gödence İzmir’in en güzel köylerinden 
biri. İzmir’in akciğeri olan Kızıldağlar’a 
yerleşmiş, göz alabildiğince uzanan 
kızılçam ormanlarına tepeden bakıyor. 
Küçük bir köy, nüfusu üç yüz civarında. 

Köye girer girmez, belki de görebileceğiniz en güzel 
mor salkımlarla karşılaşıyorsunuz. Köyün meydanı 
Necati Cumalı’nın ismini taşıyor, resmî olarak de-

ğiştirilmiş olsa da hâlâ böyle anılıyor. Kahvesiz köy meydanı 
olmaz, soldakine oturursanız meydanın serinliği eşliğinde 
kahvenizi yudumlayarak köyün yerlileriyle kaynaşmanız, sağ-
dakine oturursanız arka taraftaki terasında eşsiz manzaranın 
tadını çıkarmanız mümkün.

İster Seferihisar’ın içinden, ister İzmir’den gelirken Badem-
ler kavşağından yukarı doğru tırmanarak çıkabilirsiniz Gö-
dence’ye. Daha etraflı bir yol tarifi beklemeyin, nasıl olsa artık 
her telefonda bir navigasyon uygulaması var. Ama lütfen, 
bir kere Gödence’ye vardığınızda, siz siz olun telefonunuzu 
arabada unutun. İşle güçle bölünmeden köyün sakinliğinin 
tadını ancak böyle çıkarabilirsiniz.

Gödence küçük dedik, ama ünü çoktan boyunu aşmış.  
Yarımadanın zeytinyağı cenneti olarak  

anılıyor. Aynı zamanda İzmir’in sofralık üzüm bölgesi. İnsa-
nıyla, doğasıyla, doğal tarımsal üretimiyle, sadece Seferihi-
sar’ın değil İzmir’in en özel köylerinden.

Köyün bu noktaya gelmesinde belki de en büyük rol Gö-
dence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne ait. Kooperatif 1972 
yılında kurulmuş. 2000’li yılların başında Dünya Bankası 
tarafından kendi alanında en başarılı kooperatif seçilmiş. 
Gödence, özellikle zeytinyağı üretiminde bir marka olmasını 
sağlayan kaliteyi Kooperatif ’e borçlu. Biz de Kooperatif Baş-
kanı Çağatay Özcan Kokulu ile Gödence, zeytin ve kooperatif 
üzerine sohbet ettik. İşte notlarımız:

Gödence’de zeytinyağı üretiminin geçmişi Antik dönemlere 
yani İyonlara dayanıyor. İyonya’nın en önemli üretim bölge-
lerinden biri burası. On iki İyon kenti arasında Teos zeytin-
yağı ve şarap bölgesi olarak biliniyor ve Gödence, Teos’un en 
önemli üretim bölgesi. İyon kentlerinin ihtiyacı büyük ölçüde 
buradan karşılanıyor. 

“Gödence bunu coğrafi yapısına borçlu” diyor Özcan Bey. 
“Hem Doğanbey Körfezinden hem Güzelbahçe üzerinden 
içerilere kadar deniz rüzgârlarını alıyor. Bunun kazandırdığı 
özel bir mikro klima var. Bu bölgede zeytin zararlıları 400 
metreden yüksekte nesil veremiyor, üreyemiyor. Dolayısıyla 
bir zirai mücadele gerekmiyor. Yani daha en baştan 1-0, hatta 
2, 3-0 öndesiniz.” 

“Yine bu mikro klima sayesinde yağ verimimiz İzmir’in  
                       diğer bölgelerine göre daha yüksek. Diyelim ki  
                                        Torbalı’da, Ödemiş’te 6 kilodan 1 kilo 
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zeytinyağı alırken, biz 3 kilo 800 gram-
dan 1 kilo yağ alıyoruz genel ortalama 
bakımından.”

Dolayısıyla bu maliyetlere, ürün kali-
tesine ve sonuç olarak köylünün kazan-
cına yansıyor. Zirai mücadeleye verilen 
emek, kullanılan ilaç vs. girdiler yok. 
Özel yöntemlere başvurmadan ilaçsız, 
doğal, kaliteli ve daha verimli üretim 
yapma imkânı var.

“O hâlde çiftçi memnun?” diye soru-
yorum Özcan Bey’e. Bir yaraya dokun-
muşum farkında olmadan. “Çiftçiler 
kaçıyor üretim yapmaktan” diye ah çe-
kiyor Özcan Bey, “bu tamamen ülkenin 
tarımdaki makro politikaları ile ilgili. 
Bir zincir markete gitseniz, zeytinyağı 
fiyatı 22-23 liradan başlıyor. Bunun 
çiftçiden çıkışı 12-13 liradır. Aradaki 
bu kadar farkı kim alıyor? Küçük bir 
miktarı toptan tedarikçiye, esas önemli 
kısmı ise market zincirine kalıyor. Bu 
durum çiftçi için sürdürülebilir olmak-
tan çıktı. Çünkü çiftçinin ihtiyaçları 
çeşitlendi ve arttı. Köylünün kendi içine 
kapalı kıt kanaat bir yaşantı sürdürmesi 
mümkün değil. Beslenme, barınma, 
eğitim, sağlık standartları ve dolayısıy-
la masrafları yükseldi. Bu beklentiler 
karşılanmadığında tabii ki kent yaşamı 
çekici oluyor.”

“Bütün dünyada sanayi üretiminin 
esas iş gücü kaynağı köyden göçen in-
sanlardır. Ama tarımı bitirirseniz, yani 
bütün kapakları açıp insanları kente 
göçe mecbur bırakırsanız ne olur? Sa-
nayinin istihdam edemeyeceği büyük-
lükte bir göç olur. Vatandaş çantasını 
alır kente gelir, varoşlarda proleter olur, 
işsiz olur. Böylesi daha mı iyi? Bakın bir 
sosyal patlamanın eşiğindeyiz. Üretim-
le, müspet bir şeyle hayatını doldura-
mayan insanların olduğu bir toplumda 
şiddet de olur, terör de, hırsızlık da… 
Yani devletin tarımla ilgili politikaları 
sadece köylü için değil, bütün memle-
ketin iyiliği için önemli. Devlet köyde 
hayatın, üretimin sürdürülebilirliğini 
sağlamalı. Bunu yapmadan biz köylüyü 
seviyoruz demenin hiçbir anlamı yok. 
Köylüyü seviyor musunuz gerçekten? O 
halde yaşam kalitesini yükselteceksiniz. 
Bunun başka ölçüsü yok.”

Kooperatifle daha kaliteli, 
daha kazançlı üretim

Küçük üreticinin her şeye rağmen 
üretimi sürdürebilmesinde koopera-
tiflerin rolüne geliyoruz sonra. Özcan 
Bey “Gödence’nin bir avantajı olağa-
nüstü güzellikteki coğrafyasının sun-
duğu imkânlar ise, diğeri de köylünün 

organizasyon bakımından önde olması, 
örgütlü olması” diyor. “25-30 yıl önce 
Gödence’nin Kızıldağlar’daki diğer 
köylerden hiçbir farkı yoktu zeytinyağı 
üretimi bakımından. Ama şimdi Tür-
kiye zeytinyağı sektörü içinde bilinen 
bir markayız. Bu hep örgütlü olmamız 
sayesinde.”

Kooperatif işleri beş yıllık planlı çalış-
ma dönemleriyle yürütüyormuş. Birinci 
hedefleri hammaddedeki kalite kayıpla-
rının önüne geçmek olmuş. Daha sonra 
kaliteyi yükseltmek, markalaşmak, de-
polama problemlerini çözmek ve pazara 
ulaşmak... Bütün bu sorunlarda önemli 
bir mesafe kat edilmiş. Şu anda Türki-
ye’nin en büyük organik tarım projele-
rinden biri uygulanıyor Gödence’de.

İlk iş hammaddedeki kalite kayıpla-
rını engellemek... Bunun için sürekli 
toplantılar yapmış, çiftçiye eğitimler 
vermiş, üretimde işin kolayına kaçan 
geleneksel yöntemlerden vazgeçilmesi 
için uğraşmışlar. Dibe düşen zeytinle 
ağacın üstündekinin ayrı ayrı toplanıp 
fabrikaya götürülmesini, zeytinin top-
landıktan sonra çuvallara değil göze-
nekli kasalara konulmasını sağlamışlar. 
“Basit görünüyor ama bu zeytincilik 
üretiminde bir devrimdi burası için” 
diyor Özcan Bey. 

“Alışkanlıklarını değiştirmeleri biraz 
zor oldu, bedava kasa dağıttık, ‘ben 
şimdi bunları nereye koyacağım’ diye 
söylenenler oldu. Ama ürün kalite-
sindeki değişimi görünce çuvaldan 
vazgeçip kasa kullanmaya başladılar. 
Neticede insanın tarımsal üretimi 
kazanç üzerine kurulu. Kazanırsa işine 
daha sıkı sarılır. Kazanırsa onun için bu 

faaliyet sürdürülebilir olur. Aynı emeği 
sarf edeceksiniz, aynı işi yapacaksınız 
ama bir yöntemle 100 lira kazanırken 
diğeriyle 200 lira kazanacaksınız. Han-
gisini tercih edersiniz? Bunu görünce 
benimsediler ancak.”

“Geleneklerden kopmak kolay bir şey 
değil. Örnek olsun diye anlatayım, rah-
metli Mehmet Ali Güzel vardı, Güzel 
Memet derler, köyün varlıklı insanların-
dan biriydi. Aynı zamanda kırık çıkıkçı, 
bütün Kızıldağ köylerinden kolu bacağı 
kırılan, burkulan ona gelirdi. Bölgenin 
ortopedisti yani. Güzel Memet koope-
ratife katılmak, yeni yöntemlere ayak 
uydurmak konusunda hep en geriden 
gelirdi. Geri kafalı olduğundan de-
ğil, temkinli biriydi. Ben de onu İkna 
etmek, ona da kazandırmak istiyorum. 
Hasat döneminde 25 tane kasa aldım, 
fabrikadan da iki işçi kattım yanıma. 
Buna dedim ki, ‘Güzel Dayı, al sana 25 
tane kasa. İki tane de bedava işçi getir-
dim. Bunlar 25 kasayı dolduracaklar, 
çekecekler, senden para istemeyecekler, 
parasını biz karşılıyoruz. Çıkınlarını, 
yemeklerini de getirdiler, sana yük ol-
masınlar.’ Anlamadı bunu niye yaptığı-
mı. Şaşırdı, ‘çocuk, niye böyle yapıyon, 
beni mahcup ediyon, sıkıntıya sokuyon’ 
dedi. ‘Sıkıntı yok Güzel Dayı’ dedim. 
Neyse, 800-900 kilo zeytin kasalanmış, 
getirdiler fabrikaya. Makine temiz, önce 
kasadakiler işlendi, ayrı bir yere kondu. 
Bir o kadar da çuvallanmış zeytin var. 
Onları da sıktık. Laboratuvara götürül-
dü. Kasalardaki 0,7 asit çıktı. O gün-
lerde natürel sızma yok, ekstra ekstra 
virgin diyoruz. Ötekinin asidi 1,5. O 
da ekstra virgin. Güzel Dayı 0,7 falan 

Özcan Kokulu Kooperatif binası önünde. Arkasındaki rölyef Cahit Koççoban’a ait.
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bilmiyor tabii. Ona göre 1,5 aside kadar 
güzel yağ. Açtık telefonu, Balsarı Limi-
ted Şirketi… ‘Ali Bey, 1,5 asit yağ kaç 
lira?’. Ali Bey söylüyor, 5 lira. ‘0,7 asit 
ne  kadar?’ 6,5 lira. Kilosunda 1,5 lira 
kayıp var. Öbür 900 kiloyu da kasaya 
koysa, şu kadar daha fazla kazanacak. 
‘Güzel Dayı, şu partide bu kadar para 
kaybettin’ dedim. Kahveye gitmiş, ‘bu 
Özcan var ya, bana öyle bir ders verdi, 
tokat atsaydı yüzüme daha iyiydi’ diye 
anlatmış. Böyle ikna oluyor işte çiftçi. 
Yaşayacak, deneyecek, görecek.”

Özcan Bey kooperatife yıllarını ver-
miş. Türkiye’de kooperatifçilik hareketi 
içinde en kıdemli insanlardan biri 
olduğunu söylüyor. 20 yıldır başkanlık 
görevini yürütüyor. “Hiçbir yerde 20 
yıl başkanlık yapılmaz, sanki birinin 
önünü tıkıyorsunuz gibi görünüyor ama 
hayır, öyle değil, bu işin sorumluluğunu 
yürütmeye gönüllü kimse çıkmıyor” di-
yor. Kooperatif olarak başardıklarından 
duyduğu gurur yüzünden okunuyor. 
Ama işin güçlüklerinden söz ederken 
yüzüne bir bulut çöküyor. “Yaptığım 
hiçbir işle ilgili pişmanlık duymu-
yorum. Ama zaman zaman mutsuz 
oluyorsunuz. Ben çok mutlu bir insan 
değilim. Benimkisi derin ve anlaşılması 
mümkün olmayan bir yalnızlık gibi. Bo-
ğuluyor, görüyorsun. Kurtaramıyorsun, 
elini uzatıyorsun yakalamıyor.”

‘Lokal başarılar yetmez’

Gödence Tarımsal Kalkınma Koope-
ratifi geçtiğimiz yıllarda havza koopera-
tifi olma kararı aldı. Yani daha büyü-
yecek, geniş bir bölgeyi kucaklayacak. 
Kooperatif bunu karşılayacak bir üretim 

ve depolama kapasitesine sahip. Bu sene 
bunun için toplu yağ alımlarına başla-
mışlar. Özcan Bey buradaki sıkıntıları 
şöyle anlatıyor: “100 tonluk kapasitemiz 
var, bunu çoğaltmak da mümkün ama 
bu kadarını bile çalıştıramadık ki daha. 
100 tonluk mal alımı için 800-900 mil-
yon lira sıfır faizli krediye ihtiyacımız 
var. Bu kredi sadece bölge çiftçisinin 
değil, bütün memleketin, bütün ekono-
minin yararınadır. En önemlisi, tüketi-
cinin, dar gelirlinin yararınadır. Başka 
ülkelerde yapılıyor bu, biz niye yapamı-

yoruz? İspanya’da, Fransa’da, Alman-
ya’da küçük üretici birlikleri, böyle 
destekler ve imkânlar sayesinde 
var oluyorlar. Demin de söyledim 
ya, bizde esas sorunlar devletin 

makro politikalarıyla ilgili. 

Size trajik komik bir şey söyleyeyim, 
kişisel olarak benim Gödence Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi’nden fazla ticari 
itibarım var Ziraat Bankası’nda, aklınız 
alıyor mu? Bütün mal varlıklarına, İşlet-
me, depolama sistemine, ticari itibarına, 
markasına rağmen kooperatife verilecek 
kredi 107 bin lira. Onun da limitini 
aşmışız, 4 bin lira geri istediler.” Koope-
ratif bu sorunlar yüzünden çok sıkıntılı 
dönemler atlatmış, “batma tehlikesi 
yaşadık, dört sene boyunca ölüp ölüp 
dirildik” diyor Özcan Bey. 

Bu sıkıntılara rağmen Gödence Koo-
peratifi hedef küçültmüş değil. Geldiği 
yerde durarak kalıcı bir başarı elde 
edilemeyeceğinin farkında Özcan Bey. 
“Lokal başarılar yetmez, burada lokal 
bir başarı var ama genişlemez, büyü-
mezsek başarılı olmamızın imkânı yok. 
Kavrayacağız herkesi, herkesi bir çatı 
altında toplayacağız ve sadece köyü-
müze değil, bütün havzanın köylüsüne 
kazandıracağız” derken, gözlerinde hem 
yılların tecrübesi hem de bu işe kolla-
rını yeni sıvamış bir gencin heyecanı 
parlıyor.

Son bir not: Gödence Tarımsal Kal-
kınma Kooperatifi’nin son derece güzel 
bir web sayfası var: www.godence.org.tr. 
Gödence ile ilgili daha fazla şey öğren-
mek, kooperatifin ürünlerinden sipariş 
etmek ve Özcan Bey’in kitabından edin-
mek isterseniz, siteye başvurabilirsiniz.

MAYIS’IN GöZYAŞLARI
Özcan Kokulu aynı zamanda bir gazeteci, yazar. Ma-

yıs’ın Gözyaşları adlı şiir kitabı yeni yayımlandı. Kitabın 
alt başlığı “yetmişlerdeki o güzel insanların destanı.”

Kokulu 1970’lerde uzun yıllar boyunca Demokrat 
İzmir gazetesinde yazmış. Attila İlhan’la birlikte, onun 
asistanı gibi çalışmış. Ondan çok etkilendiğini, çok şey 
öğrendiğini söylüyor. Bir de Nazım Hikmet’ten tabii. 
Nazım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzarala-
rı’ndan esinlenerek o tarihlerde yazmaya başlamış 
Mayıs’ın Gözyaşları’nı. Sonrasını ondan dinleyelim.

“1976 mıydı 77 miydi, tam hatırlamıyorum, kitabı 
bitirdim. Attila İlhan o tarihte Demokrat İzmir’den ayrılıp 
Ankara’da Bilgi Yayınevi’nde çalışmaya başlamıştı. Dosyayı kolumun altına alıp ona 
götürdüm. İncelendi ve 111 yayın numarasıyla Bilgi Yayınevi tarafından yayımlanması-
na karar verildi. O günlerde kızım dünyaya geldi. Gazetedeki arkadaşlar, ‘Elif Duyuşen 
bebek hoş geldin’ diye yazmışlar. Birkaç gün sonra dediler ki ‘Ankara’dan Attila abi 
arıyor.” Aldım telefonu, ‘Çağatay Özcan, bu kitabı basmayacağız. Elif bebek babasıyla 
beraber büyüsün.’ O yıllarda 141-142’nin büyük baskısı vardı. Kitap basılmadı.”

“Yıllar sonra, 2007 yılında arşivi düzenlerken dosya elime geçti. Derin bir yalnız-
lıktan bahsettim ya, insanın kirlendiğini görünce bu yalnızlık büyüyor, eski insanları 
arıyorsunuz. Herhalde öyle bir duyguyla, o insanları yeniden anlatma, kitabı yeniden 
yazma ihtiyacı duydum. Kitaptaki insanlar gerçek, olaylar bire bir yaşanmış olaylar. 
70’lerden bir kesit anlattım. Çok hoyratça harcandı bir nesil o dönemde. Bir duygu 
fırtınasıydı ve ben de içindeydim.”
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Erken dönem iletişim kuramlarının alabildiğine sığ 
modelleri arasında kulaç atarken fark ettim ki insa-
noğlu kendini anlamaktan ziyade, anlatmayı hobi 

edinmiş kendine. Binlerce yıllık insanlık tarihinde geçir-
diğimiz evrim her ne kadar takdire şayan olsa da, bir türlü 
çözülemeyen iletişim problemimiz, toplumsal dinamiğin 
dişlileri arasına sokulan çomaklar gibi ket vuruyor evril-
meye meyilli beyinlerimize. 

Diyebiliriz ki, bizler konuşarak anlaşabiliriz. Ama aynı 
zamanda, aynı bizler, konuşarak anlaşamayabiliriz de. 
Yasemin kokularıyla parıldayan bir pazar sabahı, otuz tane 
birbirinden nadide insanı, beş metrekarelik ekmek fırı-
nın  içine sokup, kahvaltı için bir şeyler seçmesini istersen 
anlaşamayabiliriz mesela. 

Görece sakin kentimin sakinleri her ne kadar apartma-
nın kapısını kapalı tutmayı öğrenmiş olsalar da, bir buçuk 
metrelik ekmek fırını kapısının önünü 4x4 jeepleriyle 
kapatmamaları gerektiğini öğrenemediler. Karşı kaldırıma 
geçip, şöyle bi alıcı gözle sokağa baksanız, üç bisikletli yan 
yana gidemez dersiniz. Yok öyle bir dünya. Pazar saba-
hı saat 10-11 civarı gidin, üç araba, iki motosiklet ve bir 
traktörün o daracık sokağa limitsiz kombinasyonlarla nasıl 
park ettiklerini izleyin. Sonra karartın gözünüzü girin 
fırına.

 Şunu anladım ki üniversite ve askerlik deneyiminden 
sonra en zengin insan çeşidiyle etkileşime geçilecek yer 
ekmek kuyruğuymuş. Değişik yaş gruplarında 30 farklı 
memleketten insan, iletişememenin sınırlarını zorluyor. 
Birisi arkadan ittirir, birisi müsaade ister, öbürü fırsattan 
istifade sırasını beklemeden önüne dalıverir, bir diğeri 
tezgâh altından gevrekleri mıncıklar. Abicim pazar saba-
hı yüzlerce kişinin girip çıktığı fırında önceki akşamdan 
kalma bayat gevrek olur mu? Hadi diyelim oldu, sana denk 
gelir mi? Ha eğer o bayat gevrek de gelip seni buluyorsa git 
kurşun döktür arkadaşım. Bu denli saplantılı bir paranoya 
olabilir mi, adam taze gevreği beğenmiyor arkadaş? Fırın-
dan birkaç saniye önce çıkmış susam susam tüten gevreğin 
neyini mıncıklıyorsun güzel kardeşim. Tabi fırıncı daya-
namıyor “beyfendi” diyor, “ellemeden seçelim”. Mütemadi-
yen 70 derece ısıya maruz kalan fırıncı abimin hatırı için 
vazgeç bari elleme sevdasından. Laftan anlıyor mu peki? 
Tabii ki hayır. O sırada tezgâhın arkasındaki abla sesleni-
yor: “eveeet, sıradan alalım”. Alalım da, tezgâhın önünde 
omuz omuza dizilmiş üç kişi var, hangi sıradan alalım? 
Öndeki üçlü yandan yandan birbirini keserken arkadan 
başka biri bağırıyor: iki boyoz bi yumurta alabilir miyim? 
Alırsın abla. İki boyoz da alırsın, beş gevrek de alırsın. 
Sen bu azimle, oğluna kent konseyi başkanının kızını bile 
alırsın. Ama suç sende değil ki. Suç, soru sorulduğunda 
melül melül birbirine bakan üç öncü kuvvette. Sanırsın 

adamlar suskunluk yemini etmişler, konuşsalar depremler 
olacak, meteorlar yağacak boyozların üzerine.

Bütün bu olaylar eş zamanlı vuku bulurken gevrek stan-
dının önünde iki teyze, sosyal realiteden tamamen uzakta 
alevli bi gıybetin kucağına düşmüşler. Onlar için gevreğin 
tazeliğinin ya da ekmeğin sıcaklığının hiçbir anlamı yok. 
Aslında teyzelerin her ikisi de tek bir amaç için evden 
çıkmışlardı; kahvaltılık bişeyler almak. Ama hayır, ikisi de 
misyonlarının dışına çıkıp yönünü şaşıran havai fişekler 
gibi tezgâhın önünde patlıyorlar. Mevzu öyle hararetli ki 
utanırsın o etten duvarı aşıp iki gevrek almaya. Parmak 
ucunda yaklaşıyorum tezgâha, usulca uzatıyorum elimi... 
“Afedersiniz” diyorum. Tepki yok. Duymuyorlar beni ya da 
duymazlıktan geliyorlar. Olsun diyorum kendi kendime, 
ben de kıymalı börek falan yerim.

Tüm bu alaturka kaosun içinde fırın çalışanlarının arasın-
daki seremoniyi izlemeye doyamazsınız. Bu güzel insanlar, 
her şeye rağmen öyle güzel bir dinamik kurmuşlar ki, akil 
insanlar toplansa nasıl bir sistem ya da yöntem kullandık-
larını anlamaları  çözümsüz bir süreç olarak cumhuriyet 
tarihine yazılır, kolay kolay da silinmez. Bir bakıyorsunuz 
kasada duran kardeşimiz fırının başına geçmiş. İki dakika 
sonra arka tarafa gitmiş yumurta soyuyor. O arada az önce 
kıymalı börekleri getiren abla kasaya geçmiş sipariş alıyor. 
Fırıncı atıyor küreği, atlıyor arabaya, ekmek mayası almaya 
gidiyor.  Anlayacağınız gıpta ile izleyeceğiniz bir kolektif 
çalışma örneğine sahne oluyor o minicik fırın.

Alacaklarınızı aşağı yukarı tamamlayıp çıkışa meyletti-
ğiniz sırada sizi hemen kapının yanındaki banka oturmuş 
bir amca karşılayacak. Tombik göbeği, kısa boyu ve gür bı-
yıklarıyla orada oturmuş tüm bedeniyle tebessüm eden bir 
adam. “Alice in Wonderland”deki tırtıldan tutun da “Kung-
fu Panda”daki yüce tosbağaya kadar tüm dengeye ulaşmış 
karakterler bu amcadan ilham alınarak yaratılmış sanırsın. 
İçerideki kaosun aksine bu adam orada oturup umarsızca 
gülücükler saçıyor etrafa. Yoldan geçenlere takılmak sure-
tiyle ortam yapan bu amca diyalektiğin mihenk taşı adeta. 
Kadim bir antitez ormanını koruyan orman elfi kadar 
sadık, fırından yeni çıkmış “sentez”leri sineye çekebilecek 
kadar da olgun bir zat. Öyle ki her kapıdan çıkan onun için 
BİR. Kim olursan ol iki kelam lafı var sana söyleyecek. Hiç 
bir şey diyemese “hadi selametle” der, sen de aldığın hayır 
duasının gazıyla arabana biner, yavaş yavaş sağ şeritten 
dönersin evine. Akşam yatağına girdiğinde de düşünürsün 
bu sebepsiz mutluluk nedendir diye. Sebepsiz yere yaprak 
bile kımıldamazken bu mutluluk nasıl vuku bulur minik 
yüreğinde? İşte sen birtakım yanıtsız sorularının kısır 
döngüsünde dünyaya paralel dönerken, isimsiz bir kahra-
man çıkagelir, yavaşça çekip çıkarır iliklerinden pas tutmuş 
ruhunu. İşte sen o vakit anlarsın Cittaslow ruhunu.

Can Okyay

gevrek kuyruğunda
SoSyal çözümleme
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Keçi dergisine başarılar diliyorum. Umarım adına 
uygun bir biçimde inatla sürdürür yayın yaşamını. 
Zaman zaman bu köşeden söyleşeceğiz Keçi okurla-

rıyla. İlk yazımızın konusu: “Deliler”. 

Köyün delileri saygın kişilerdir

Eskiler “her köyün bir delisi vardır” derler. Doğrudur. 
Köyün delileri saygın kişilerdir. Yabancılar değil belki ama, 
köyün sakinleri, kendi köylerinin delisine büyük saygı gös-
terirler.

Sanırım 1991 yılı başlarıydı, Zonguldak’taki büyük ma-
denci yürüyüşüne katılmıştım; hani şu gözünü Ankara’ya 
dikip yollara düşen on binlerce baldırıçıplağın yürüyüşü. En 
önümüzde bir deli yürüyordu. Yerli yersiz bağırıp çağırıyor, 
bazen kendini dağlara vuruyor, bazen ağaçlara tırmanıyor-
du. 

Yürüyüşün liderlerinden birkaçını tanıyordum. Onlara, bu 
delinin en önde yürümesine neden izin verdiklerini sordum. 
“Yürüyecek” dediler, “o bizdendir”. Sonra kısaca öyküsünü 
anlattılar. Meğer o deli bir zamanlar aklı başında bir adam-
mış. Bir grizu patlamasında yanındaki bütün arkadaşları 
ölmüş, o kurtulmuş, ama o gün bugündür aklını yitirmiş. 
İşte bunun için “o bizdendir”. Sustum… 

Üç gün sonra yürüyüş iktidarın barikatına toslayıp ma-
denciler dönmek zorunda kaldığında, dönüş yolunda o de-
liyle tekrar karşılaştım. Yere kapaklanmış hüngür hüngür ağ-
lıyordu. O sahne gözümün önünden gitmez. Bizim deli (üç 
günün sonunda artık ben de “bizim” diyebilirdim), hepimi-
zin yapmak isteyip de yapamadığını yapabilme özgürlüğüne 
sahipti. Deliler bu anlamda özgürdürler ve saygın kişilerdir. 

Devrimci bir partinin yöneticisi olan bir arkadaşımın 
da deliler üzerine teorileri vardı. Bir partideki deli sayısı 
ile partinin devrimciliği arasında doğru orantı olduğunu 
söylerdi. Rahmetli nüktedan adamdı, “Neden?” diye sordu-
ğumda, “Yoksa ne işi var böyle bir partide, deli mi ne!” diye 
yanıt vermişti. Nur içinde yatsın, o da partideki deli oranını 
artıranlardandı; tabi aynı zamanda en saygın kişiler arasında 
önde gelendi. 

An-süreç diyalektiği

Çok önceleri iki tane deli arkadaşım vardı. Daha doğrusu 
onlar ikisi arkadaştılar, ben de zaman zaman yanlarına gider 
onları gözlemlerdim. Yaşça benden büyüktüler; çömezleri 
sayılırdım, en azından delilik konusunda. Aslında biri delir-
mişti, diğeri ise çıldırmıştı; bunlar farklı durumlardır. 

İkisi de felsefe mezunuydu. Felsefe ile delilik arasında bir 
ilişki kurduğum sanılmasın, tamamen tesadüftü. Ama felsefe-
cinin delisi de farklı bir kategori oluyor doğrusu… Bir araya 
geldiklerinde ağır felsefe yaparlardı, pek bir şey anlamazdım. 

Bir keresinde an-süreç ilişkisini tartıştıklarına şahit 
oldum. Uzun uzun söyleştiler, ama anlaşamadılar. Aslında 
genellikle anlaşırlar ve huzur bulurlardı. Ama bu kez anla-
şamadılar. Tartışmanın epey ileri bir safhasında, çılgın olan 
birden ayağa kalktı, pencereye doğru koştu ve tam atlıyordu 
ki, diğeri onu kolundan yakaladı (nedense deliler çok seri 
ve çok güçlüdürler; acaba korkusuzluklarından ve kararlı-
lıklarından mı?). Kalakalmıştım. “Atlama” dedi deli çılgına, 
“burası ikinci kat, ölmezsin, dama çık!”. 

Ve sanki tartışma son buldu. Birer kitap aldılar, huzur 
içinde okumaya daldılar. Anlaşmışlardı. Meseleyi çözümle-
mişlerdi; anlayamayan bendim. “Sonuç?” diye soracak ol-
dum. “An, zıtların mücadelesidir” dedi çılgın. “Süreç, zıtların 
birliğidir” dedi deli. “Peki, hangisi belirleyici, hangisi diğeri-
ni belirliyor?” diye sordum. Yanıt vermediler; daha doğrusu 
tavırlarından anladığım kadarıyla, galiba cahilliğime verdi-
ler. Üsteleyemedim. Kafamda pis bir soru çıktım gittim. 

Yıllar sonra duydum ki bu iki arkadaş bir gün çıkmışlar 
dama, el ele atlamışlar aşağıya. Bu acı olayı anımsadığımda 
nedense aklıma hep Galilei’nin Pisa kulesi deneyi gelir. Aynı 
anda düşmüşler yere… Biri çılgın, biri deli… Biri an, biri 
süreç… Biri kopar, biri tutar… Biri mücadele, biri birlik; iki 
zıt… Peki, hangisi belirleyici? Aynı anda düşmüşler yere, 
bizim gibi cahillere (pardon, akıllılara) inat!  

Sayı delisi

Seferihisar’ın da bir delisi var mıdır? Bilemem, onu “köyün 
sakinleri” söyleyecek. Ama çevreye bu gözle bakıldığında 
eminim birçok deli saptanacaktır. Hem “köyün sakinle-
ri”nden söz ediliyorsa, bir de “sakin olmayanlar” vardır 
demektir. Örneğin “yavaş şehir”de sakin sakin yaşarken, bir 
yerinden dürtülmüş gibi, basılı yayıncılık alanının bildik 
koşullarına rağmen bir dergi çıkarmaya kalkan Baha arka-
daşımız “köyün delisi” olmaya adaydır diye düşünüyorum 
doğrusu… 

Neyse… Şimdi gelelim birkaç yıl önce tanıdığım ilginç bir 
deliye: Sayı delisi. 

Hali vakti yerinde bir adamdı, geçim derdi yoktu. Bir iş 
yapmazdı, babadan kalan yüklü bir miras sayesinde yaşadığı 
söylenirdi. 

Deliydi, ama ilk bakışta deliliği anlaşılan delilerden 
değil… Normal bir günlük yaşamı vardı. Mahallenin kah-
vesinde çayını içer, yakın arkadaşlarıyla oyun oynar, sohbet 
ederdi. Siyaset sohbetlerini pek severdi, ama futboldan, TV 
dizilerinden söz etmekten de geri durmazdı. Pek sık olmasa 
da salaş meyhaneye uğradığı, iki tek attığı görülürdü. Herkes 
gibiydi yani… 

Kimi kimsesi yoktu, yalnız yaşardı. Yalnız derken, evde 
yalnızdı; yoksa dostu, arkadaşı çoktu. Herkesi tanır, herkes 
de onu tanır ve severdi. Kimseye bir zararı yoktu, kendi 
halindeydi. 

Adı bilinmezdi. Daha doğrusu onun adı 2’ydi. Bu adı biz 
takmamıştık, kendi söylemişti. Mahalleye geldiği ilk gün 
tanıştıklarına “ben 2’yim” demişti. 

deli mi ne?
Eskiler “her köyün bir delisi vardır” 
derler. Doğrudur. Köyün delileri 
saygın kişilerdir. Yabancılar değil belki 
ama, köyün sakinleri, kendi köylerinin 
delisine büyük saygı gösterirler. 

Ender Helvacıoğlu
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Önce espri yaptığını sanmıştık, ama sonra anladık ki herkese bir sayı 
uygun görüyor: 3, 8, 17, 55, 121… Herkesi bir sayı ile çağırıyordu. Ör-
neğin kahveci 8’di. “8, bir sade kahve yapar mısın?” Mahallenin iri kıyım 
manavı 110’du, manavın eşi 69. Berber 55, çırağı ise 17’ydi. Ben 23’tüm.

Kimsenin adını, pardon numarasını unutmazdı. Örneğin mahallenin 
futbol takımını oluşturan gençleri anında sayardı: 27, 130, 44, 53, 42, 
13… Tribünde maç seyrederken “44’ü çıkarıp 73’ü almak lazım, 16’ya 
söylesenize” diye yorum yapardı örneğin (hoca 16 idi). 

Ama bir kere falso vermişti. Avukatın kızı Asuman 41’di. Kız üniver-
siteyi bitirdikten sonra yüksek lisans için yurtdışına gitmiş, iki yıl sonra 
geri dönmüştü. Asuman’ı görür görmez, “hoş geldin 14” dedi. Hep bir-
likte bastık yaygarayı: “Asuman 41’di, nereden çıktı şimdi 14?” “Yoo” dedi 
gayet sakin, “bu kızımız 14”. 

Açığını yakalamıştık işte 2’nin. Unutuyordu veya kafadan atıyordu… 
Bir deney yapmaya karar verdik. Üniversiteli bir delikanlı vardı, Hüseyin, 
sıkı devrimciydi. Okulda bir kavgaya karışmış, iki yıl içerde yatmıştı. 
Yeni tahliye olmuştu. Hüseyin’in numarası bizim deliye göre 37’ydi. “Dur 
bakalım” dedik, “Hüseyin’i gördüğünde ne diyecek?”. Kahvede karşılaş-
tıklarında “geçmiş olsun 37” demez mi, mosmor olmuştuk. 

Bir gün sahilde yakaladım onu, kaçarı yok, soracağım: “Güzel karde-
şim” dedim, “Benim adım Ender, nereden çıktı 23? Hem neden 22 değil 
de 23? Neden ben 23’üm de kahveci Hasan 8? Nereden yumurtluyorsun 
bunları?” 

Şaşkın şaşkın suratıma baktı: “Sen 23’sün, o da 8. Niye reddediyorsun 
ki?” Ya havle… Sanki biz hepimiz aptalız, apaçık bir gerçeği göremiyo-
ruz, bir tek o görüyor… 

Çözemiyorduk 2’yi. Ne 2’si yahu, deliyi… 

Hepimiz asal sayıyız!

Bir akşam mahallenin devrimcileri kültür merkezinde oturuyoruz, 
sohbet ediyoruz. Konu konuyu açtı, geldi bizim sayı delisine. “Hadi” 
dedik, “herkes deli kodunu söylesin, ben 23’üm”. 

Berber çırağı “ben 17’yim” dedi. “Sen kaçsın Deniz kızım?” “Ben 31’im 
Abi” dedi. Nalân 43, Uğur 13, Çağlar 47, Ahmet 79, Özer 29, Nazan 53, 
Ebru 19, Baha 67, Ogan 73, Suzan 61… Hepsini not ediyorum. 

37 Hüseyin bir köşede kös kös oturuyor. Bu delikanlı Asuman’a yanıktı, 
kız da ona boş değildi yurtdışına gitmeden önce. “Asuman nerede Hüse-
yin, niye gelmedi?” diye sordum. “Abi o bozulmuş be, bırakmış bu işleri, 
benim de yüzüme bakmıyor artık…” 

Not kâğıdımdaki sayılara bakıyorum: 23, 17, 31, 43, 13, 47, 79, 29, 53, 
19, 67, 73, 61… Kafamda bir ışık çaktı. “Bir dakika” dedim, “bu Asuman 
kaçtı?”. “41’di Abi” dedi Hüseyin, “ama döndüğünde 14 dedi”. 

“Arkadaşlar” diye bağırdım; öyle bağırmışım ki herkes yerinden hopla-
dı: “Hepimiz asal sayıyız!” 

“Birkaç ay önce bizim başkan gelmişti mahalleye, deli ona ne dedi?” 
“91” dedi Deniz, o hiçbir şeyi unutmaz. “91 mi? Ama 91 asal sayı değil 
ki, 13x7.” Yine tutmadı benim tez. Yoksa tuttu da, bizim başkan… Ney-
se… 

Delimiz delirdi galiba…

Geçen ay bir kadın taşındı mahalleye. Orta yaşlı, çok alımlı bir ka-
dın… Nörologmuş, bir üniversitede doçentmiş. Sinestezi uzmanı dediler. 
Sinestezinin ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz, ama bir arkadaş Bilim 
ve Gelecek diye bir dergide bu konuda bir yazı okuduğunu söyledi, biraz 
anlamış, bize anlatacak. 

Bizim deli, nörolog hanımla karşılaştığında takıldı kaldı. Mırıldanma-
ya başladı: 314… 

Dengesi bozuldu 2’nin, ortalıkta dolaşıp duruyor: 3141592… 
Öbür gün nörolog hanımı yine gördüğünde: 31415926535… 
Dün yine gördü onu: 314159265358979… Karar veremiyor bir türlü. 
Delimiz delirdi galiba… 
NOT: Bu arada, 2 de asal sayıdır.

BAYRAM
                           seferihisar’lı “deli bayram”a

bayram: 
terk edilmiş kasaba

çatılara yosun göz yaşı
hiçliğin paramparçası 

kim bilir, kaç mevsim lekesi 
kaç sokak lambası 

kaç yanık yağmur 
kaç kaldırım taşı  

yaprakları asla görmemiş  
ismi güzel aşkları 

çekip gitmez ki başka yere
çoktan yırtmış bez kapıları

hayat, kambur hayat 
sahte mektuplarla ilikli

ne rüzgâr memnun derisinden 
ne sebilci kar, ne bereket sıcağı  

her yerde yalan mayınlı bulutlar
oyuncağı kırık insan duvarları

bayram: kahkaha ormanında gizli
geleneksel linç yangını muskası

                              Fergun Özelli
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Modern yaşamın sunduğu olanaklar bir taraftan “hız”lanmamızı sağlarken diğer 
taraftan da bizi “hız”ın esiri haline getirmiş durumda. Yani bir yandan o çok hızlı 
arabamıza binip, en hızlı kasalarında alışveriş yapabileceğimiz, en marka(!) ürünleri 

satın alabileceğimiz, indirimli(!) ürünlerden daha fazla alabileceğimiz süpermarketlere ya da 
mağazalara koşarken bir taraftan da istediğimiz şeyleri yapamamaktan, zamanın ne kadar da 
hızlı geçtiğinden ve paramızın ne kadar da çabuk bittiğinden yakınıyoruz. Üretmekten çok 
tüketmeye, sorgulamaktan ve eleştirmekten çok itaat etmeye yönelir olmuşuz.

Sürekli olarak zaman kaybettiğimizi düşünerek yaşamaya programlanmış durumdayız. Tekno-
lojinin bizim için yarattığı zamanı gözardı ederek… Öyleyse bir yerlerde hata yapıyor olmalıyız. 
İnsan kendisini birden şu sorulara yanıt ararken buluyor: “Hız nedir?”, “Hangi alanlara sirayet 
eder?”, “Hız neye, kime hizmet eder?”, “Hızla birlikte hayatımıza giren kavramlar nelerdir?”… 
Yoksa teknoloji hayatımızı olduğundan daha zor bir hale mi getiriyor? Bunlar size de tanıdık 
geldi mi? O zaman bir durup düşünmeli, nasıl yapmalı? Son yıllarda önemini arttıran “cittaslow” 
kavramı bu yaklaşım çerçevesinde bize bir kapı açıyor, dahası bir yol gösteriyor. 

 “Hız arttıkça özgürlük azalır” diyen Virgilio (1998:134), hız bilimi anlamına gelen 
“dromoloji” kavramını geliştirmiştir. Bu kavramıyla Virgilio, modernleşme ve endüstrileşmey-
le birlikte hızın da arttığını tartışır. Toplumsallaşma, enformasyon toplumu olma, şehirleşme 
gibi kavramlar ve politik akımlar da ancak hız seviyeleriyle açıklanabilir (Virgilio, 1998). Buna 
göre yaşamdan keyif alma üretkenlikle bağdaşmayan bir olgu olup, “zaman çalıcı” olarak 
görülmektedir. Petrini ve Padovani’ye göre (2012)  bu zaman üretim zamanından çalınmış bir 
zaman olarak görülür. 

Endüstri Devrimi’nden bugüne yaygınlaşan ve hızı giderek artan kent yaşamıyla birlikte, 
içinde bulunduğumuz küresel kapitalist dünya düzeninde “hız” bir norm olmanın yanı sıra 
adeta bir zorunluluk haline geldi. Son 30 yılda sorgulanmaya başlanan hız kavramı üzerine 
eleştiriler özellikle son dönemde giderek arttı. Hızın tüketim, insan sağlığı, ekonomi, düşün-
me ve ruh hali ile ilişkisi ve insan hayatına etkileri konusunda çeşitli çalışmalar yapıldı. Bu 
çalışmalarda hızın insan doğasına uygun olmadığı ve insan sağlığı için önemli bir tehdit oluş-
turduğu görüşü hâkim. Bu bakış açısına göre “hız”lı yaşam tarzları bedensel ve ruhsal sağlık 
problemlerinde artışa ve genç yaşlardan itibaren stres temelli sağlık sorunlarında artışa neden 
oluyor. Diğer yandan “hız”ın esiri ve kapitalist ekonomik sistemin parçası olan insanlığın daha 
çok tüketime yönelme arzusu sonucu doğal kaynaklar hızla tükeniyor. 

Hızın insan hayatı ve çevre üzerine yıkıcı etkisine bir panzehir olarak, “yavaş hareketi” (slow 
movement), hızlı yaşamın egemen olduğu modern dünyada daha iyi ve kaliteli bir yaşama 
kavuşmak için dengeyi öneren bir yaklaşımı ifade eder (Honore, 2005: 15). Küreselleşmenin 
olumsuz etkilerini olabildiğince azaltmak, yerel kültürü ve yerel geçim kaynaklarını korumak; 
bütün bunları yaparken sürdürülebilir pratiklere önem vermek ve çevreyi gözetmek arayışı 
neticesinde ortaya çıkan bu hareketi Honore, hızlının daima daha iyi olduğuna dair inancın 
yerini alan, “kültürel bir devrim” olarak tanımlar (Honore Web Sitesi). 

“Hız” kavramı ve “hız”la beraberinde gelen tüketim, çevre sorunları, sağlıksız gıda, eşitsiz-
lik, yoksulluk, kültürel değerlerin yitirilmesi gibi olgulara eleştirel bir yaklaşım getiren “yavaş 
hareketi”, her şeyi hareketin de sembolü olan bir salyangoz yavaşlığında değil, olması gereken 
hızda yapmayı ifade eder. Bununla birlikte dakikaları veya saati ölçmektense bu zamanı keyif 
verici hale getirmeyi önemser. Yavaş hareketinin felsefesi gıda, eğitim, moda ve seyahate kadar 
çeşitli alanlarda uygulanıyor. 

Yavaş felsefesinin gündelik hayata yansıyan boyutlarına bakacak olursak Kundera (1997: 39) 
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“yavaşlık” ile “hafıza” ve “hatırlama”; 
“hız” ile “unutma” arasında gizli bir ilişki 
olduğunu vurgular. Örneğin, “hızlı” 
meşgul, denetleyici, agresif, aceleci, ana-
litik, stresli, sabırsız, aktif, nitelikten çok 
niceliğe önem veren anlamlarındayken; 
“yavaş” bunun tersine sakin, dikkatli, 
anlayışlı, yansıtıcı, niteliğe önem veren 
anlamlarında bir kavram olarak tanımla-
nır. Diğer bir deyişle “yavaşlık” insanlar-
la, kültürle, çalışma yaşamıyla, yiyecekle 
ve her şeyle gerçek ve anlamlı bağlar 
kurmak demektir (Honore, 2005: 15). 

Yavaşlık bir değer olarak romantikler-
den, transandantallardan* ve hippiler-
den beri en azından 200 yıldan bu yana 
savunuluyor olsa da “yavaş hareketi” bir 
akım olarak ilk defa yemek konusundan 
hareketle 1989’da Paris’te ortaya çıkmıştır. 
Yerel yemek kültürü ve geleneklerinin 
ortadan kaybolmasına engel olmak ama-
cıyla İtalya’nın Bra kentinde kurulmak 
istenen fast food zincirine karşı bir grup 
gıda yazarı ve aşçı tarafından gösterilen 
tepki sonucu ortaya çıkmış olup, felsefe-
sinin kentlere yayılması neticesinde ise 
“cittaslow” kavramı gelişmiştir. 

Türkçe’ye “yavaş şehir” olarak çevri-
len kavram, yavaş sözcüğüne yüklenen 
olumsuz anlamı bertaraf etmek için “sa-
kin şehir” olarak da kullanılıyor. Temeli 
yavaş hareketine dayanmakla birlikte yu-
karda tartışılan konular ışığında ortaya 
çıkan “Cittaslow hareketi” 1999 yılında 
İtalya’nın Toskana Bölgesi’nde bulu-
nan bir ilçe olan Greve in Chianti’nin 
Belediye Eski Başkanı Paolo Saturnini 
tarafından yaşam kalitesini yükseltmek 
amacıyla kentlerin kendilerini değerlen-
dirmeleri ve farklı bir kalkınma modeli 
ortaya koymaları fikrini ulusal boyuta 
taşıması amacıyla İtalya’da doğmuştur 
(Harvey, Mc Meekin ve Warde, 2004). 

Sakin şehir hareketi hızlı yaşamın 
egemen olduğu modern dünyada daha 
iyi ve kaliteli bir yaşama kavuşmak için 
dengeyi öneren bir yaklaşımı ifade eder. 
Temel amacı üretimden, doğadan ve 
birbirlerinden kopartılmış bireylerin 
yaşamaktan zevk alacakları bir hızda 
yaşayacakları, birlikte sosyalleşecekleri 
bir sosyal yaşam; kendine yeten, alt yapı 
sorunu bulunmayan, kendi tarihine, 
gelenek ve göreneklerine sahip çıkan, 
kendi değerlerini yücelten, yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanan ve teknolo-
jiden faydalanan sürdürülebilir bir kent 
yaşamı sunmaktır.

Türkiye dünyadaki sakin şehir hare-
ketine 2009’da Seferihisar’ın bu unvanı 
alması ile dâhil olmuştur. Türkiye’de sa-
kin şehir sayısı son yıllarda hızla artarak 

2017 itibarıyla 13’e yükselmiştir. Bugün 
dünyada 30 ülkede 233 kent kriterlere 
uygunluğa göre bu unvanı almaya hak 
kazanmış olup, sakin şehir politikaları 
çerçevesince gelişimlerini devam ettiri-
yor. 

Salyangoz ile karakterize olan “cittaslow 
amblemi” insanların doğaya ve insana 
saygılı bir mimaride huzur ve mutluluk 
içinde ve hayattan keyif alarak yaşadıkları 
bir yeri ifade eder. Betonarme binalarla 
dolu kentlerin ruhsuz ve donuk yapısına 
alternatif olarak sakin şehirler ruhu olan 
kentler olma hedefindedir. Unutulan 
tarihi-kültürel değerlerimizi, gelenek ve 
göreneklerimizi yaşadığımız nesile ağır 
ağır taşıyarak geri kazandırmaya çalışan 
bir canlı salyangoz. Bu canlı, beraberin-
de getirdiği, tarihten gelen, kimliğimizi 
yansıtan bu unsurları hatırlatarak değer-
lerimizi bize yeniden hatırlatıyor. Yerel 
kimliği korumak ve yerele sahip çık-
manın önemini ve bunun bizim hayatı-
mızda yaratacağı etkileri vurguluyor. Öz 
değerlerimizi ön plana çıkararak daha iyi 
ve kaliteli bir yaşamı, daha özgüvenli bir 
şekilde yaşamayı öneriyor. Ve işte bütün 
bunları bize anlatan ufak bir salyangoz 
oluyor.

Peki yavaşlamak için ne yapmalı? Şüp-
hesiz hepimiz kendi yaşamlarımızda ya-
vaşlamanın bir yolunu bulabiliriz. Bunun 
için hepimizin üzerinde düşünebileceği 
ve belki hayata geçirebileceği birçok şey 
olabilir. Bunun için ilk olarak gündelik 
yaşamımızı, rutinlerimizi gözden geçir-
mekle işe başlayalım. Ulaşım tercihleri-
miz, alış-veriş alışkanlıklarımız üzerinde 
düşünelim. Nerelerde vakit geçirmekten, 
ne yapmaktan hoşlandığımızı ve serbest 
zamanlarımızı nasıl geçirdiğimizi sorgu-
layalım. Kendimizi eleştirelim.

Ulaşım için koşullara göre bisiklet veya 

toplu taşıma seçeneklerine yönelebiliriz; 
uçak yerine tren veya otobüs gibi daha 
düşük karbon emisyonu olan alternatifler 
tercih edebilir veya paylaşılan araçlar kul-
lanabiliriz. Okuduğumuz kitapları, diğer 
insanlar da ulaşabilsin diye paylaşabiliriz. 
Bulunduğumuz mahallede evsel atıklar 
için geri dönüşüm kampanyası başlatabi-
liriz, ilçemizin bağlı bulunduğu belediye-
den bu konuda destek isteyebiliriz. Gıda 
ve kullanılan eşyalar konusunda israfı 
önlemeye yönelik çalışmalara katılabili-
riz. Fazla gıda ve eşyayı ihtiyaç sahipleri 
ile buluşturabiliriz. Gıda israfı konusunda 
ayrıca çeşitli kurumlarla iş birliği içinde 
çalışmak mümkün. Daha çok gönüllülük 
esası olan çalışmalara katılınabilir. Bu 
inandığınız herhangi bir konuda olabilir. 
Yavaş felsefesini kendi bireysel hayatları-
mıza uyarlayarak belki de daha büyük bir 
bütünün parçası olarak katkı sağlayabili-
riz. Dalga dalga yayılması ve ilham olması 
dileğiyle. 
* Transandantal: Aşkınlık, görülen, 
bilinen, yaşanılan, deneyimsel dün-
yanın ötesine geçerek, aşkın bir dün-
yayla buluşmanın ruh haliyle yazılmış 
sanat-edebiyat eserlerini nitelemek 
için kullanılan bir kavramdır.
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Heyecan verici bir doğası vardır Türkiye’nin. Engin ovalarında ilerlerken 
aniden karşınıza yüce bir dağ çıkabilir, bir dağın kurak ve kavruk bir 
yüzünün aksine öbür yüzünde sizi sürekli nemli bir iklim karşılayabilir. 

Deniz seviyesinden beş bin metrelere varan yükseltilerinin sayısız mikroklimasın-
da karşınıza eşi benzeri görülmemiş canlılar çıkabilir. Avrupa’nın hiçbir ülkesinde 
bulunmayan bir şekilde üç bitki coğrafyasının da kesişme alanıdır bu topraklar. 
Biyolojik zenginlikleri hâlâ tam olarak keşfedilmemiş bir coğrafyadır burası; her 
an yeni türleri doğuran doğası her bir kuytusundan size eşsiz kokular ve renkler 
sunar. Bu yüzden bitkibilimciler yeni bir tür keşfetmenin heyecanıyla dolaşırlar 
ülkemizde, bu yüzden botanik camiasında “sihirli” bir ülke olarak tanımlanır 
Türkiye. Hatta bu keşifleri, botanikçi olmayıp da üzerlerine vazife olmayan işlere 
soyunan amatör doğa tutkunları da yapar bazen. Doğada gezinirken gördüğünüz 
veya evinizin arka bahçesinden yaramaz ot diye söküp atmak istediğiniz bir çiçek, 
bir de bakmışsınız ki dünyanın en nadir ve değerli bitkilerinden biri oluvermiş. 
Evinizin, köyünüzün yakınında, her gün yanından geçtiğiniz bir bitkinin sadece 
o noktaya özgü bir tür olduğunu yıllar sonra fark edebilirsiniz. İşte böyle ilginç 
hikâyelere konu olmuştur 2016 yılında keşfedilen endemik bitkilerimiz.

Bir yılda 54 yeni endemik bitki

Endemik bitkiler Türkiye’ye özgü bitkilerdir. Avrupa ülkelerinde yüzyıllardan 
beri arazi çok iyi araştırıldığından artık yeni bitki türü keşifleri yok denecek kadar 
azdır. Ancak Türkiye hâlâ her hafta yeni bir endemik bitkinin keşif haberine konu 
olmaktadır. 2016 yılında ülkemizde en az 54 yeni endemik bitki keşfedilmiştir. 
Çoğu Avrupa ülkesinin endemik bitki sayısının 20’yi geçmediği, Bulgaristan’ın 
toplam endemik bitki sayısının 53, İngiltere’nin 17 olduğu hesaba katıldığında, bir 
yılda ülkemizde yapılan endemik bitki keşiflerinin önemi daha da iyi anlaşılır. Yeni 
keşfedilen bitkilerimizin tamamına yakını çok dar alanda yetişen, tehlike altındaki 
lokal türlerdir. 2005 yılından bu yana ortalama her hafta bir yeni endemik bitki 
keşfi süreci 2016’da da devam etmiştir. Ama hiçbirimiz ülkemizde keşfedilen bu 
bitkilerin haberini gerek yazılı gerekse görsel popüler medyada duymamışızdır. 
Örneğin 2016 yılının ilk keşfi Kastamonu’dan gelmiş ve bilimsel ortamda “Kasta-
monu’dan dev bir melek otu keşfedildi” haberi ile verilmiştir. Bu bitkinin bilimsel 
adına da Türk Melekotu anlamında Angelica turcica denmiştir. Ama popüler 
yayınlarda kimse bu keşfi duymamıştır. İkinci keşif haberi Malatya’dan gelmiş, bi-
limsel adını bu ilimizden alan sarı çiçekli güzel emzik otumuz Onosma malatyana 
Arapgir ile Malatya arasındaki tarlalarda keşfedilmiştir. Peki bu keşiften Malatya-
lıların haberi olmuş mudur? Anadolu yemek kültüründe çok önemli bir yeri olan 
soğanın da yabani endemik bir türü yine Malatya’nın Akçadağ ilçesinde keşfedil-
miştir. Ama Malatya’da keşfedilen en ilginç endemik bitki bir anasondur. Değişti-
rilmeden önceki adı Engüzek olan Darende’nin Ağılbaşı köyü yakınlarında keşfedi-
len Engüzek anasonunun (Pimpinella enguezekensis) yetiştiği köy, botanik doçenti 
Hasan Yıldırım’ın doğum yeridir. Bu botanikçi çocukken bitkinin yetiştiği beyaz 
topraklı alandan yürürken bu anasondan bir yaprak koparır ve koklarmış. Bu su-
retle müthiş aromasını beynine kazımış. 2016 yılında ise bu bitkinin bilim dünyası 
için yeni bir tür olduğu, hatta bu lokal türün rakıya özgün kokusunu veren ana-
sondan daha etkili bir kokuya sahip olduğu yine bu akademisyen tarafından tespit 
edilmiştir. Bitkiye köyün değiştirilmeden önceki orijinal eski adının verilmesi de, 
binlerce yıldan bu yana gelmiş yer isimlerinin herhangi bir kurala bağlı kalmadan 
değiştirilmesine güzel bir yanıt olmuştur. Sizin de aklınıza endemik kokulu rakılar, 
çörekler mi geldi? O zaman doğru yoldayız; belki ileride bu güzel köyümüzdeki 
eşsiz kokulu nadir anason korunduktan ve kültüre alındıktan sonra, tohumların-
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dan Engüzek Çöreği isimli endemik 
kokulu çörekler de yapılır; hayali bile 
güzel! Geçmiş yıllarda yine bir Elazığlı 
botanik doçenti, doğduğu köyde nadir 
bir ters lale türü keşfetmişti. Dolayısıyla 
akademisyenlerimiz kendi köylerinde 
yeni keşifler yapabiliyorsa ve bu dikkat 
çekici sayıdaysa, botanikbilimci çıkma-
mış köylerimizde daha çok keşfedilecek 
endemik bitki var demektir.

Tahir Elçi adına bir endemik

2016 keşiflerinde Malatya gibi Doğu 
Anadolu illerinde yapılan keşiflerin 
belirgin bir ağırlığının olduğu dikkat 
çekmektedir. Keşfi gerçekleşen 54 bitki-
den 21’i Doğu Anadolu illerindendir ve 
toplam keşiflerin yüzde 38’ini oluştu-
rur. Hakkari 2016 yılında ülkemizde 
yapılan endemik bitki keşfi sayısında 5 
bitkiyle liderdir. Hakkari Dağ çayı Sta-
chys hakkariensis, Hakkari taşkesenotu 
Saxifraga hakkariensis, Şemdinli’nin 
eski adı olan Şemzinan’dan adını alan 
Cirsium semzinanicum (Şemdinli Kan-
galı), ilin eski adından isimlendirilen 
Çölemerik kengeri Gundelia coleme-
rikensis bu bölgede keşfedilen bitki-
lerdendir. Söz konusu bitkilerin keşif 
makaleleri 2016 yılında yayınlanmış ol-
masına rağmen, arazideki tespit tarih-
lerinin 2015 yılı Haziran ayı öncesinde 
yapılmış olması, terörsüz çatışmasızlık 
ortamının bilimsel araştırmalara olan 
olumlu katkısını göstermesi açısından 
da ilginçtir. Yine adını duyduğumuz-
da aklımıza ilk olarak terörün geldiği 
Şırnak’ta da bu fırsattan yararlanılarak 
3 endemik bitki keşfi yapılmış olup, 
geçmiş yıllara göre dikkat çekici bir 
sayıya ulaşılmıştır. Dolayısıyla araziye 
çıkarak özgür bir şekilde bilimsel araş-
tırma yapılabildiğinde Doğu ve Güney-
doğu Anadolu’da daha çok değerli bitki 
keşiflerinin yapılabileceği açıktır.

Nitekim Şırnak ilinde Bellevalia 
behcetii adında bir kır sümbülünün 
keşfinden sonra, Cudi Dağı’na özgü ve 
bilimsel adını da bu dağdan alan pembe 
çiçekli Prospera cudidaghense adlı en-
demik bitki keşfedilmiştir. Ancak 2016 
yılında yayınlanan Şırnak endemik 
keşiflerinden en anlamlı ismi alan bitki, 
bilimsel nitelemesini 2015 Kasımın-
da bir kör kurşunla vurulup hayatını 
kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı 
Tahir Elçi’den alan, Kızanası cinsinden 
ve Cudi Dağı’na özgü olan Kemulariella 
tahirelcii’dir.

2016 yılında en dikkat çekici ende-
mik bitki keşifleri, Cudi’de olduğu gibi 
dağlarımızda yapılmıştır: Antalya’nın 

Alanya ilçesinin Yaylacık dağında 
Dichoropetalum alanyensis, Erzu-
rum’un Kop dağında lokal bir kumotu 
Eremogone ali-gulii, Fethiye Babadağ’da 
civanperçemi Achillea adenii, Muğla’nın 
Sandras Dağı’nda Verbascum ebube-
kirceylani adlı sığırkuyruğu, Tunceli 
dağlarında Munzur çöveni Gypsophila 
munzurensis, Denizli’nin Honaz dağın-
da nadir bir çiğdem Crocus stevensii, 
Erzincan’ın Sakaltutan dağı geçidinde 
bu dağdan adını alan ve mavi çiçekler 

açan çiğdem 
Crocus sakaltu-
tanensis, Ağrı 
ilinde 2400 
metrelerde 
keşfedilen nakıl 
bitkisi Silene 
konuralpii, 
Aksaray’daki 
Hasan Dağı’nın 
eteklerinde 
Aksaray Kısa-
mahmut otu 
Teucrium pru-
inosum var. aksarayense dağlarımızda 
keşfedilen nadir bitkilerdir. 

Dağcıların, “Dağlar size gelmez, siz 
dağlara gideceksiniz!” diye bir sözü 
vardır. Anadolu’da dağlar her zaman 
gizemli ve sihirli algılanan tanrısal 
varlıklardır, genelde en yüce dağlar en 
büyük tanrıya özgülenir. Bu yüce dağlar 
görkemleriyle insanımızın hayallerini 
besler. Ancak dağlarımızı efsunlu kılan 
onlara özgü bitkilerdir de aynı zaman-
da. Farklı ekosistemleri, farklı renk ve 
kokulu bitkileri onların tanrısallıklarını 
daha da pekiştirir. Dağlar endemik-
lerini göstermez, bitkibilimcilerimiz 

onların yaşam alanlarına gidip keşfet-
medikçe!

2016 yılında dekoratif nadir endemik 
bitkiler de keşfedilmiştir. Artvin’in 
Barhal Dağı’nda keşfedilen lokal bir 
menekşeye bu dağın adı verilerek Viola 
barhalensis denmiştir. Gerek Anadolu 
antik kültürleri ve gerekse Türk kültü-
ründe menekşeler çok yoğun kültürel 
etkisi olan bitkilerdir. Muğla’nın Milas 
ilçesinde ise, Türk ve İslam kültüründe 
baş tacı edilmiş olan lalenin çok nadir 
bir endemik çeşidi keşfedildi. Kırmızı-
nın yavruağzı tonunda çiçekler açtı-
ğından Latincede yavruağzı kırmızısı 
anlamına gelen “cinnabarina” olarak 
nitelenen lalemiz Milas’ın bir köyünün 
yakınlarında bulundu: Tulipa cinnaba-
rina subsp. toprakii adı verilen bu nadir 
lalemiz, adıyla endamıyla bu topraklara 
ne de güzel yakıştı; hoş geldi, mutluluk 
verdi!

2016 yılında iki nadir endemik bitki-
nin keşfinde bitkibilimci olmayan doğa 
tutkunlarının tespitleri büyük rol oyna-
mıştır. Fethiye’de yaşayan ve bir köyde 
öğretmenlik yapan, ancak Muğla’nın 
orkidelerinin tamamını işin uzmanı 
kadar iyi tanıyan Bülent Elmas tara-

fından keşfedilip 
akademisyenlere 
bildirilen bir misk 
sümbülünün dün-
yada sadece burada 
yetişen nadir bir 
tür olduğu tespit 
edilmiş, bitkiye de 
onu bulan öğret-

Yukarıdan aşağıya,  
Crocus stevensii,  
Silene konuralpii,  
Muscari elmasii. 
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menin adı verilerek Muscari elmasii 
denmiştir. Yine Fethiye’de eczacılık ya-
pan, aynı zamanda doğa fotoğrafçılığına 
gönül vermiş Rıfat Özdemir tarafından 
Antalya-Muğla sınırında fotoğrafla-
nan bir yılanpancarı bitkisinin yeni 
bir endemik tür olduğu tespit edilmiş, 
bitkiyi fotoğraflayıp bildiren Özdemir’in 
adı akademisyenler tarafından bitkiye 
verilerek ona Biarum rifatii denilmiştir. 
Bitkinin tam olarak Antalya-Muğla 
il sınırında keşfedilmesi de ilginçtir. 
Hayatın neler getireceği belli olmaz; 
bir bakarsınız içinizdeki doğa sevgisi 
fotoğrafladığınız bitkiyi yeni bir keşif 
hikâyesine konu eder, sizi de o hikâye-
nin kahramanı ve keşfedilen bitkinin 
isim kaynağı yapar. Doğaya baktığınız-
da kendinizi, kendinize baktığınızda 
doğayı görmeye başladığınızda aslında 
içinizdeki doğa sevgisinin de aşka 
dönüştüğünü görürsünüz. Yürürken yol 
kenarında veya bir kuytuda gördüğünüz 
bitki siz olursunuz.

2017’ye de hızlı başladık

2016 yılında keşfedilen endemik 
bitkilerimiz, bilimsel nitelemeleriyle 
yörelerinin tarih ve coğrafyasından da 
izler taşımaktadır, bu suretle yöreleri-
nin değerlerine değer katmaktadırlar: 
Amasya’da Amasya Kevkesi Alyssum 
amasianum, Mersin’de Cephalaria ana-
murensis (Anamur pelemiri), Van’da 
Isoetes vanensis (Van çim eğreltisi), 
Sivas’ta Grammosciadium pterocarpum 
subsp. sivasicum (Sivas Geyiksırası), 
Ankara’da Centaurea nallihanense 
(Nallıhan peygamberçiçeği), Antalya’da 
Gembos Yaylası çiğdemi Crocus gembo-
sii, Adıyaman’da Kommagene Ken-

geri Gundelia kommagenensis, 
Erzincan’da Erzincan kelemen-
keşiri Pastinaca erzincanensis, 
Erzurum’un Tortum ilçesinde 
Hieracium tortumense (Tortum 
mercangüşü) bu nadir bitkileri-
mize örnektir.

Bu nadir endemik bitkileri-
mizin ilaç, besin ve diğer kulla-
nım potansiyellerinin de ayrıca 
etnobotanik araştırmalarla 
ortaya konulmasını sabırsızlıkla 
bekleyeceğiz. Tamamına yakını 
lokal ve tehlike altında, elle bir çırpıda 
sayılabilecek sayılarda olan bu endemik 
bitkilerimizin çaresiz hastalıklar için 
ilaç hammaddesi içerebilme, anasonda 
olduğu gibi tarım bitkileri için de bir 
gen kaynağı olabilme potansiyelleri 
vardır. Ancak korunmaları için mutla-
ka bir işe yaramaları gerekmez, onlar 
milyonlarca yıldır Anadolu’nun gerçek 
sahibidirler ve saygıyı, korunmayı 
sırf bu yüzden hak ederler. Dünyaya 
yayılan Homo sapiens türünden hangisi 
anatolicus, turcicus veya asiaminoris 
adını taşıyor ki? Hatta hangisi sadece 
bir il, ilçe veya köyümüze özgü ki? 
Dolayısıyla hareketlerimizde ve çevreye 
olan müdahalelerimizde bu toprakların 
asıl sahibi endemik türlerimizin korun-
masına öncelik vermemiz gerekir. 

Yeni keşifler, bilim insanlarımızın 
atıflı dergilerdeki makale sayılarını 
arttırarak ülkemizin uluslararası bilim 
indekslerinde daha üst sıralarda yer 
almasına da olanak tanımaktadır. Bu 
yazının yazıldığı anlarda 2017’nin 
yaklaşık 15 haftasını geride bırakmıştık. 
Tahmin edildiği gibi yazının başında 
belirttiğimiz “haftada bir keşif yapma” 
süreci 2017’de de devam etti ve şu ana 
kadar yılbaşından bu yana 15 yeni 
endemik bitki keşfedildi. Yine illeri-
mizden, ilçelerimizden, dağlarımızdan, 
hatta kahramanlarımızdan ismini alan 
yeni endemik bitkilerimiz bizlere mer-
haba dedi. 2017 yılı sonunda da keşifle-
rin 50’li sayılara ulaşıp ulaşmayacağını 
yıl sonunda bilebileceğiz. Birer birer 
konduruverdiğimizde endemik çiçekle-
ri gerdanına, ülkemiz olan sevdalımıza 
daha da tutulacağız.
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İzmir, adına yazılan her şiir aşk ve dişilik 
kokan şehir. Şairin dediği gibi denizi kız, 
kızı deniz, sokakları hem deniz hem kız 
kokan şehir. Ozanların atası Homeros’un 
doğum yeri, Victor Hugo’nun Egeli 
prensesi. Eğer ünlü Fransız edebiyatçı, bir 
kez solusaydı İzmir’in havasını, prensesinin 
yüreğinin efeler gibi attığına da tanık 
olurdu hiç kuşkusuz.

Nereden başlanır, nasıl anlatılır bu kadim şehir? Yı-
kımlara, salgınlara, depremlere, yangınlara rağmen 
beş bin yıldır varlığını sürdüren bir kenti tanıtmak 

için önce onu iyi anlamak; anlamak için de asıl kimliğini 
ortaya çıkarmak gerekir. Her kentin kurumsal bir kimliği 
vardır, bir de şehir efsaneleri ve söylenceler arasında yitip 
giden asıl kimliği. Birincisi bilinendir, diğeri gizlenen. Bu 
nedenle söylenceler eskilerin masalları gibi algılanır, ciddiye 
alınmaz. Eğer Schliemann da başkaları gibi, İlyada’yı, Ho-
meros’un zengin hayal gücünün edebi kurgusu gibi değer-
lendirseydi, Truva’yı gün yüzüne çıkarabilir miydi? 

İzmir, büyük başkentlerden biri olmasa da biraz İstanbul 
biraz da Paris’tir. Onlar gibi kurulduğundan günümüze dek 
ilgi odağıdır. İkisinin dışında, İzmir ve Selanik arasındaki 
benzerlik de şaşırtıcıdır. Her ikisi de ekmeğini Ege’ye, deniz 
ötesi ticarette öne çıkmasını coğrafi ve kozmopolit yapısına 
borçlu iki kenttir. İkisi de Doğu ve Batı’nın kavşak limanı-
dır. Aynı sokakta karşılıklı dükkân açmış iki kardeş gibidir-
ler. Rakip bile olsalar, kaderleri ortaktır.

Özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren Batı Avrupa’da 
endüstri devrimi sonucu hammaddeye duyulan ihtiyaç 
büyük oranda artınca, başta pamuk olmak üzere palamut, 
kuru üzüm, incir, zeytin, afyon gibi birçok tarımsal ürünün 
yetiştiği topraklara yakınlığı nedeniyle İzmir Limanı daha 
fazla önem kazanır. Batı için Doğu’ya, Doğu için de Batı’ya 
açılan, Akdeniz’deki en önemli ticaret kapısıdır. 1847’de 15 
bin olan yabancı nüfus 1880’de 50 bin kişiye ulaşır. Balta 
Limanı antlaşması sayesinde sağladığı ticari imtiyazları iyi 
değerlendiren İngilizler dış ticarette kontrolü ele geçirirken, 
Levanten, Rum ve Ermeni tüccarlar İngilizlerin ardından 
ticaret hayatında söz sahibi olurlar. Büyük tonajlı gemilerin 
rahatça yanaşıp yükleme ve boşaltma yapabilmeleri için 
liman ve rıhtım gibi, demiryolu ve tramvay hattı inşaatı işi 
de İngiliz ve Fransız şirketlerine verilir. Rıhtım inşaatında 
denizin doldurulmasından kazanılan dolgunun 18 metre-
lik alanı rıhtıma, kalan kısmı Fransız şirketin mülkiyetine 
geçer. Burası da bankaların ve ticaret şirketlerin yer aldığı 
seçkin bir semte, Pasaport semtine dönüşür. Şirketin rıhtım 
işletme hakkı, yapılan anlaşmayla 1952’ye kadar uzatılır. Os-

manlı Devleti limanı satın alacak güce sahip olmadığı için, 
bu anlaşmanın bedelini 1932 yılında Türkiye Cumhuriyeti 
ödemek zorunda kalmış, rıhtımı devletleştirerek borcu öde-
miştir. Benzer durum demiryolları için de geçerlidir. Sadece 
İzmir’deki İngiliz kolonisinin değil ticaret hayatının en etkili 
ve varlıklı kişisi James Whittal “Demiryolu şirketleri küçük 
muhtar cumhuriyetler biçiminde gelişecek” derken, demir-
yolu hatları çevresindeki zengin maden ve kömür yatakları 
dâhil her türlü doğal zenginlik üzerinde bu şirketlerin 
sahip olacağı kullanım hakkına gönderme yapmaktadır. 
Kırım Savaşının bir sonucu olarak, İzmir-Aydın demiryolu 
imtiyazının İngilizlere verildiği 1856 yılında, İngiliz tüccar 
sayısı 1061’e yükselir. Bu sayı 1849 yılında sadece 202’dir.
Tarımda çalıştırmak ya da küçük sanayinin iş gücü ihtiya-
cını karşılamak üzere Ege adalarından Rum işçiler getirtilir. 
Frenk mahallesi, Punta (Alsancak) ve Kordon’u süsleyen 
iki katlı cumbalı evleri, Bornova, Buca ve Karşıyaka’daki 
görkemli Levanten konakları, her çeşit ithal ürünün satıldığı 
dükkânları, Grand Huck benzeri büyük otelleri, Sporting 
Clup gibi gösterişli binaları, alafranga kafeleri, bistroları; 
Avrupa’dan oyuncuların da gelip oyunlarını sergilediği ti-
yatro ve operalarıyla modern bir kent görümüne sahip olan 
İzmir, Batı’da “Petit Paris” yani “Küçük Paris” diye anılmaya 
başlar. 18. yüzyılın sonlarından itibaren kente yerleşmeye 
başlayan Avrupalılar, adalı Rumlar ve kolay yoldan zengin 
olmanın hayalini kuran tüm maceraperestler için Doğu 
Akdeniz’in El Dorado’sudur. 

Emperyalizm, asırlardır egemen olmak istediği coğraf-
yayı işgal edinceye dek, Batı kapitalizminin tüm baskısına 
ve kirli oyunlarına rağmen çok kültürlü toplumların barış 
içinde yaşayabileceğinin örnek bir kanıtıdır güzel İzmir. 
Uzun ve renkli bir geçmişe sahip bu kenti tek bir yazıya 
sığdırmak kolay değil. 1900’lerin İzmir’ini, büyüklerimin 
yaşam öykülerinden esinlenerek kaleme aldığım “Elveda 
İzmir” romanımda yansıtmaya çalıştım. Yaklaşık iki yıl 
süren araştırmalarımın sonucu anladım ki üzerine kaç kitap 
yazılırsa yazılsın, hiçbiri yetmez asıl İzmir’i anlatmaya. Fa-
kat sevgisi yüreğinize düştüyse bir kere, siz yine de duygu-
larınızı şiirlerinize, şarkılarınıza, resimlerinize, kitaplarınıza 
dökmekten vazgeçmeyin. Gülümsetin özgür ruhlu, mangal 
yürekli prensesi.

izmir

Göğsünü açtığı her sevdalısı
Haline ağlarken
Sessizce gülen.
Efeler gibi dövüşürken
Çılgıncasına seven.
Hatıraları koynunda saklı
Kadim şehir.
Kıymetini bileni sinesine
Bilmeyeni yakamozlu körfezine gömen
Üzümü gibi kadını güzel şehir.
Güller sokağında 
Kokudan sarhoş, volta atanın
Aklına gelir mi gülün dikeni?
Cefası gibi sefası güzel şehir
İzmir. 
Gül Altuna Doyranlı, Elveda İzmir,  
Destek Yayınları, s: 296

Gül Altuna Doyranlı
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YENİ TÜRKÜ KONSERİ

ETKİNLİK PROGRAMI
Kortej Yürüyüşü
Açılış
Yerel Tohum Takas Etkinliği
Yöresel Yemekler
Köy Pazarı
ÜÜretici Pazarı
Sanat Atölyeleri
Sergiler
Canlı Performanslar
Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterileri
Seferihisar Belediye Bandosu
Çocuk Etkinlikleri

13 Mayıs Cumartesi- 13:00
Seferihisar Ürkmez Çarşı


