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Büyük dertlere küçük çareler...

İ

nsanlık büyük dertlerle karşı karşıya.
Daha ilk cümleden çok büyük laf ettik, gerisini nasıl getireceğiz kim bilir. Üstelik biraz boş bir laf. İnsanlık deyince
kimse üzerine alınmıyor çünkü. Bulutların üstünde bir şeyden
bahsediliyormuş gibi sanki.
Şöyle anlatalım o zaman:
Esin Hanım çok büyük bir sorunla karşı karşıya. Gıda fiyatları
ha bire artıyor. Üstelik market raflarında elini attığı ürünlerin
ne kadar sağlıklı olduğuna güvenemiyor. Hadi kendisi neyse,
küçük çocuğuna ne yedirecek gönül rahatlığıyla?
Songül teyzenin derdi büyük. Çocuklar okuyacak, bir yandan
geçim derdi… Bir işe yaramadığını hissediyor eve kapanmış
kalmışken. Üretmesi, satması, ekonomik olarak bağımsızlığını
kazanıp ayakları üzerinde sağlam durması lazım. N’apsın düzen
böyle, başka türlü koymuyorlar “adam” yerine.
Kerim amca bu yılı da atlattı, seneye Allah kerim. Havalar
bir öyle bir böyle. On yılda yağmayan yağmur yağdı bu sene.
Birdenbire kış, sonra birdenbire yaz. Küresel ısınma falan
diyorlar. Havalar şaştı, iklim değişti iyice. Mandalinayı, zeytini
nasıl koruyacak? Zaten ağaçta kalıp çürüyor, yurtdışına falan
satabilse iyi ama nasıl?..
Yasin Bey kara kara düşünüyor. Çocuk büyüdü, okula gidecek. Çocukları seri üretimden geçirircesine törpüleyip birörnek
robotlar hâline getiren eğitim sisteminin dişlileri arasına atmaya
kıyamıyor biricik kızını. Kaliteli özel okullar var ama el yakıyor.
Ya Şafak… Varını yoğunu katıp okuttu ailesi. En iyi üniversitede okudu yine düzgün bir iş yok. Yurtdışına mı kapağı atsa
acaba? Yok be… Memleket gibisi yok sahiden. Şöyle insanca çalışabileceği, birikimine, niteliğine uygun bir iş bulabilse... Ama
nerede? Bir de onun kadar şansı ve imkânı olmayan gençler var,
onlar ne yapsın?
İşte insanlığın büyük dertleri bunlar. Küresel ısınma, ekonomik kriz, işsizlik, kıtlık, başta su olmak üzere kaynakların
tükenişi, gıdada büyük şirketlere bağımlılık, eğitim sisteminin
bozukluğu, tarımın çöküşü… Her birimizin yaşamında değişik
biçimlerde tezahür eden ve bizim gibi küçük insanları kara kara
düşündüren dertler.
Sebepleri üzerine, bu dertleri üreten ve bundan beslenen
sistem üzerine kütüphanelerce kitap yazılmış. İnsanlığın bu
sorunlardan kurtuluşu üzerine tonlarca söz söylenmiş. Büyük
sorunlar karşısında büyük resmi gören analizler, büyük çözümler… Hepsi çok kıymetli muhakkak.
Bir de sabredecek tahammülü kalmayanların küçük çözümleri var ama. Büyük devletlerden ya da büyük altüst oluşlardan
gelecek çözümü beklemeyenlerin, kusurlu bulduğu dünyaya
mahkûm olmadığını anlayıp kendi yaşantısının hoşnutsuzluklarından başlayarak ufaktan ufaktan çevresini değiştirenlerin
çözümleri... Bunlar da daha az kıymetli değil.
Bu sayıda esas olarak bunları anlattık:
Sağlıklı ve adil gıdaya ulaşmak isteyen tüketicilerin gıda toplulukları... Mevcut eğitim sistemine karşı bir alternatif yaratmaya girişenler... Piyasanın sunduğunun dışında layık oldukları
istihdam olanağını yaratmaya çalışanlar... Tarım kooperatifleri,
kadın kooperatifleri…
Kendi deneyimlerinden doğan birlikte davranma ihtiyacı…
Buldukları dayanışma ve örgütlenme modelleri... Ve ille de
kooperatifler…
Hareket noktası kendi dertleri olsa da, kendi deneyimleriyle
ilerleyip kendileri için çözümler üretseler de, bunların bencilce

olduğunu düşünmeyin sakın. Tüm bunlar dünyayı daha iyi, daha
insani bir yer hâline getirmek için aynı zamanda. Üstelik bir de
birlikte bir şey başarmanın tadı, birlikteyken hayatı değiştirebilecek güçte olduğumuzun farkındalığı var geride kalan. Bunu
kim elimizden alabilir ki?
***
Ülkece gergin ve uzatmalı bir yerel seçim atmosferi yaşadık.
Bu arada Seferi Keçi’nin çıkışını da hep geriye attık. Yavaşlığımızla ve tembelliğimizle olduğu kadar mazeret uydurma becerimizle de tanınıyoruz artık ama yine de tüm samimiyetimizle söyleyelim ki, kimsenin yerel seçimlerden başka bir şey konuşmadığı
günlerde başka telden çalan bir dergi çıkarmanın anlamsız
geleceğini düşünmüştük. Gecikmemiz biraz bundan yani.
Nihayet seçim atmosferi bitti, üstelik her şeyin çok güzel
olacağı umudunu çoğaltarak.
Yerel seçimler gerçekten çok önemli. Ama bizde, esas önemini gölgeleyen başka bir anlama bürünüyor. Ülke çapındaki siyasete dair dengeleri değiştirdiği için konuşuluyor daha çok, buna
dair verdiği işaretler tartışılıyor. Herkes de buna göre oy veriyor.
Oysa yerel seçimler ve yerel yönetimler, sözünü ettiğimiz büyük sorunlar karşısında insanların hayatını doğrudan etkileyen
çözümler bakımından önemli esasında. Devletler sorunlarla
birlikte yaşamayı bir politika olarak sürdürürken, hemşerilerine
daha iyi bir yaşam sunma baskısını yakından hisseden yerel
yönetimler kendi ölçeklerinde çözümler üretmeye girişebiliyor.
Kentte karbon salınımını azaltmaya çalışan, kent yoksulluğuna
karşı sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde dayanışma ağları
geliştiren, yeşil alan oranını artırmayı, araç trafiğini azaltmayı,
bisikletli ulaşımı geliştirmeyi özel bir politika haline getiren,
kentin imkânlarından hemşerilerin eşit faydalanabilmesinin
koşullarını gözeten kentler var dünyada örneğin.
Dolayısıyla yerel seçimlerin esas önemi de burada. Kentimiz
nasıl bir akılla yönetilecek, hangi sorunlara nasıl bir yöntemle
çözüm getirilecek, bu çözümlere halkın katılımı hangi düzeyde
olacak?.. Verdiğimiz oylarla bunun seçimini yaptık aslında.
Önceki Belediye Başkanımız Tunç Soyer, tüm Seferihisarlıları
mutlu eden bir biçimde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
oldu. Seferihisar Belediye Başkanı ise artık İsmail Yetişkin. Bu
sayımızda İki başkana hem başarı diledik hem de nasıl bir kent
hedeflediklerini sorduk.
***
Birkaç da küçük notumuz var paylaşmak istediğimiz.
- Seferi Keçi’nin bir irtibat bürosunu açtık Seferihisar’da. Kitapların olduğu, çay kahve içip bir şeyler atıştırılabilecek küçük
bir kafe. Bekleriz.
- Bir youtube kanalımız var artık. Bazılarını dergiye de konu
ettiğimiz röportajlara, etkinliklere yer veriyoruz. Seferi Keçi
önümüzdeki günlerde adını hak edecek şekilde etrafta daha
fazla gezip tozacak, gittiği yerlerden anlatacak. Yalnız biraz
gaza ihtiyacımız var. Kanala abone olup videoları beğenirseniz
en büyük desteği vermiş olursunuz.
* Dergimiz hâlâ 5 lira. Son sayımızdan bu yana döviz kurunda
ve buna bağlı olarak kağıt ve matbaa maliyetlerinde acayip oynamalar oldu. Yine de “fiyat düzenlemesi” yapmadık. Ama zam
yapmamak için önceki sayılara göre biraz daha fazla reklam
almak zorunda kaldık. Sağ olsun Seferihisarlı işletmeler de bu
kriz zamanında dergilerine destek olmaktan geri durmadılar.
Bir şekilde idare ediyoruz işte.
İyi okumalar…
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Temiz ve adil gıda için gıda toplulukları
"Başarılı örnekler oldukça
çoğalan, kendi içinden yenilerini
türeten bir yapı gıda toplulukları.
Topluluk destekli tarım sayesinde
üreticilerimiz daha fazla
üretebilmeye başladılar. Biz de
sağlıklı, nasıl üretildiğini bildiğimiz
ürünleri kullanıyoruz artık
mutfaklarımızda.Maalesef dünyayı
kurtaramayız ama kendi çevremizi
değiştirebiliyoruz bir nebze.
Bu da içimizi rahatlatıyor."

T

arım ülkesiyiz, kendimize yeteriz,
aç kalmayız diyoruz ama patates
kuyruklarında sıralandığımız günleri de gördük sonunda. Ülkede tarım bu
noktadayken sağlıklı gıdaya ulaşmak da
giderek büyüyen bir sorun hâline geliyor.
İşte bu noktada, tek tek tüketicilerin bir
araya geldiği, küçük üreticiyle doğrudan
iletişime geçtiği, üretimi yönlendirerek
sağlıklı ve adil bir gıdaya doğrudan ulaşma imkânlarını geliştirdiği gıda topluluklarının sayıları da giderek artıyor. Biz de
bu topluluklarla ilgili merak ettiklerimizi
Gediz Ekoloji Topluluğu (GETO) üyelerinden Esin Pamuk'a sorduk. Buyrun...
- Gıda toplulukları hangi ihtiyacın
ürünü, oradan başlayalım mı?
Esin Pamuk: Öncelikle bilinçli beslenmeyle ilgili... En azından kendi adıma
konuşayım, ana çıkış noktam etik gıdaya
ulaşmak istemekti. Özellikle çocuğum
için, zira bu daha çok çocuklu ailelerin
yaşadığı bir sorun. Sağlıklı beslenmek,
etik ve doğal gıdaya ulaşmak arzusuyla
bir araştırma içerisine girdim. O şekilde
gıda topluluklarına ulaştım.
- Burada bir parantez açalım mı, etik
gıdayla ne kastediyorsunuz,?
- Konvansiyonel, ticari ya da fabrikasyon olmayan; doğaya duyarlı, küçük
üretici tarafından yerel tohumlarla
üretilmiş, pazara çok uzun yollardan
gelmemiş yani karbon ayak izi yüksek
olmayan gıda... Üretenin de kullananın
da beklentilerini karşılayan…
İzmir’de yaşayan insanlar olarak bizim
yerel gıdaya çok kolay ulaşabiliyor olma-

mız lazım normalde. Ama maalesef öyle
olmuyor. Bu kaygılarla yola çıkarak doğal
ve etik gıdaya ulaşmaya çalıştım, böyle
bir arayış içine girdim kendimce.
- GETO’ya varana dek nasıl gelişti bu
arayış?
- Ben Buğday Derneği’nde bu bilince
kavuştum, öncelikle bunu söylemem
lazım. Buğday Derneği’nin yönlendirdiği,
bilinçlendirdiği bir şey gıda toplulukları,
hatta “gidatopluluklari.org” diye bir sitesi var derneğin. Uygulama şöyle: Gıda
topluluklarının doğası gereği yerelde
ve küçük topluluklar şeklinde organize
olması gerektiği için, dernek kendisi
organize etmiyor, sadece üyelerini bilgilendiriyor, yönlendiriyor. İstersek, çaba
gösterirsek, gıda topluluğu kurabilmemiz için destek sağlıyor.
Ben de Buğday Derneği vasıtasıyla,
Batı İzmir Topluluk Destekli Tarım Grubu’yla (BİTOT) tanıştım. Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar ve Güzelbahçe
bölgesinde kurulmuş bir oluşum bu. O
bölgede yaşayan, sağlıklı ve adil gıdaya
ulaşmak isteyen insanlar sosyal medya
üzerinden bu oluşumla bağlantı kurabilirler dilerlerse.
Önce sadece alışveriş yaptım, sonrasında gönüllü olarak çalışmaya başladım. Zaten gıda toplulukları gönüllü
emek üzerinden yürüyen organizasyonlar. Belli bir kapasiteye ulaştıktan sonra
da bölünerek çoğalması gerekiyor. Yoksa
yerellik ve gönüllülük niteliğini yitirebiliyor. Biz de bölündük ve Karşıyaka
tarafında, Gediz Havzası’nda bir başka
topluluk kurduk. Bu bölgede üreticimiz
de fazlaydı, Gediz Ekoloji Topluluğu
olduk.
- İzmir'in kuzeyi yani…
- Evet, buradaki üreticiye ulaşalım, bu
taraftan insanlarla bir topluluk kuralım
dedik. Buğday Derneği ve gidatopluluğu.
org sitesinden edindiğimiz bilgilere ve
BİTOT’taki tecrübelere sahiptik, dola-

yısıyla işimiz oldukça kolay oldu. Doğal
gıdaya ulaşmak için bir çabanız varsa, bir
gayretiniz varsa bunu yapmak zor değil
zaten.

Tüketici değil türetici
- Nasıl bir işleyişi var peki bu toplulukların? Üretici ve tüketici nasıl bir araya
geliyor?
- Önce şunu belirteyim izninizle, biz
tüketici değil türetici demeyi tercih ediyoruz. Çünkü mevcut düzenin içerisindeki sorgulamadan tüketme alışkanlığının
tersine, biz aldığımız ürünlerin ekolojik
ya da sosyal açıdan adil olmasını talep
ediyor, bunu sağlaması için üreticiyle
birlikte hareket ediyoruz. Dolayısıyla
üretime müdahil olmaya, destek olmaya
da çalışıyoruz. Pasif bir tüketici değil yani
gıda topluluklarından alışveriş yapan
insanlar. Sadece satın alan değil, aynı
zamanda adil gıdayı destekleyen kişiler
olarak kendimize türetici diyoruz.
İşleyişe gelince, kendi bölgemizden,
Gediz Ekoloji Topluluğu örneğinden
anlatayım. BİTOT’tan bölünüp bu tarafa
geldiğimizde, Foça'da Buğday Derneği’nin oluşturduğu TaTuTa Çiftliği ağından tanıdığımız Fadime Ablamız vardı,
önce ona ulaştık. Beraber Foça bölgesini
gezip kendimize uygun, yerel tohumla,
ilaç, gübre ve kimyasal kullanmadan
doğal üretim yapan küçük üreticileri bulduk. Kendimizi anlattık. Onlardan ürün
almak istediğimizi, onlara destek olmak
istediğimizi söyledik. Birkaç üreticiyle
kendimize göre bir ürün listesi oluşturduğumuz bir hazırlık sürecinden sonra,
sosyal medya üzerinden şehirdeki insanlara, “üreticilerimizde şu ürünlerimiz var,
bunları bizimle paylaşmak, gönüllü olarak organizasyonumuza katılmak ister
misiniz?” diye çağrı yaparak bir topluluk
oluşturmaya çalıştık.
Üç üretici ve on türetici bir araya
gelerek başladık dağıtıma. Şu an her

dağıtımda en az otuz kişi geliyor. Otuz
aile demek bu.
- Bu dağıtım buluşmaları dışında üreticiyle temasınız nasıl oluyor? Çiftliğini,
tarlasını ziyaret etmek, üretimi yerinde
gözlemek, belki bir anlamda denetlemek
gibi...
- Zaten ilk şartımız o. Önce üreticiye
gidiyoruz. Topluluğumuzun oluşturduğu
ilkeler var, onları anlatıyoruz. Bu arada
şunu da ekleyeyim yeri gelmişken, her
gıda topluluğu kendi başına, bağımsız
ilkelerini belirliyor. “Gıda topluluğunun
ilkeleri şudur...” diye bir anayasa ya da
kural yok. Türkiye’deki ya da yurtdışındaki gıda toplulukları, hepsi bağımsız
olarak kendi kurallarını belirliyor. Mesela
Gediz Ekoloji Topluluğu olarak biz yerel
tohumları önemsiyoruz. Ama belki bir
başka gıda topluluğu “hibrit tohum olabilir ama organik olsun” da diyebilir.
- Bu kurallar topluluğun ortak beklentilerde buluşması açısından da önemli,
değil mi?
- Tabii ki. Aramıza yeni insanlar katıldıkça bilgilendirme ve değerlendirme
toplantıları yapıyoruz. Orada da ürünlerimizi, üreticilerimizi, topluluğumuzun değerlerini, ilkelerini tekrar tekrar gözden
geçirip, gerekirse yenileyip, karşımıza
çıkan sorunlara çözüm getiriyoruz.
Üreticiyle bağlarımıza dönersek;
onlardan da bu ilkelere uygun bir üretim
yapmasını bekliyoruz. Mutlaka yerinde
ziyaret ediyoruz. Uygun üretim yaptıklarını onaylıyoruz. Çiftliklerini geziyoruz,
ürünleri değerlendiriyoruz. Gıda topluluğuna üye olan bir üreticinin kapılarının
türeticilere her zaman açık olması gerekiyor. Bunu kabul eden üreticiyle çalışıyoruz. Foça’ya yolu düşen topluluktan
herhangi birisi uğrayıp Ahmet Amca’nın
bahçesini ziyaret edebilir örneğin. Onunla tanışıp bir çay içebilir. Aldığı ürünün
nereden geldiğini görebilir. Bu açıklıkta
ve samimiyette yürüyor, üreticilerle
türeticiler arasındaki ilişki.
- Bir sertifika sistemi yok o halde. Karşılıklı benimsenmiş ilkelere, açıklığa ve
doğrudan denetime dayanıyor sistem.
- Evet, üreticilerimizle iç içeyiz zaten. Daha çok kaynaşmak, birbirimizin
sorunlarını, problemlerini çözmek,
türeticinin kafasındaki soru işaretlerini
gidermek için hep üreticiyle yan yana
hareket ediyoruz. Dağıtım buluşmalarına üreticilerin kendilerinin gelmesini
mümkün mertebe istiyoruz. Bir yandan
dağıtım yapılırken, bir yandan çay içiyor,
sohbet ediyor, ürünlerle ilgili bilgiler
paylaşıyoruz. Giderek büyük bir aile
gibi oluyoruz. Böylelikle daha samimi
ve birebir, omuz omuza bir paylaşım
yapılmış oluyor. Bunun dışında da çiftlik
ziyaretleri yapıyor, ortak piknikler, beraber bulgur yapmak, sirke yapmak gibi
etkinlikler düzenliyoruz.

Dünya için küçük ama
bizim için büyük
- Fiyatlandırmayı nasıl
yapıyorsunuz? “Adil” dediğimizde hem üreticiyi hem de
alım gücü sınırlı olan tüketiciyi
kollayan bir denge olması
gerekiyor sanırım, sağlıklı ve
doğal beslenmenin bir lüks
olmaması için.
- Çok güzel oldu bunu sormanız. Biz üreticilere bu düzenin
getirdiği organik sertifika
zorunluluğunu
dayatmıyoruz.
Bu sertifikanın getirdiği
maliyeti onların üzerine
yüklemiyoruz.
O yüzden
de fiyatların
marketlerin
organik reyonlarındaki fiyatlardan daha
uygun olmasını bekliyoruz.
Topluluğun
ortak kararıyla fiyatları
belirliyoruz.
Üreticinin
verdiği fiyatlar
marketlerdeki
organik ürün
fiyatıyla ve
piyasadaki
konvansiyonel ürünler arasında bir dengede ise bunu kabul ediyoruz. İçimize
sinmeyen bir durum olduğu zaman topluluk olarak değerlendiriyoruz. Tamamıyla yatay bir şekilde, üretici ve türeticinin
katılımıyla karar veriyoruz.
- Kimseyi üzmeyen bir sonuca varmak
mümkün olabiliyor yani, değil mi?
- Evet, ortayı bulmaya çalışıyoruz mutlaka. Hiçbir sıkıntı yaşamadık şimdiye
kadar. Üreticilerimiz de, satış yükünü
üstlerinden aldığımız için makul bir fiyat
talep ediyorlar zaten, mutlaka anlaşıyoruz. Tabii çok zor üretilen ürünler var.
Bazılarının fiyatları yüksek oluyor doğal
olarak. Mesela yeşil mercimeği yüksek
fiyata alıyoruz. O kadar az ve o kadar zor
üretiliyor ki, onun değerini bilerek, hiç
düşünmeden, pazarlık yapmadan kabul
ediyoruz. O emeği bildiğimiz için, yeri
geldiğinde üreticilerle birlikte çalıştığımız, nasıl üretildiğini bildiğimiz için,
emeğinin karşılığını mutlaka vermeye
çalışıyoruz.
- Başarılı görüyor musunuz gıda topluluklarını?
- Gerçek bir ihtiyacı karşılamak için
doğru bir araçla emek sarf ettiğinizde

neden başarısız olasınız
ki... Başarılı
örnekler
oldukça çoğalan, kendi
içinden yenilerini türeten
bir yapı gıda
toplulukları. Dört yıl
içinde dört
tane gıda
topluluğu
oluştu kendi
içerisinden
gelişerek.
Topluluk destekli tarım
sayesinde
üreticilerimiz daha fazla üretebilmeye başladılar.
Yetişemedikleri, imkanlarının yetmediği
üretimleri bu destek sayesinde yapabilmeye başladılar. Desteklediğimiz, kendi
çapında büyüttüğümüz üreticilerimiz
oldu. Bu da ümit veriyor bize tabii ki. Maalesef dünyayı kurtaramayız ama kendi
çevremizi değiştirebiliyoruz bir nebze. Bu
da içimizi rahatlatıyor.
Öte yandan, sağlıklı, nasıl üretildiğini
bildiğimiz ürünleri kullanıyoruz artık
mutfaklarımızda. Çocuklarımızı bu
bilinçle yetiştiriyoruz. Kendi çocuğumda
bu farkı görebiliyorum. Hangi mevsimde
hangi sebzenin nasıl yetiştiğini, meyvelerin nasıl oluştuğunu, kompostun nasıl
yapıldığını öğrenerek büyüyor çocuğum.
Ya da bir Anadolu geleneği olan tarhananın nasıl yapıldığını, yoğurdun nasıl
yapıldığını öğrenerek büyüyor. Kentli
çocukların sahip olmadığı bir şans bu.
Bunlar nesilden nesle bu şekilde taşınmış bilgiler ve aktarılmazsa yok olup
gidecekler. Bu değerlerimizi kaybetmemek adına da çok önemli buluyorum.
Dünya için küçük olabilir ama bu bizler
için çok büyük bir hareket diye düşünüyorum.
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Seferihisar Hıdırlık Kooperatifi deneyimi

Kadınlar birlikte üretiyor
Günlük yaşantınıza bakın, önemi göz ardı edilemeyecek bir kısmı kadınların
görünmeyen emeği üzerine kurulmuştur. Giderek yaygınlaşan ve çok başarılı
örneklerine rastlamaya başladığımız kadın kooperatifleri, bu emeği göz önüne
çıkararak kadının ekonomik bağımsızlığını destekliyor, toplum içindeki konumunu
güçlendiriyor. Kadın emeğine dayanan kooperatiflerin ilk başarılı örneklerinden biri de Seferihisar'da kurulmuş olan
Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Aşağıda, Kooperatif kurucularından Neptün Soyer'in Teos Kültür Sanat
Derneği'nin Kent Seminerleri'nde yaptığı sunumun kooperatif deneyimiyle ilgili kısmını paylaşıyoruz...

2

009 yılında yerel yönetimin değişmesiyle Seferihisar’da bir hareket
başladı. Belediye başkanı çıktı,
“tarımı güçlendireceğim, kadını güçlendireceğim, örgütleneceksiniz, kooperatif
kuracaksınız” dedi. Bunu ilk anlayan yine
kadınlar oldu. Biz hemen kooperatifleşme yoluna gittik. Seferihisar’da Hıdırlık
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurduk.
Seferihisar’ı biliyorsunuz, 49 kilometre
sahili var, plaj, deniz, kum... Ama bir yandan da, bu kadar yapılaşmaya rağmen
hâlâ bir turuncu, bir yeşil... Büyük bir
mandalina bahçesi burası. Bir yandan da
zeytin var, üzüm bağlarımız var dağlarımızda. Orhanlı Köyümüz, Gödence
Köyümüz var... Tarım var, üretim var…
Kadınlar bir araya geldik, önce Seferihisar’da ne yaparız diye konuştuk, kendimizi tanımladık. Ne üretiyoruz, ne üretebiNeptün Soyer Teos Kültür Sanat Derneği'nin
etkinliğinde.
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liriz, nasıl pazarlayabiliriz diye düşündük.
Genel olarak mutfakta çalışan ücretsiz
işçileriz. Seferihisar’a baktığınızda, evet
Teos Antik Kent’imiz var, Sığacık Kale’miz
var, ama herkes "nerede ne yenir?" diye
soruyor. "Karnımızı nerede doyurabiliriz,
buranın geleneksel neyi vardır?" Biz de
kooperatifimizi mutfak üzerine geliştirelim, ev eksenli çalışan kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini hedef
alalım dedik. Seferihisar merkezde Sefertası adını verdiğimiz bir lokanta kurduk.
Aynı günlerde Seferihisar Belediyesi
de Seferihisar’ın bir röntgenini çıkarmaya çalışıyordu. Yetmiş yaş üstü ninelerimizin, dedelerimizin anlattıklarını
kaydeden bir tarih çalışması yapıyordu.
Biz de buradan beslendik, Seferihisar’ın geleneksel mutfağını gün yüzüne
çıkardık. Seferihisar’ın mutfağında
geçmişten bugüne ne pişiyorsa Sefertası
lokantamızda onu pişirmeye başladık.
Bir yandan da tarhanalar, reçeller... Ama
reçel derken mandalina reçeli olmalıydı.
Tarhana derken bizim geleneksel sakızlı
tarhanamız olmalıydı. Sefertası’nda yemeğimizi kendimiz yaptık, bulaşığımızı
kendimiz yıkadık, temizlik yaptık. Güzel
de para kazandık.
Burada durmadık, Seferihisar’da
sadece kooperatifimizin çatısı altındaki kadınları örgütlemekle yetinmedik.
Dedik ki başka bir misyonumuz olmalı,
Seferihisar’da elimizin değebildiği bütün
kadınları örgütlemeliyiz. Kooperatife ortak olsun ya da olmasın, bütün kadınları
ekonomik bir güce kavuşturmak için
ne yapabiliriz diye düşündük. Sığacık

Kaleiçi’nde geleneksel ürünlerin pazarlanması için kadınları evlerinin dışına,
kapısının önüne çıkarmak istedik.
Kadınların tezgâh açıp kendi ürünlerini
satacakları bir pazar kurmak için, Kent
Konseyi ve başka STK’larla Sığacık Kalesi’nin içindeki evleri tek tek dolaştık.
Kadınlara diyoruz ki, “bakın bizim
bir sakızlı tarhanamız var, pazar günü
bir tezgâh açıp bunun kapının önüne
koyacaksın, İzmir’den insanlar gelecekler, onlara satacaksın. Kooperatif olarak
biz de sana destek vereceğiz.” Aldığımız
cevap şu, “İzmirli benim tarhanamı niye
gelsin alsın?” Bunun bir turizm modeli
olduğunu anlatamamışız demek ki. Ama
yılmadık, o kadar inanıyoruz ki... Anlatmaya devam ettik.

Başarılı bir adım atabilirseniz
gerisi geliyor
Her yerde paylaştığım bir anekdot
vardır. Yanımda çalışan bir teyzem vardı
benim, Songül teyze, Seferihisarlılar bilir,
Çamur Şevket’in annesi. Evi idare etmek
için, çocuklara bakmak için falan yardım
ediyor bana. Öz teyzem gibidir, zaten bir
akrabam yok buralarda. Songül Teyze
de Kaleiçi’nde oturuyor. Dedim ki, “Bak
Songül Teyze, böyle bir pazar kuracağız.
Önce sen çık ki, desinler Başkan’ın teyzesi
de çıkıyor. Örnek ol insanlara da güvensinler.” “Yok” dedi, “İzmirli gelecek de
benim neyimi alacak?” Bir sene direndi
Songül Teyze, çıkmadı pazara. Bir senenin
sonunda, bahçesinden incir getirmiş, ceviz getirmiş, bir tezgâh açtı. Sonra dedi ki
“dolma sarayım mı?” “Sar Songül Teyze”.

Şöyle küçük bir tencere sarmış getirmiş.
Şimdi görüyorsunuz, kazan gibi tencereler. “Börek yapayım mı?” “Yap Songül
Teyze”. Sonra Songül Teyze pazartesileri
yorgun gelmeye başladı. Bir gün dedi ki
“senle bir şey konuşmak istiyorum”. “Hayırdır Songül Teyze?” “Kusura bakma. Ben
işi bırakıyorum.” Nasıl yani? “Valla” dedi,
“pazarda çok para kazanıyorum”. Bir sene
yalvardım, bana burun kıvırdı, sonra pazara çıkıp beni bırakacak. "Olmaz" dedim,
yine yalvar yakar, yerine birini buldu da
öyle gitti. Şimdi geliniyle birlikte devam
ediyor, zamanında ona izin vermeyen
oğlu da tepsi taşıyor onlara.
Yani başta en yakınımızdakilere bile
zor anlattık, ama insanlar bunun olacağını gördükçe inandılar ve dahil oldular. Yerel yönetimin de desteğiyle, birkaç sene
içinde Sığacık Kalesi aldı başını gitti.
Küçük de olsa başarı hikâyeleri bu
yüzden önemli. İnsanları sözle ikna edemiyorsunuz belki. Ama başarılı bir adım
atabilirseniz, ilk engelleri aşabilirseniz
gerisi geliyor. Bununla ilgili bir şey daha
anlatayım, Kooperatif çalışmalarımızdan.
Bu işleri yaparken "bir de dükkân
açsanıza" diye talepler gelmeye başladı.
Ama o kadar paramız da yok. İnternet
üzerinden bir pazarlama sayfası açalım,
e-ticaret yapalım dedik. Şimdiki kadar
yaygın değil tabii o zaman. Tüzüğümüzü
açıp baktık, ama o kadar eski bir kooperatif tüzüğü ki e-ticaret diye bir şey yok.
Biz bir şekilde uydurmaya çalıştık her

zamanki gibi. Seferihisar’a özgü doğal
ürünler satan çok başarılı bir internet
sayfası açtık. Ve Bilişim Derneği tarafından Türkiye birincisi seçildik. Ödülümüzü
de Mehdi Eker, Binali Yıldırım ve Cemil
Çiçek verdi. Ama hâlâ tüzükte buna izin
yok. Biz yolu açınca, Bakanlık da tüzük
yenilemeye gitti. Şu an kooperatiflerin
tüzüklerinde “e-ticaret yapabilir” yazıyor. Böyle bir yolu açmak, bir değişime
sebebiyet verebilmek de bizi mutlu
ediyor.
Güzel şeyler başardık Seferihisar’da.
Seferihisar’ın
geleneksel mutfağı
üzerinden bir proje
yaptık. Ekonomi
Üniversitesi’nden
mutfak eğitimi aldık.
Dünyaca ünlü aşçı
Rick Stein, BBC’ye
yaptığı program
için gelip bizi çekti.
İngiltere’den arkadaşlarımız aradılar,
“sizi BBC’de seyrettik” diye. Bir pekmez
imalathanesi yaptık.
Seferihisar kurabiyesi çıkardık, onu
markalaştırmaya çalışıyoruz. Et entegre
tesisi yapıyoruz.
Başka şehirlerdeki
kadınlarla buluşuyor,

onlara deneyimlerimizi anlatıyor, onlardan bir şeyler öğreniyoruz.
Ortak sorunlarımızın ve kaygılarımızın
adını doğru koyabilirsek, ortak hedeflerimizi doğru tanımlayabilirsek, yaşadığımız küçük yerlerde küçük küçük güçlerimizi kooperatif gibi çatılar altında bir
araya getirirsek, neden olmasın? Neden
başarılmasın?
Gittiğim her yerde bunu anlatmaya çalışıyorum. Gücünüzü birleştirin diyorum.
Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.
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Bu eğitim sistemine mahkum muyuz?
.
.
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evcut eğitim sisteminin yetersizlikleri karşısında bir alternatif arayışı içindeki veliler için de
kooperatif bir çözüm olabilir mi? Küçük
küçük imkânlar birleştirilerek, dünyadaki
deneyimlerden ve birikimlerden de faydalanan ortak bir akıl üreterek çocuklarımız için mevcut sistem dışında başka bir
seçenek yaratmak mümkün mü?
Başka Bir Okul Mümkün Derneği ve
Kooperatifleri (BBOM) bu sorulara "denemeye değer" yanıtını veren veliler tarafından 2010 yılında kuruldu ve bir hayli
yol kat etti. Kooperatif'in kurucularından
ve İzmir'deki Renkli Orman Okulu'nun
yürütücülerinden Yasin Sancak sorularımızı yanıtladı.

- Başka Bir Okul Mümkün hangi ihtiyacın ürünü olarak kuruldu, bunu öğrenebilir miyiz önce?
Yasin Sancak: Aslında doğrudan
velilerin ihtiyacı olarak ortaya çıktı. Bazı
sorulara verdiğimiz yanıtın sonucu olarak
diyebilirim. Neydi bu sorular; kamusal
eğitim ve özel okullar arasında sıkışmış
Türkiye’deki eğitim sistemine alternatif
bir çözüm üretebilir miyiz? Çocuklarımız
özgür, demokratik, ekolojik okullarda
mutlu bir şekilde büyüyebilirler mi? Çocukların
gerçek ihtiyacı sınava hazırlanmak mıdır, akademik
başarı mıdır yoksa mutlu
bir çocukluk geçirmek ve
mutlu bir şekilde öğrenmek midir? Bu soruların
cevabı bizim için çok net.
Bu ihtiyacın mevcut eğitim
sistemiyle karşılanamadığı
da bir o kadar net tabii.
Buna çözüm üretmek için
bu dernek kuruldu.
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Derneğin kuruluş amacı alternatif
okulları var edecek mekanizmaları hazırlamak. Bunun yolu olarak da yerelde bir
araya gelen, benzer düşünce etrafında
toplanmış ailelerin kooperatif aracılığıyla
okullar açması...
- Dernek kendisini anlattığı metinlerde
Türkiye’deki eğitim sisteminin yaralarından bahsediyor, nedir bu yaralar sizce?
- Aslında hepimizin çocukken yaşadığı şeyler... Her şeyden önce, sisteme
girince bizim bireyselliğimiz kayboluyor.
Yani biricikliğimiz, farklı öğrenme hızımız, farklı meraklarımız, farklı öğrenme
stratejilerimiz anlamını kaybediyor.
Kendi eğitiminizi hatırlarsanız, hepimizin
içinde öyle bir yara vardır. Farklı şeyle
ilgilendiğimiz için azarlanmak olabilir,
yavaş öğrendiğimiz için ya da hızlı öğrenip sıkıldığımız için sınıfta azarlanmak
olabilir. Merak ettiğimiz konuları değil de
başkalarının bizim için belirlemiş olduğu
konuları öğrenmek zorunda kalmamız
olabilir. Hâlbuki öğrenme uçsuz bucaksız
ve insanın kapasitesinin nerdeyse sınırsız
olduğu bir alan. Ama kendi merak ve
ilgimiz dışında, başkalarının bizim için
belirlediği şeyi öğrendiğimizde, keyif
olmaktan çıkıp işkence haline gelebiliyor.
Okullaşmanın yaklaşık
150 yıllık bir tarihi var.
Sanayi devrimiyle birlikte
ortaya çıkan bir yapı bu...
Gelinen noktada artık
bu sistemin işe yaramadığını, hem bireylere
iyi gelmediğini hem de
günümüz dünyasının,
doğanın hatta teknolojinin ihtiyaçlarına cevap
vermediğini biliyoruz.
Aslında biraz da günümüz dünyasına uygun bir

eğitim sistemi arayışı diyebilirim ben.
Çünkü endüstri dört tane büyük değişim
geçirmiş o zamandan bugüne. Okullara
bakıyoruz, hâlâ aynı kurgu hâkim. Yani
bir bilen, yirmi bilmeyen ve dört duvar.

Demokratik ve ekolojik
bir alternatif
- Dört temel ilkeniz var; alternatif
eğitim, demokratik yönetim, ekolojik
duruş ve özgün finansman… Bunları
biraz açar mısınız?
- Kısaca bahsedeyim. Bu dört ilke aslında şundan çıkıyor. Başka Bir Okul Mümkün modelini ortaya çıkarırken, önce
“biz nasıl bir dünya istiyoruz ve temel
ilkelerimiz nedir?” sorusuna cevap aradık.
Bu cevaplar bizi bu dört kategori etrafında topladı. Bunlardan biri demokratik
yönetim. Biz bireylerin kendi yaşantılarıyla ilgili doğrudan söz sahibi olmasını
önemsiyoruz. Dolayısıyla çocukların da
kendi eğitim yaşantılarıyla ilgili söz sahibi
olmaları gerekli. Dolayısıyla BBOM okulları demokratik okullar. Çocuklar haftada
bir yapılan okul meclisleriyle okul yönetimine doğrudan katılıyorlar. Yani temel
ayaklardan biri, demokrasi.
İkinci ayağımız alternatif eğitim... Bu
zaten en temel olan ve mevcut eğitimdeki sorunlara çözüm arayışının bizi
getirdiği yer. Burada birkaç öğe var:
Çocuğun biricikliği mesela. Sonra, karma
yaş... Bunu da çok önemsiyoruz. Karma
öğrenme, yani değişik yaştaki bireylerin
birbirinden öğrenmesi, hatta yetişkinlerin birbirinden öğrenmesi. Ve multi-disipliner yapı... Yani çocuklar için farklı
konular, farklı ilgi alanları ve meraklar
içinde öğrenecekleri alanlar açabilmeyi
önemsiyoruz. Bu alternatif eğitim ayağının beslendiği çok geniş bir yelpaze var.
Waldorf, Montessori gibi farklı pedagojiler, demokratik okullar ya da orman
okulları gibi farklı yaklaşımlar... Bunların
hepsinden besleniyoruz.
Üçüncü ayağımız ekolojik duruş.
Dünyada çok ciddi bir ekolojik kötü gidiş
var. Bunun farkındayız. Aslında temelde biz ve bizden önceki kuşakların yol
açtığı bir şey bu. Biz “yeni neslin doğayla
yeniden bağ kurmasını, doğayla çocuğun
bağını koparmamayı nasıl sağlayacağız?”
sorusunun cevabını arıyoruz. Çocuklara
doğayla bağ kurma, doğayı gözlemleme
ve anlama yeteneğini kazandırabilirsek, bizim kuşağın yapamadığı doğanın

restorasyonunu, doğayla uyumlu bir
şekilde ilerleyebilmeyi başarabileceklerini düşünüyoruz.
Ekolojik duruş için yapılabilecek en
iyi şey tabii ki çocukların doğada keyifli
ve bol vakit geçirmesini sağlamak. Biz
İzmir Kooperatifi'nin okulu olan Renkli
Orman’da haftanın iki günü ormana
gidiyoruz. Müfredatımızda doğadaki
döngüler, dengeler ve örüntüleri çalışıyoruz. Doğaya nasıl yaklaşabileceğimizi,
doğadan nasıl öğrenebileceğimizi sürekli
tecrübe ediyoruz. Bir örnek vereyim,
mesela bugün, çok güzel bir örümcek ağı
gördü ve inceledi çocuklar. “Arkadaşlar
dikkat edelim, muhtemelen çok fazla
emek vermiştir örümcek.” gibi bir cümle
kurdu içlerinden biri. Beş yaşındaki bir
çocuk bunu yapan...
Bizim bahsettiğimiz bağ tam da bu.
Doğadaki canlı ve cansız bütün varlıkların ne kadar kıymetli olduğunu anlayabilmek. Bunu da çocuğa derste, tahtada
anlatmak değil, doğrudan doğa içinde
yaşayarak anlamasını sağlamak. Bu da
ekolojik duruşumuz.
Tabii ekolojik duruş içinde doğal beslenmek, adil ticaret, yerel üreticiden temin etmek gibi kavramlar, permakültür
uygulamaları var. Okul bahçesinde, okul
kümesinde bunları doğrudan deneyimlemek var.

En uygun model kooperatif:
şeffaf, katılımcı, eşitlikçi...
Dördüncü ayak da özgün finans. En
kritik sorun bu. Bu hayaller çok güzel,
peki biz bunu nasıl yapacağız? Burada
akla gelen cevaplar bir şirket kurmak,
birkaç kişi bir araya gelip vakıf kurmak,
dernek üzerinden iktisadi işletme kurmak olabiliyor. Biz araştırınca fark ettik
ki bizim gerçekleştirmek istediğimiz
hayale, yani insanların bir araya gelip iş
birliği ve güç birliği yapmasına en uygun
yapı kooperatifler. Yasal olarak da, işin
felsefesi bakımından da kooperatifler
çok uygun. Okulda istediğimiz demokratik yapıya da uygun ayrıca. Şirketlerden
farklı olarak, herkesin hissesi kadar değil
sadece bir oy hakkı var. Dolayısıyla,
aileler olarak bir araya geliyoruz, küçük
sermayeleri birleştirip ortaya daha güçlü
bir sermaye çıkarıyoruz. Ve okulu fiziksel
olarak var ediyoruz.
- Ortaklar arası bir eşitlik var yani,
değil mi?
- Tabii, ortaklar tamamıyla eşit. Kooperatifçilik ilkelerine bakarsanız; şeffaflık, katılımcılık, eşitlik... Bunlar zaten
bizim temel ilkelerimiz arasında yer alan
değerler. Dolayısıyla kooperatif yapısıyla
bunu var etmek çok kıymetli.
- Özgün finans ayağının kritik olduğunu söylediniz, bu bakımdan sürdürülebilir ve yaygınlaşabilir bir proje olma
noktasına geldi mi BBOM?

Gerçekten en önemli ayak bu ve
bunu sürdüremezseniz olmuyor.
Şu an Türkiye’de sekiz ya da dokuz
BBOM kooperatifi var. Bunlardan aktif okulu olan beş tane; İzmir, Ankara,
İstanbul, Çanakkale, Eskişehir... Bu

kooperatiflerden ikisi ya da üçü sürdürülebilirliğini sağlamış durumda. Şunu
kastediyorum, İzmir'de mesela şu an 85
çocuğumuz var. Bir okul için sürdürülebilir bir sayı bu ve giderek artıyor. Ama
ilk seneler zorlandığımızı söylemeliyim.
Bütün kooperatifler için bunu söyleyebilirim. Çünkü ilk başladığımızda az sayıda, on iki çocukla başladık. İlk senenin
sonunda kritik bir karar almamız gerekti. Kapatalım mı, devam mı edelim? Ama
devam etmeyi tercih ettik. Geldiğimiz
noktada 85 çocukla, ekonomisi sürdürülebilirliğini sağlayan, 25 kişiye iş imkânı
yaratan bir yapıya dönüştü şu anda.
- Sanırım destek, burs gibi sistemleriniz de var...
- Evet. Önce şunu ortaya koymak
lazım. Bizim için eğitim kamusal bir hak.
Ama Türkiye’deki yasal mevzuat gereği
bu haktan eşit faydalanamıyoruz. Farklı
bir şey yapmak istediğinizde de elinizdeki tek seçenek özel okul açmak kalıyor.
Dolayısıyla BBOM okulları esas olarak
özel okullar ve kendi sürdürülebilirliklerini kendisi sağlamak zorunda. Burada
tabii temel kaynak ebeveynlerden alınan
okul aidatları. Biz şöyle bir düzenleme
yaptık. BBOM Derneği ve bütün kooperatiflerin imzaladıkları sözleşmede şöyle
bir zorunluluk var. Bütün BBOM okulları
en az %10 oranında burs vermek zorunda. Bu tamamen ihtiyaç bursu. Başarı
bursu vermiyor BBOM okulları. İhtiyaç
sahibi çocuklara sağlıyor bu bursu. Her
on çocuktan biri burslu okuyor yani.
Ya da her on çocuktan ikisi yarım burslu okuyor. Bir de şöyle bir madde var
sözleşmemizde; pozitif bilanço çıkan her
yıl bu burs oranını kooperatifler arttırmak durumunda. Hedef %25 bursluluğa
ulaşmak.
- Yani kâr etmek gibi bir amaç da yok.
Artıya geçiyorsanız daha fazla çocuğa
burs sağlamayı hedefliyorsunuz.
- Tabii. Özgün finans ayağında onu da

söylemem gerekiyordu. Kesinlikle
kâr odaklı değiliz.
Kooperatifimiz
ortaklarına kâr
dağıtmıyor. Ana
sözleşmemizde
bu şekilde yazılı. Kâr etsek de
ortaklar arasında
dağıtmıyoruz. Bu
yapılar sürdürülebilirliğini garantilemek için mutlaka kâr etmeli. Ama
bunu öğretmenlerin çalışma koşullarını
iyileştirmek için, daha çok çocuğa burs
vermek için ve benzeri yapılara destek
olmak için kullanmak öncelikli hedef.
Bu diğer BBOM okulları olabilir, ücretsiz
öğretmen eğitimleri olabilir... Biz şu
ana kadar İzmir’de yetmiş kadar öğretmene ücretsiz eğitim verdik, çocuklarla
doğada nasıl faaliyetler yapılabileceği
konusunda.
Başka Öğretmenler Mümkün Projesi
var bir de, değil mi?
- Başka Öğretmenler Mümkün Projesi,
BBOM Derneği’nin bir projesi. Türkiye’de çok iyi öğretmenler var, harika
öğretmenler var ama bu okullara uygun,
alternatif eğitim yaklaşımına haiz öğretmenleri de bir yandan eğitmek gerekiyor. Okullarımız için de kendi istihdam
havuzunu da oluşturmak için başlayan
bir projeydi bu başlangıçta. Ama çok
fazla talep oldu. İlk sene 900 öğretmen
başvurmuştu 24 kişilik bir eğitim için.
Böyle olunca proje sürekli devam etti.
Süzüldü, inceldi, çok nitelikli bir hale
geldi bu eğitimler. Dernek sürekli kaynak
yaratarak ücretsiz öğretmen eğitimleri
yapıyor. Bir de İzmir’de orman okulları felsefesinden çok beslendiğimiz ve
çocukların doğaya çıkmasını istediğimiz
için, İzmir’de yetmiş kadar öğretmene
ücretsiz orman okulları eğitimi verdik.
Bunun için yurtdışından ve yurtiçinden
eğitmen çağırdık. Kooperatifin yarattığı
kaynakla ve bazı organizasyonlardan
aldığımız destekle ücretsiz öğretmen
eğitimleri yaptık. Sadece kendi çocuklarımız için okul açmak değil derdimiz.
Bir yandan da diğer çocuklara, diğer
öğretmenlere nasıl dokunuruz? Eğitimde
bir dönüşüm, bir farklılık nasıl yaratırız?
Ormana çok giden bir okul olduğumuz
ve bu alanı iyi bildiğimiz için, çocukların
doğaya çıkmasını desteklemek amacıyla
öğretmenlere eğitim verdik.
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Gençler için adil istihdam,
dezavantajlı gruplar için
kooperatif

B

elki izlemişsinizdir, geçen 23 Nisan'da bir TV programında gençlere mikrofon uzattılar, çocuklardan
biri en büyük hedefinin Alman vatandaşı
olmak olduğunu söyledi. Tam da Ulusal
Egemenlik Bayramı'nda... Güler misiniz,
ağlar mısınız?
Gençler için, üstelik ne kadar iyi eğitim
almış olurlarsa olsunlar, güvenceli ve
mutlu bir gelecek ihtimali pek zayıf artık.
Ama bu geleceği bizzat kendisi yaratma
uğraşından yılmayan, üstelik sadece kendi derdini çözme çabasının ötesine geçip
"boyundan büyük" işlere girişen gençler
var ne mutlu ki.
Genç İşi Kooperatif böylesi gençlerin
bir girişimi. Hem kendi ortaklarına hem
başka dezavantajlı gruplara adil bir
istihdam yaratmayı hedefleyen; sürekli
işsizlik, eşitsizlik ve yoksulluk üreten
mevcut ekonomik model karşısında
sosyal dayanışma ekonomisini esas alan;
bu ekonominin bileşenleri olabilecek
başka kooperatiflerin gelişimine ön ayak
olmayı amaç edinen bir kooperatif. Alışıldık bir kooperatif modeli değil, bizim
anlayabildiğimiz bu kadarıydı. Daha
fazlasını Kooperatif ortaklarından Berkin
Şafak Şener'e sorduk:
- "Neye çare olmak üzere yola çıktınız?" diye sorarak başlayayım. Genç İşi
Kooperatif nedir? Ne yapmaya çalışıyor,
derdi ne?
Berkin Şafak Şener: Kooperatifler
bir veya birden fazla toplumsal ihtiyaca
yanıt vermek ile mülhem. Yani toplumsal
bir ihtiyacın, müşterek bir ihtiyacın olduğu yerde doğal olarak kooperatif çaresi
ortaya çıkıyor. Biz de Genç İşi Kooperatif
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olarak aslında belirli bir toplumsal ihtiyaçtan doğduk. Neydi hareket noktası
olan ihtiyaç; üniversiteden mezun olmuş,
belirli yetkinliklere ve becerilere sahip
gençlerin, örgün eğitimden işe geçiş
sürecinde, yani mezun olduktan sonra
iş bulma sürecinde yaşadığı sıkıntılara
çareler üretmek.
Bu sıkıntılar neydi? Birincisi, bu süreç
çok uzun. İkincisi, Türkiye’de işe geçiş
metotları formel, yapısal, şeffaf ve eşit
rekabetin olduğu koşullarda ilerlemediği
için pek çok genç son derece zorlu engelleri aşarak ve çoğu zaman uzmanlaşmadığı alanlarda iş bulabiliyor. Biz bunu
önce bireysel olarak kendimizde tespit
ettik. Daha sonra fark ettik ki bu bireysel
değil toplumsal bir ihtiyaç. Dolayısıyla
ortak bir çare bulunabilir dedik.

Patronsuz, eşitlikçi bir iş için...
Kooperatif bu noktada bir araç oldu
bizim için. 2015 ‘in Şubat ayında resmileşti kuruluşumuz. Yedi kurucu ortak,
bireysel ihtiyaç tespitlerimiz üzerinden
belirli çalışmalar yürütmeye başladı. "Biz
ne yapmak istiyoruz" diye sorarak başladık. Öncellikle uzmanlaştığımız alanda
işe erişmek istiyoruz. Peki bunu bireysel
olarak yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz
ama arkamız yok, adamımız yok, bizi
işe sokacak insan yok vs. Hem kendimiz
için hem de benzer durumdaki insanlar
için istihdam yaratacak ve yeni istihdam
olanakları ortaya çıkaracak bir tüzel
kişilik arayışına girdiğimizde, kooperatif
olabilir dedik. Çünkü bizi ortaklaştıran
birkaç önemli nokta vardı. En başta
patronsuz çalışmak istememiz. Aynı
ihtiyaçlara sahip olan bu gençlik grubu
dikey ilişkili, hiyerarşik değil yatay ilişkili
örgütlenmek istedi. İçerisinden bir lider,
önder, patron çıkarmayı reddetti. Dedik
ki, hepimiz benzer ya da farklı alanlarda
uzman olabiliriz ama bir patronun etrafında şirketleşmeyi reddediyoruz. Yatay
ilişkiyi tesis edelim. Patronsuz olalım ve
birbirimizle rekabet halinde değil, dayanışma halinde serbest piyasa ekonomisinde yaşayabilelim. Bunun adına sosyal
dayanışma ekonomisi diyorlar; serbest
piyasa kapitalizmi içerisinde dayanışmacı bir temelde yaşama olanağı bulan
küçük hücreler, vahalar gibi.
- Bunun bir de teorik temeli var muhakkak…
- Tabii, biz pratik olarak böyle yaklaşı-

yorduk ama bunu henüz kavramsal bir
çerçeveye oturtmamıştık. Sosyal dayanışma ekonomisi kavramının çerçevesi
de bizim kurulduğumuz yıllarda, 20112013 arasında ortaya çıktı zaten ki bu da
bir tesadüf değil. 2008-2009 yıllarında
küresel finansal kriz sonrası Avrupa’da
bilhassa gençler arasında ortaya çıkan
yüksek işsizlik, enformalite, sosyal güvenceden yoksun esnek çalışma modelleriyle çalışma sonucu ortaya çıkan bir
ihtiyaç aslında bu. Avrupa’daki sosyal
kooperatifçilik hareketi buna karşılık olarak gelişiyor. ILO (Uluslararası Çalışma
Örgütü) sosyal dayanışma ekonomisini
kavramsallaştırıyor. 2015’te Türkiye’deki
bir yankısı olarak nitelendirebiliriz bizim
bir araya gelişimizi.
- Nasıl gelişti örgütlenme süreciniz?
- İlk başta bizi bir araya getiren bir
dergiydi. Bir dergi etrafında örgütlendik,
daha sonra dediğim gibi bir kooperatif
fikri ortaya çıktı. Kooperatifleşme karar
aldık. Bir kimlik peşindeydik; kimlik arama her toplumsal örgütlenmenin doğum
sancısıdır ve bence faydalı, verimli bir
dönemdir bu.
Yola çıktığımızda önümüzde gençlerin
iş piyasasına eklenmesi sorunu vardı.
Bugün Genç İşi Kooperatif’in masasında
pek çok farklı hassas grubun güvenceli
işe erişimi var; engelliler, kadınlar, kırsalda yaşayan ya da yaşamak isteyen gençler, iç göç ya da göçmenlik geçmişine sahip topluluklar, mülteciler, sığınmacılar...
Dezavantajlı kimliğe sahip pek çok farklı
gruba biz bir pencere açtık, en azından
buna yeltendik. Şu aşamada dört ana
faaliyet ya da hizmet yürütüyoruz.

Kooperatifçiliğin kooperatifi
- Nedir bunlar, özetler misiniz?
- Birincisi, kooperatifçilik destek ve savunuculuğu. Türkiye’de kooperatifleşen
veya kooperatifleşme niyeti bulunan her
türlü grupla deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Her türlü yasal, kurumsal, kuramsal
desteği sunuyoruz. Ve tabii bunu yüreklendiriyor, savunuculuğunu yapıyoruz.
Kimlere karşı, kimler nezdinde? Kamu
kurumları nezdinde, Kooperatifçilik
Genel Müdürlüğü, uluslararası kuruluşlar,
yerel yönetimler nezdinde savunuculuğunu yapıyoruz.
İkincisi, proje geliştirme ve uygulama.
Demin bahsettiğim sosyal dayanışma
ekonomisi dediğimiz evrensel küme

içinde kimler var? Dernek, vakıf, kooperatifler, sosyal kooperatifler ve sosyal
olmaya gayret eden en azından böyle bir
duyarlılığa sahip şirketler var. Bu sosyal
dayanışma ekonomisi içerisinde biz proje
geliştirme ve uygulamalar yapıyoruz.
Söz gelimi bir işveren derneği ya da işveren örgütlenmesi bize geldiğinde dahi,
her ne kadar serbest piyasa içerisinde
kapitalist bir bileşen de olsa, biz onlara
sosyal dayanışma ekonomisini genişleten fikirler önerebiliyoruz. İçerisinde
çalışanlarının tüketim kooperatifi kurması, çalışanlarına yönelik sosyal bakım
hizmeti sağlayan kooperatif kurulması
gibi. Ya da gerçek bir örnekten ilerlemek
gerekirse, İzmir’de bir işveren derneği
için, Türkiye-İtalya arasında çiftçi değişim programı fikrinin projelendirilmesi
gibi…
Aslında yaptığımız şey, kendilerinin
beyan ettiği ilgi üzerine, bu tip fikirleri ve
bilgileri belirli bir alana, kendi açımızdan
faydalı olan bir yere, Türkiye’de sosyal
dayanışma ekonomisini genişletmeye
kanalize etmek. Bu da ikinci faaliyet
alanımız.
Üçüncüsü ise araştırma ve veri analizi.
Bizim bilgi ürettiğimiz pek çok alanda,
örneğin kooperatifçilik, dayanışma ekonomisi, genç işsizliği, engellilerin yaşadığı sorunlar olabilir, bizden saha araştırması istenebiliyor. Bu bizim yetkinlik
sahibi olduğumuz bir alan olduğu için,
aramızda genç sosyologlar, istatistikçiler,
siyaset bilimcileri, iktisatçılar olduğu için,
bu hizmeti sunabiliyoruz.
Son olarak dördüncüsü ise stratejik danışmanlık ve
kapasite geliştirme.
Bunu spesifik olarak
kooperatiflerin daha
etkin çalışması ve yeni
nesil kooperatifçilik
prensiplerine eklemlenmesi adına yapıyoruz.
Mevcut kooperatifler
bize geliyorlar, diyorlar
ki, “biz 25 yıllık bir tüketim kooperatifiyiz ama
belli konularda etkin
çalışamıyoruz. Çalışanlarımızın veya ortaklarımızın verimliliği düşük,
bunu nasıl artırabiliriz?”
Biz bu noktada onlarla
birlikte çözüm buluyor,
uygulamada destek oluyoruz. Bu da bir
tür danışmanlık.
- Bu faaliyetlerle ortaklarınıza istihdam da yaratmış oluyorsunuz aynı
zamanda, değil mi?
- Aynen öyle. Biz tüm bu faaliyetleri
yaparken kendi ortaklarımızın emeğini kullanıyoruz. Kendi ortaklarımız da
dezavantajlı grubun içerisindedir. Yaşça
genç ve belli bir dönem işsiz kalmış ya

da sosyal güvenceden yoksun çalışmış,
patron baskısıyla istifa etmiş insanlar
örneğin... Aslında hizmet sağlamayı arzu
ettiğimiz gruplarla aynı özelliklere sahip
ortaklarımız var ve evet, onların emeğini
kullanarak bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Serbest piyasaya karşı
kooperatif
- Yeni nesil kooperatifçilik diye bir kavramlaştırmanız var. Bundan ne anlıyorsunuz; eskisi nasıldı, yenisi nasıl?
- Yeni nesil kooperatifçilik eskiye açıktan bir tepki olarak doğmuş bir hareket
değil. Neye tepki olarak doğmuş; süregiden serbest piyasa ekonomisine karşı...
Eski nesil kooperatifçilik böyle bir tepkiyi
örgütleyebilseydi şu anda bizim yeni
nesil kooperatifçilik dememize gerek
kalmazdı. Yeni bir iktisat, yeni bir ekonomi, yeni bir çalışma hayatı vaat ediyor
yeni nesil kooperatifçilik. Peki ne farkı
var serbest piyasa ekonomisinden ya da
süregelen çalışma formlarından? Birincisi
patronsuz olması ve hiyerarşik ilişkiyi
yani dikey ilişkiyi mümkün mertebe ortadan kaldırması. İkincisi esnek çalışma
biçimlerine kapı aralaması. Bunu açayım,
çünkü bu çok tehlikeli bir tabir aslında.
Esnek çalışma dediğimiz zaman ucu sosyal güvenceden yoksun, her an kovulma
korkusuyla yaşayan, kıdem tazminatı vs.
pek çok haktan yoksun bir çalışma formu
geliyor akla. Biz burada esnek çalışma
deyince belli bir fiziksel mekâna bağlı
olmadan, belli zamansal kısıtlara bağlı
olmadan çalışmayı kastediyoruz. Esnek

çalışmadan bunu anlıyoruz, bunun altını
kalın çizgilerle çizmek lazım. Üçüncüsü
rekabet değil dayanışma halinde çalışabilmek, birbirinden öğrenebilmek. Bu
noktada şunu vurgulamak lazım. Örneğin kooperatifimiz herhangi bir kuruma
bir hizmet vereceği ya da bir faaliyette
bulunacağı zaman, bunu en fazla sayıda
kooperatif ortağının katılımıyla yapmayı
önceliyor. Bunun amacı işi ortakların
tamamı arasında eşit paylaştırarak tek
ya da az sayıda kişinin maddi ve beşeri
sermaye birikimi sağlamasının önüne
geçmek. Standart serbest piyasa şirketlerinde bunun aksi gözlemlenir. Belirli
bir hiyerarşik ilişki örgütlenmesi vardır.
Müdürler, müdürlerin müdürleri vs.
Bunlar hem maddi sermayeyi hem beşeri
sermayeyi biriktire biriktire o hiyerarşi
basamaklarını çıkarlar.
- Eski tarz kooperatifçiliğin katılaşmış
hiyerarşik ve biraz da bürokratikleşmiş
yapısından da bir uzaklaşma var o halde
burada?
- Bu doğru bir çıkarım olur. Sözgelimi
bir örnek verelim. Geleneksel kooperatifçilikte bir yönetim kurulu vardır. Evet,
temel anlamda ortakların bir oy hakkı
vardır ve demokratik katılıma imkân
tanırlar ama yönetim kurulu ve ortaklar
arasında istesek de istemesek de belli bir
duvar vardır.
Yeni nesil kooperatifçilikte bu duvar
yok. Denetim kurulları çok güçlü. Denetim kurulları ortaklardan aldığı yetkiyle
hem yönetim kurulunu hem kooperatifin
tamamını tüzel kişilik olarak denetleme
imkânına çok daha fazla sahip. Mesela
eski nesil kooperatifçilikte
kooperatif müdürü diye
bir tabir var. Yeni nesil
kooperatifçilikte bu da
gereksizleşiyor makam
olarak. Biz yatay bir ilişki
temelinde kurumlaşan,
şeffaf, demokratik ve eşitlikçi bir yapıdan yanayız.
Kooperatifin doğasına
bunun uygun olduğunu
düşünüyoruz.
Genç İşi Kooperatif'in Çorum ve
Ayvalık'ta katıldığı kooperatifçilik
eğitimleri.
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Mahalledeki demokrasi okulları olarak

Mahalle Meclisleri

İ

zmir Kent Konseyleri Birliği dönem
sözcülüğünü de yapmakta olan Seferihisar Kent Konseyi Başkanı Ekrem
Gün ile Kent Konseyleri ve Mahalle Meclisleri yapılanması üzerine konuştuk.

öncelikli sorunları üzerine çözüm önerileri
ve projeleri Belediye yönetimine iletiyor,
bünyemizdeki nitelikli insanların katkılarıyla sonuç odaklı çalışmalar yapma
imkânı elde edebiliyoruz.
- Peki Mahalle Meclisleri nedir, nasıl
- Kısaca Kent Konseyleri’ni tanımlayaçalışacaklar?
bilir misiniz?
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem Gün: En kısa ifadeyle, Kent KonSayın Tunç Soyer Seferihisar Belediye
seyleri 5393 sayılı Belediyeler Kanunu 76.
Başkanı olduğu dönemde bir demokrasi
maddesine göre kent halkına kendi yerel
kenti yaratalım fikrimizi paylaşmış, sıcak
yönetimlerine katılma olanağını sağlayan
bakmıştı. Sonra bu fikir dönem sözcülükurumlardır diyebiliriz.
ğünü yaptığımız İzmir Kent Konseyleri
Yerelde demokrasinin, katılımcılığın ve
Birliği içinde de kabul gördü ve “Deyönetişimin güzel bir örneği olarak, partiler
mokrasi Kenti İzmir” başlığına dönüştü.
üstü bir anlayışla kent sorunlarına çözüm
Böylece mevcut İzmir Kent Konseyleri yaüretme ve yaşam kalitesini artırma amaçlı,
pılanmasına iki mekanizma daha ekleyehalkın tamamının sesi olma özelliği taşıyan
rek süreci başlattık. Süreç diyorum, çünkü
ve gönüllülük esasıyla çalışan yapılardır.
nihai model pilot bölgelerde yapılacak
Seferihisar’da ilk kent konseyi 2009
uygulamaların ışığında, katkı sağlayacak
yılında kurulmuştu. Bizler son 2,5 yıldır bu
diğer kurum ve sivil toplum kuruluşlarına
çatı altında çalışmalarımızı sürdürmekda açılarak ortak akıl ile zenginleştirilip
teyiz. Yerel düzeyde doğrudan demokson şeklini alacaktır.
rasinin işleyişi, kent halkının kendisini
Eklediğimiz bu iki mekanizma şöyle.
doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek
İlki, İzmir ilçe kent konseyleri ve Kent
her karar ve uygulamada söz sahibi olmaKonseyleri Birliği’nin sivil demokrasiye
sı ile mümkün olabilir. Bunun için yerel
katkı vermesi noktasında şimdiye kadar
yönetimlerin karşısında ya da yanında
hissettiğimiz büyük bir boşluğu dolduryer alarak değil, birlikte nasıl sağlıklı bir
mak için oluşturduğumuz “Sivil Koordiyönetişim içinde yaşam kalitemizi artıranasyon Kurulu”. Büyükşehir belediyesi
biliriz, yerel demokrasiyi güçlendirebiliriz
ile birlikte oluşturmayı planladığımız bu
ve bunu sürekli kılabiliriz üzerine kafa
mekanizma önemli bir boşluğu doldurayoruyoruz. Kent Konseyimiz bünyesinde
cak, kurumlar arası iletişimi güçlendirip
Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Engelli
bu alandaki çalışmalara büyük destek
Meclisi gibi meclislerin yanı sıra çeşitli
sağlayacak.
çalışma gruplarımız bulunuyor. Kentin
Diğeri ise planladığımız yerel demokrasi modelinin temelleİzmir Kent Konseyleri ve yerel demokrasi örgütlenme şema taslağı
rini oluşturacak olan mahalle
meclisleri. Mahalle meclisleri,
demokrasinin mahalledeki kılcal damarları, temel yapı taşları
veya mahalledeki okulları olma
potansiyeline sahip bir mekanizma olacaktır diyebilirim.
Tabii ki sadece bir mahalle meclisi kurmakla bunun
gerçekleşmeyeceğini biliyoruz.
Bunun için muhtarlıkları da
içine alacak, çok amaçlı kullanıma açık, mahallenin ortak
evi olacak “Mahalle Evleri”ni
projelendirdik. İçinde mahalle sorunlarının tartışılacağı,
çözümler üretileceği, eğitici
seminer ve söyleşilerin, kültürel
etkinliklerin yapılacağı, önemli
günlerde kutlamaların ya da
bayramlaşmaların gerçekleştirileceği, kısaca mahalle halkının ortak aklını ve dayanışma
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kültürünü geliştireceği sosyal mekânlar
olarak tasarladık. Bu yüzden projemizin
en çok önemsediğimiz, olmazsa olmazı
diye baktığımız kısmı bu mekânlar, yani
mahalle evleri. Gerisi kent konseyleri ve
belediyelerin desteğiyle, mahallelinin bu
projenin içini doldurmasına kalıyor.
Kent Konseylerinin etkinliği ve sürdürülebilirliği açısından, mahalle meclislerine
en geniş şekilde katılım sağlanmasının ve
sahiplenilmesinin büyük önem taşıdığını
düşünüyoruz.
Halihazırda Kent Konseyleri yapılanmasında mahalle muhtarlarının doğal üye
olarak varlığı son derece önemli ve gerekli. Bununla birlikte, katılımcı süreçlerin
toplumun kılcal damarlarına yayılması ve
seslerini duyurmakta güçlük çeken toplumsal kesimlere ulaşabilmesi açısından
muhtarlıklar mutlaka desteklenmeli ve bu
projenin içinde olmalı diye düşünüyoruz.
- Mahallelerde bu meclisler kimlerden
oluşacak?
- Elbette ki tüm mahalleli bu meclisin
doğal üyesi olacak. Yerel yönetimlerin,
kent konseylerinin ve muhtarların desteği
ve katılımıyla yürütülen bu meclisler
mahalle sakinleri arasından gönüllülerden
oluşacak. Ayrıca kent konseyleri tüzüğü
içinde belirlenecek bir yapı ile mahalle
meclislerinin yürütme kurulu ve sözcülerinin oluşturulmasının da yararlı olacağı
düşüncesindeyiz.
- Uygulama ne zaman ve nerede başlayacak?
- İzmir Kent Konseyleri Birliği ile birlikte
Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’le projemizi görüştük. Tüm ilçelerde
birer mahallenin pilot bölge olarak seçilerek önümüzdeki 3 ay içerisinde 30 ilçede
30 Mahalle meclisinin kurulması yönünde
düğmeye bastık. Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda tam desteği söz konusu.
Zira doğrudan ve katılımcı demokrasinin
mahalleler ölçeğinde gerçekleşebilmesi
için mahalle meclislerinin ve mahalle
evlerinin oluşturulması, çağımız Sosyal
Demokrat yönetim anlayışının olmazsa
olmazı durumundadır. Bu destekten
aldığımız güçle çalışmalarımıza başladık.
İlçe Belediye başkanımız İsmail Yetişkin’e
konu ile ilgili bilgilendirmemizi yaptık ve
birlikte atacağımız adımları belirledik.
Biz Seferihisar’da hızla büyümeyle birlikte gelen birçok sorunu yaşayan Sığacık
Mahallesini pilot bölge olarak seçtik.
Mahalle Meclisleri Yönergesi ve İç Tüzük
çalışmalarını da başlatarak bir kilim dokuma sabrı ve özeni içinde çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz.

Fevziye Hanım
Gül Altuna Doyranlı

T

üyleri pamuk gibi beyaz, gözleri engin deniz mavisiydi.
Kıpır kıpırdı. Yaşıtları gibi yerinde durmak bilmiyordu.
Mutluydu, kendisini güvende hissediyordu. Nefret dolu
bakışlarını üzerinden ayırmayan, onu taşlayan garip insanlara karşı korunmak için durmaksızın havlamasına gerek yoktu. Onun da
tüm şanslı arkadaşları gibi varlığından gurur ve mutluluk duyduğu
bir sahibi vardı. Önüne koyduğu iki tas yemek artığı için gözünü
kırpmadan uğruna canını feda etmeye hazır olduğu bir sahibi...
Büyük olasılıkla insani değerlerden yoksun bir sürücünün ona
çarpıp kaçtığı güne dek böyle düşünüyor olmalıydı. Kim olduğu
belirsiz bir sürücü, onu iki bacağından etmişti. Fakat keşke bacaklarından olsaydı. Güven, dostluk, vefa gibi inandığı tüm güzel
değerleri de bacaklarıyla birlikte yitirmişti, Maviş. Güvendiği
sahibi tedavi ettirmek yerine onu kanlar içinde bir çöp bidonun
yanına koyup gitmişti. Günlerdir kanayan yaralarından çok daha
derin yaraydı onunkisi. Acısını duyurmak için havlayacak takati
de kalmamıştı. Açlıktan gün geçtikçe eriyor, sonunu bekliyordu
kesik kesik ulurken. Ama neyse ki iyi yürekli insanlar da vardı
bu dünyada. Karşılık beklemeden iyilik yapmaya hazır insanlar.
Tesadüfen onu gören bir hayvanseverin, tedavisini yaptırmaya
karar vermesiyle yeniden hayata dönecekti. Tedavi gördüğü esnada durumunu öğrenip onu bulan Fevziye Özkan, ona sadece
evini değil yüreğini de açınca, Maviş onu yarı yolda bırakmayacak gerçek bir dosta hatta bir anneye kavuşmuştu. Bu dostluk
Maviş ölene dek devam etti.
Bu yazı vesilesiyle hem Maviş’i anmış hem de hayvan haklarının tavizsiz savunucusu Fevziye Hanım’ı sizlere tanıtmış olmak
isterim. Fevziye Hanım bedensel ve ruhsal yaralarına merhem
olmak için bir can dostuna yüreğini ilk kez açmıyordu. Onun
yüreğinde ve yuvasında kendini bildiğinden beri can dostlarına
hep yer vardı.
SEHAYDER (Seferihisar Hayvan Hakları Derneğİ) ve Ege Hayvan Hakları Federasyonu Kurucu Başkanı Fevziye Özkan hayvan
hakları adına başardığı tüm güzel işlere, verdiği amansız savaşa
rağmen mütevazılığı elden bırakmayan gerçek bir hanımefendi;
can dostları söz konusu olduğunda ise gerçek bir amazon. Hayvanlarla ilgili eylemlerinden söz ederken, konuşmanın ana teması
olmaktan özenle kaçınan, şahsına ve yaptığı işe yönelik soruları
yanıtlarken de her seferinde sözü hayvanların ve hayvanseverlerin yaşadığı sıkıntılara ve olumsuzluklara getiren, tüm hayvanları
içine sığdırabilecek kadar kocaman bir yüreğe sahip bir kadın.
Fevziye Özkan, geçmişte belediyelerimizin iyi hizmetlerinden
sayılan bir “köpek itlafı” –katliamı demek daha doğru- seansına
denk gelip zabıtalara müdahale ettikten sonra, hayvan hakları
için örgütlü mücadelenin içinde yer almaya karar vermiş. Onu
derinden etkileyen bu katliamı protesto etmek için dönemin
belediye başkanına suç duyurusunda bulunmuş. Bilgisayar ve
cep telefonlarının henüz yaygınlaşmadığı 90’lı yılların başında
etkin bir şekilde telefon ağından yararlanarak “Yaşatarak Çözüm
Bulma Girişimi” hareketini başlatmış. Birbiri ardına gelen basın
açıklamaları ve toplantılar sonucunda bu harekete basının da
ilgisini çekmeyi başarmış. Kendisinin tabiriyle bazen hanım hanımcık bazen de tırnaklarını çıkarta çıkarta masum hayvanların
yaşam hakkını savunmuş. Hayvanların yaşam hakkı için verdiği
savaşı engellemek isteyenler de fazlasıyla çıkmış karşısına. Ama
bürokratik veya insan kaynaklı engellerin, sözlerin hatta sözlü
tacizlerin ve küfürlerin hiçbiri onu yıldırmamış. 2009 yılında Ege

SEHAYDER gönüllüleri bir yavruyu sahiplendirmenin mutluluğunu yaşıyor. Sağda
oturan Fevziye Özkan.

Hayvan Hakları Federasyonu’nu ve kurucu derneği SEHAYDER’i
kurmuş. Ayrıca Hayvan Hakları Koruma Vakıf Başkanı ve HAYKON
Federasyonu yürütme kurulu üyesi görevlerini üstlenmiş. Ünlü
sanatçı Tarkan’ın da tanıtımında yer alarak desteklediği ve dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer’in örnek projelerinden biri olan
20 dönüm üzerine kurulu Prof. Dr. İsmet Sungurbey Seferihisar
Sokak Hayvanları Yuvası’nın açılmasına destek olmuş. Halen de
bu yuvanın en çalışkan, vefalı ve disiplinli gönüllülerinden.
Diğer gönüllülerle birlikte yuvadaki hayvanları besliyor, daha
da önemlisi sevgisini paylaşıyor. Yuvada kalan can dostları onun
kokusunu alır almaz coşkuyla havlamaya başlıyorlar. Kafeslere
girince inanılmaz bir sevgi çemberi oluşuyor etrafında. Genelde
yanından bile geçmeye cesaret edilemeyen koca koca köpekler
dikkat çekmek için her türlü maskaralığı yapmaya başlıyorlar
ayaklarının dibinde. İrili ufaklı onlarca köpek kendilerini sevdirmek için adeta yarışıyorlar birbirleriyle. Fakat nedense, içlerinden birkaçı hiç tepki vermiyor. Duvara yaslanmış, köşesine sinmiş
hüzünlü gözlerle seyrediyorlar arkadaşlarını. Onlar gibi başını
okşatmak ya da sütlü ekmek yemek için yarışmıyorlar. Hiçbir şey
umurlarında değilmişçesine, izliyorlar sadece. Fevziye Hanım
onların sahipleri tarafından terk edilen köpekler olduğunu ve
günlerdir yemekten içmekten kesildiklerini söylüyor. Kısaca onlar
hayata küsüyorlar, başlarına geleni kabul edemiyorlar ve bir çeşit
ölüm orucu tutuyorlar. Ne acı ki özverili ve vefalı bir can dostu
kadar onurlu ve duygulu değil insan. Fevziye Özkan’ı da en fazla
bu durum üzüyor. “Onlar için her şeyi yapmaya hazırım ve yapıyorum da. Fakat böyle durumlarda o kadar çaresizim ki. Elimden
hiçbir şey gelmiyor. Çünkü ölmeyi seçiyorlar. Kimsenin yardımını
ve sevgisini de kabul etmiyorlar” diyor, buğulu gözlerle. Hayvan
dediğimiz canlı, ayrılığa dayanamadığı için hayata küsüp ölmeyi
seçerken, insan denilen canlı kılını dahi kıpırdatmıyor.
Bazen de çektikleri acılar her hallerinden belli, bedenleri yara
izleriyle dolu köpekler çarpıyor gözüme barınakta.
“Hayvana işkence eden, zulüm eden, tecavüz edenler ağır şekilde cezalandırılmalı... Hayvanların üzerinde deneyler yapılmamalı... Hayvanat bahçeleri, sirkler kapatılmalı... Hayvan dövüşleri, avcılık yasaklanmalı. En büyük balığı yakaladığı için bir takım
insanlara ödüller verilmemeli. Gazete manşetlerine düşmemeli
bu tür ödül haberleri. Sonuçta cinayet ödüllendiriliyor… Mutlaka
ama mutlaka hayvanlar sahiplendirilmeli ve kısırlaştırılmalı... Seferihisar Belediyesi'ne hayvan hakları konusundaki hassasiyeti ve
bize kazandırdığı bu yuva için şükran borçluyuz. Ah! Keşke Pazar
günleri de yuvamız açık olsa böylece hayvanlarımız daha çok
sahiplenilse. Sonuçta onların sürekli yaşayabileceği yerler değil
buraları... Ne yazık ki hayvanlara bir kap mama, bir kap su veren
hayvan dostlarına düşman gözüyle bakanlar, onları engellemeye
çalışanlar var... Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından
destek şart. Aramızda koordinasyon şart” diyor Fevziye Özkan,
bazen öfkeli bazen de hüzünlü. Öylesine dertli, öylesine acı dolu
ki yüreği. Ama yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen güçlü ve kararlı. Sonuna kadar inanıyor, hayvan hakları için verdikleri savaşı
hayvan dostlarının her şeye rağmen bir gün kazanacağına.
Sevgi emekti değil mi?
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İsmail Yetişkin:"Hedefimiz herkesin rahat nefes
aldığı, yüzünün güldüğü bir kent"
"Seferihisar bir tarım ve turizm kenti, biz de öncelikle bu alanda insanları mutlu
edecek projelere ağırlık vereceğiz. Üreticinin yüzünü güldüreceğiz, bunun için tarıma
destek vereceğiz, yeni ve farklı ürünler üzerinden yeni alanlar açacağız. Turizmle ilgili
Seferihisar’ın turistik cazibesini artıracağız, 12 mavi bayraklı plajımız varsa bunu 20’ye
çıkaracağız. Kaliteli, nitelikli bir turizmi geliştireceğiz."

T

ürkiye oldukça stresli bir yerel
seçim süreci yaşadı. Mart'ın sonu
bahar dedik ama İstanbul'a gelmeyince ülkeye bahar gelmiş olmuyor.
Nihayet seçim gündemi bitti, her şey çok
güzel olacak umuduyla ülke olağan yaşamına döndü. Seferihisar'da ne olacak,
bunu kentin yeni Belediye Başkanı İsmail
Yetişkin'e sorduk:
- Genel bir soru ile başlayalım. Göreve yeni başladınız, nasıl bir Seferihisar
düşlüyorsunuz? Başkanlığım döneminde
bunu başaracağım, bunu gerçekleştireceğim dediğiniz bir hedefiniz var mı?
İsmail Yetişkin: İnsanların mutlu
yaşadığı bir Seferihisar benim hayalim.
Ekonominin, refahın, huzurun, her şeyin
amacı budur zaten; insanların mutlu
olması, yüzlerinin gülmesi. Seçim öncesinde vaat ettiğimiz projeler de bunun
içindi. Seferihisar bir tarım ve turizm
kenti, biz de öncelikle bu alanda insanları
mutlu edecek projelere ağırlık vereceğiz.
Üreticinin yüzünü güldüreceğiz, bunun
için tarıma destek vereceğiz, yeni ve
farklı ürünler üzerinden yeni alanlar açacağız. Turizmle ilgili Seferihisar’ın turistik
cazibesini artıracağız, 12 mavi bayraklı
plajımız varsa bunu 20’ye çıkaracağız.
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Kaliteli, nitelikli bir turizmi geliştireceğiz.
Bunların dışında insanların günlük
hayatını kolaylaştıran, burada yaşadığı
sıkıntıları ortadan kaldıran, azaltan
çalışmalar yapacağız. Bütün bu
konulardaki projelerimizi, kısa, orta ve
uzun vadeli planlar haline getirip bir
zemine oturttuk ve çalışmasına başladık.
Seferihisar’ın sahip olduğu bir kimlik,
bir marka var: citta slow. Bunun kriterlerini biliyorsunuz. Bu kriterlerin bütününe
bakarsanız, bunların da amacının aslında
insanların mutlu yaşadığı, herkesin rahat
nefes alabildiği, yüzünün güldüğü bir
kent olduğunu görürsünüz. Esas olan
bu ve biz Seferihisar için bunu hayal
ediyoruz.
En önemlisi, biz bunu Seferihisarlılarla
birlikte yapacağız. Önerilerini, taleplerini, şikayetlerini almak için, sorunları
birinci ağızdan öğrenmek için mahalle
komisyonları, komiteleri oluşturacağız.
Buralardan gelen raporlara göre mahallenin ihtiyaçlarına yönelik planlamalar
yapacağız. Bu katılım olmadan demokrasi olmaz, demokrasi olmadan da mutluluk olmaz çünkü.
Yeni seçilmiş bir Belediye Başkanı
olarak şunu da eklemek isterim. Hiçbir
ayrım yapmadan, ırk, din, dil, mezhep,

parti ayrımcılığı yapmadan, herkesi
kucaklayarak herkese hizmet vermeye
çalışacağız.
- Seferihisar çok hızlı gelişen bir kent.
Bunun artıları var elbette; ekonomik bir
canlanma ortaya çıkıyor; Seferihisar
nitelikli göç alıyor ve bu aynı zamanda
bir potansiyel demek... Ama öte yandan da bu büyümenin getirdiği önemli
sorunlar var. Bu süreci, bunun artılarını
ve eksilerini nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz?
- Bu hızlı gelişmenin, nüfus artışının
ve kentleşmenin getirdiği sorunlar var
dediğiniz gibi. Trafik sorunumuz, otopark
sorunumuz, kentin merkezinde düzensiz
yapılaşma sorunumuz… Nüfus artışını
durduramayız ama bu sorunları kontrol
altında tutabilir, hafifletebiliriz. Bunun
için belirlediğimiz çizgiler var. Bir kere
verimli arazileri kesinlikle imara açmayacağız. Kentin şimdiki merkezinde daha
fazla yoğunlaşmaya izin vermeyeceğiz,
şehrin yukarı doğru genişlemesini sağlayacağız. Sığacık’ta ve sahil şeridinde
yapılaşmayı sıkı kontrol altında tutacağız. Kentin mevcut merkezinde ise nefes
alınabilecek alanlar yaratacağız. Şu anda
yapılmış, hazır bekleyen bir bina rezervi
var zaten. Daha çok insan için daha fazla
yapıya ihtiyaç duymak gibi bir derdi yok
yani şu anda Seferihisar’ın. Daha fazla
yapı olacaksa da merkezde ya da sahil
şeridinde değil, kenti yukarı doğru genişletecek şekilde, az katlı, geniş caddelerin
ve sokakların arasında, geniş bahçeler
içerisinde, insanların rahatça yaşayabileceği bir yapılaşma olacak.
- Bu büyümenin artıları için ne diyeceksiniz?
- Önce ekonomik anlamda şunu söyleyeyim. Şu anda Seferihisar’ın nüfusu
45.000’e dayandı. Yazlık nüfusumuz
250.000. İnsan sayısı bakımından da
ekonomik bakımdan da, bu sirkülasyonu 10.000 nüfusta olduğumuz günlerle
kıyaslayamazsınız. Bu ticari bir kazanç
yarattı Seferihisar için, Seferihisarlı için.
Esnafımızın da bu gelişmeye ayak uydurmaya çalıştığını görüyoruz. Daha fazla
gayret göstermeliyiz elbette. Seferihisar’ın kalabalıklaşan nüfusunun hem

ihtiyaçları hem de ekonomik durumu
çeşitlilik arz ediyor. Bu nüfusu daha kaliteli, üretimimize destek olacak yöresel
ürünlerle buluşturmak; ülkenin ekonomik
durumunu düşündüğümüzde tabii ki ucuz
ürünlerle buluşturmak çok önemli.
Diğer bir boyutu da şu. Son 10 yılda
göçle gelenlerle birlikte Seferihisar’ın nüfusu iki kat arttı. Gelen insanlar arasında
çok nitelikli, kente çok değişik yönlerden
katkısı olabilecek insanlar var. Bu potansiyeli de iyi değerlendirmeliyiz elbette.
- Siz Seferihisar’da doğup büyüdünüz,
bu değişimi daha rahat gözleme şansına
sahipsiniz. Bütün bu değişimle birlikte
yeni bir Seferihisarlı kimliği de doğacak
mı sizce?
- Bu değişim tabii ki kaçınılmaz. Göçten
bağımsız bir tarafı da var bunun. Mesela
bizim kuşak ve öncesi Seferihisarlıların
bir alışkanlığıdır; evi çarşıya 100 metre
uzakta da olsa çarşıya arabayla gelir,
arabasını park edip kahveye, alışverişe
öyle gider. Arabasını park edecek yer bulamayınca da kızar. Ama bu arzuladığımız
kent yaşamına uygun bir alışkanlık değil
aslında. Yeni yetişen nesil ise öyle değil,
birçok şeye ayak uyduruyor. Değişimin
bir tarafı bu.
Bunun dışında sizin söylediğiniz, Seferihisar’a sonradan yerleşen hemşerilerimizle ilgili bir tarafı da var bu değişimin
elbette. Sonuç olarak hepimiz Seferihisar’da yaşıyoruz. Burada yiyip içiyoruz,
burada kazanıp burada harcıyoruz. Burada nefes alıyoruz. Düğünümüzü burada
yapıyor, cenazemizi burada gömüyoruz.
Esasta birer Seferihisarlı olarak bir farkımız yok yani.
Ama elbette ki herkesin kendi geçmiş
yaşantısından, aldığı eğitimden, edindiği
tecrübeden ileri gelen farklı nitelikleri,
değerleri, birikimleri var. Bu bakımdan
insanların birbirini tanıması, anlayış göstermesi, birbirine alışması gerekiyor tabii.
Bu yörenin kültürüne sahip çıkıp geliştirmek, eski ya da yeni tüm Seferihisarlıların
vazifesi. Yavaş yavaş bir kültür oturmaya
başladı Seferihisar’da. Buna hep beraber adapte olmamız gerekiyor. Bazı eski
alışkanlıklarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Öte yandan yörenin geleneklerine
ve kültürüne karşı saygılı ve anlayışlı

olmamız gerekiyor. Seferihisar’da beraberce mutlu bir yaşamı inşa edebilmek
için bunlar çok önemli.
- Son olarak şu konuda da fikrinizi
almak isterim. Bu sayımızda insanların
büyük sorunlar karşısında kendi küçük
imkân ve enerjilerini bir araya getirip
kendi yaşantılarından başlayarak sorunlara çözüm arayışını konu ediyoruz.
Burada kooperatif modeli temel bir yere
oturuyor. Seferihisar’ın da gerek tarımsal kooperatifler, gerek kadın kooperatifleri bakımından bir çabası var. Bu
bakımdan kooperatiflerle yerel yönetimler arasındaki ilişki açısından eklemek
istediğiniz bir şey var mı?
- Seferihisar’da Tunç Başkan zamanından beri kooperatiflere yapılan bir
vurgu var. Ben o dönemde ilçe başkanıydım, grup toplantılarına katılır ve buna
hep beraber karar verirdik. İnsanlara
kooperatifçiliği, örgütlü olmayı, örgütlü
hareket etmeyi önerdik her zaman. Ne
kadar örgütlü olursanız o kadar güçlü
olursunuz, emeğinizin karşılığını alırsınız,
ürünleriniz o kadar değerini bulur. Bireysel olarak tek tek bir hayalin peşinden
koşmak var; bir de ekip ruhuyla birlikte

hareket ederek daha güçlü, daha diri bir
şey ortaya çıkarmak... Biz bu yaklaşımla
kooperatiflere her zaman destek olmaya,
üreticimizi kooperatifler çatısı altında
birleşmesi için teşvik etmeye devam
edeceğiz. Bunun içinde kadın kooperatifleri de var, mandalina kooperatifleri
de… Seferihisar mandalina kooperatifi
SEFEKO’yu canlandırıp ayağa kaldıran,
tekrar harekete geçmesini sağlayan,
ticari anlamda tekrar hayata döndüren
bir Belediye olduk biz. Bunun önemini
onlara anlattık, çok iyi anladı ve kavradılar. Tekrar sahip çıktılar. Yeni yönetimler
oluşturdular, yurtdışına ihracata bile
başladılar. Kadın kooperatiflerimizin
ürünlerini pazara sunmak için bizzat
Belediye olarak rol üstleniyoruz. Seferihisar Belediyesi olarak yurtdışı ve yurtiçi
gezilerimizde ya da gelen misafirlere
kooperatiflerin ürünlerini hediye ederek
tanıtımlarına destek olmaya çalışıyoruz.
Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin de
yaklaşımı çok olumlu zaten. Hep birlikte
köylümüze, üreticimize elimizden gelen
desteği vereceğiz.
- Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız
için.

Seferihisar ve Selçuk Belediyelerinden
İyon Kentlerinin tanıtımı için işbirliği

M

ilattan önce 1200’lü
yıllarda kurulan ve
çağdaş dünyayı şekillendiren
İyon uygarlığını oluşturan
antik kentlerin tanıtımı için
Ege Belediyeleri Seferihisar
ve Selçuk Belediyeleri öncülüğünde bir araya geliyor.
Antik İyon uygarlığına ev
sahipliği yapan Kıyı Ege’de
Efes, Teos ve Lebedos antik
kentlerinin ortak tanıtımı için
ilk işbirliği protokolünü Seferihisar ve Selçuk Belediyeleri
imzaladı.
Ulusal ve uluslararası alanda ortak tanıtım, tanıtım materyallerinde Efes ve
Teos’un birlikte yer alması, turizm şirketlerinin tur rotalarına Teos, Lebedos ve
Efes’i eklemesi için çalışma yapılması amacıyla oluşturulan protokol iki belediyenin
meclislerinden onay aldı.
Ayrıca Ege’de komşu Türk ve Yunan belediyeleri de dünya turizminden daha fazla
pay almak için İyon kentleri destinasyonu ile sahneye çıkacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Bilim
ve sanatın yeşerdiği ilk medeniyet olan İyon kentlerini iyi anlatmamız gerek. Efes,
Teos, Lebedos antik kentleri bir dünya mirası… Özellikle uluslararası arenada bu
değerlerimizi daha fazla öne çıkaracağız” dedi.

Samos Adası da dahil olacak
Destinasyon turizminin önemine vurgu yapan Yetişkin, Samos’ta da İyon’lara ait
antik kent olduğunu belirterek, “Konumu ve kültürüyle bize yakın olan Samos adasıyla daha çok işbirliği yapabileceğimize inanıyorum. Samos Karlovassi Belediye
Başkanı Alexis Limberis’le konuyu paylaştım. Samos da bu sinerjinin içinde olmak
istiyor” dedi.
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Fotoğrafa sığmayan gurur

E

n üstte gördüğünüz fotoğraf 1932
grupları, dönemin sivil toplum örgütleri,
yılında Seferihisar’da çekilmiş.
kadınlar, gayrimüslim cemaat kendi araOrtadaki paltolu ve fötr şapkalı kişi larında topladıkları paralarla kuruma uçak
Seferihisar’ın ilk kaymakamı Fahri Bey.
alınmasına katkı sağlamışlar.”
Yanında kentin diğer ileri gelenleri, şim“Ankara’daki Türk Hava Kurumu Basıdiki Nüfus Müdürlüğü’nün orada bulunan mevi’nde uzun yıllar yöneticilik yapmış,
Tayyare Cemiyeti’nin önünde gururla
tarih araştırmacısı Mustafa Kılıç’tan bilgi
poz vermişler. Bu gurur boşuna değil. Bir
alıyoruz. Kılıç, ‘Türk insanı kaynakların
sene önce Seferihisarlıların gönüllerinsınırlı, ekonominin sıkıntılı olduğu yıllarden kopanlarla bir uçak almış Cemiyet
da bile yardımseverliği, inançları uğruna
ve genç Cumhuriyetin filosuna katmış.
yaptığı fedakarlıklarla bir kere daha
Fotoğrafı hemen aşağıda: Seferihisar
büyüklüğünü gösteriyor. Evlilik yüzükleTayyaresi...
rini, altınlarını, tarlasını, büyük-küçükbaş
30 Ağustos 1931 tarihli Anadolu gahayvanlarını bağışlıyor’ diyor.”
zetesi “Bugün Yeni Tayyarelerimizin Adı
Her 30 Ağustos’ta bağış yapan il ve
Konuyor” başlığıyla haberi baş sayfadan
ilçelerde uçaklara ad koyma töreni yapıgörmüş. O yıllarda 30 Ağustos hem Zafer
lırmış. Törenlerde kurdeleyi kesmek için
hem de “Tayyare Bayramı”. Haberdeki
de bir yarış olur, açık artırma düzenlenirfotoğraf da Seferihisar Tayyaresi’ne ait.
miş. Cumhuriyet filosunun yeni uçakİç sayfada devam eden haber, tayyarelelarda göklerde süzülürken, bağış yapan
rin isimlerini taşıdıkları kentler üzerinde
kentlerin yurttaşların göğsü kabarırmış.
dolaşırken aşağıya renkli kağıtlar atıldıSeferberlik yarışı bir süre sonra İzmir
ğını ve kağıtlarda şu notun yazılı olduğu
ile İstanbul arasında devam eder olmuş.
bilgisini veriyor: “Kardeş: Kurtuluş yoluEn fazla uçağı
nun ışığı tayyaredir. Ona var kuvvetinle
alan, ilçeleriyle
yardım et!”
birlikte İzmir
Tüm bunlar bazı okurlarımıza garip
olmuş. Sadece
bir hikâyenin parçaları gibi gelebilir. Bir
kentler değil,
cihan harbinin yıkımının ve Kurtuluş
İzmirli tütüncüSavaşı’nın kayıplarının ardından Osler, rençberler,
manlı’nın enkazı arasından kurulan genç
kadınlar, mekCumhuriyetin nasıl bir seferberlikle ve
tepliler de ayrıca
elbirliğiyle inşa edildiğini unutanlar için,
uçak bağışında
bu hikâye anlaşılmaz gerçekten.
bulunmuş.
Şöyle hatırlatalım. Tayyare Cemiyetleri
genç Cumhuriyetin havacılık sanayisini kurmak; askeri ve sivil havacılığın
gelişmesini sağlamak için bizzat Atatürk
tarafından 1925 yılında kurulmuştu. En
büyük kaynağı da halkın destekleriydi.
Yapılan doğrudan bağışların yanı sıra
şehirlerin kendi arasında para toplayıp
uçak alması bir seferberliğe dönüşmüştü.
Toplanan bağışlarla 10 yıllık bir sürede
229 uçak alınmıştı.
Burada sözü Seferihisarlı gazeteci
Saadet Erciyas’a
Tayyare'nin Seferihisar
bırakalım:
semalarından
bıraktığı bildiri:
“Kampanyanın
"Hamiyetli Seferihisarlılar
Mustafa Kılıç’a göre,
başlamasıyla
Kasabanızın ismini saf ve temiz seo dönem halk taraİzmir ve Adamalarınıza yükselten ben; sizin seve
fından alınan uçaklar
na büyük bir
seve Tayyare Cemiyeti'ne verdiğiniz
döneminin en son
yarışa girmiş. İlk
paralarla alındım.
teknolojisine sahip,
bağış uçak şerefi
Bugün kasabanızın üzerinde sizi
bugünün F-16’ları ayaCeyhan’a ait.
hürmetle selamladığım gibi, yarın
rında uçaklarmış.
Ceyhan’ı 1926’da
dahi hayat ve namusunuzu, bereketli
Türk Tayyare Cemiİzmir izliyor.
topraklarınızı ve teneffüs ettiğiniz saf
yeti 1935’te Türk Hava
Daha sonra yarış
havalarınızı muhafaza ederek size zaKurumu’na dönüşİstanbul ve İzmir
fer haberleri getireceğim.
tüğünde de halkın
arasında sürmüş.
Var olun, mesut yaşayın
katkılarıyla havacılığı
Kampanya sadeHamiyetli Seferihisarlılar..
destekleme geleneği
ce iller arasında
Seferihisar Tayyaresi"
devam etmiş. THK’nın
kalmamış, esnaf
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2013 yılına kadar devam
eden kurban derilerinin
toplanmasındaki imtiyazının
kökeninde de bu gelenek var.
İmtiyazın dönemin Başbakanı tarafından kaldırılmasıyla,
o tarihe kadar THK tarafından %50’si Kaymakamlık ve
Valilik denetimindeki Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı’na, %40’ı THK’ya, %4’ü
Kızılay’a, %3’ü Çocuk Esirgeme Kurumu’na, %3’ü Diyanet’e bırakılmak üzere toplanan kurban
derileri, tarikat ve cemaat yurtlarına
gider olmuş.
Başa dönersek, bu fotoğrafların hikâyesi böyle. Fotoğraftaki yüzlere yansıyan
gurur ve vakur duruş, sadece fotoğraftaki kişilerin değil, aynı zamanda genç
Cumhuriyet’in kuruluşunda bir tuğla da
bizden diyen tüm Seferihisarlılara ait.

KAYNAKLAR
- Fotoğraflar: Özay Malkaya ve “Eski Seferihisar ve Seferihisarlılar” Facebook grubu
- Saadet Erciyas, Seferihisar'ın Çınarları,
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Balıkçılık mı?
Bir dokun bin ah işit...
Yiğit Sütcü

Ş

arap Tanrısı Dionysos’un memleketi Sığacık küçük bir
balıkçı köyü. İzmir'e uzaklığı 45 dakika. Büyük denizci Piri
Reis Sivrihisar Limanı'nda sığlık diye tanımlamış burayı.
Hâliyle bugün hâlâ, zeytincilik, narenciye ve turizmin yanı sıra
balıkçılık da önem taşıyor köy halkının geçiminde. İzmir’in
doğal dokusunu korumak için direnen son kalelerden bir tanesi
olan Sığacık'ta, balıkçılar da direniyor babadan kalma bu yaşamı sürdürebilmek için.
Sığacık’ta levrek, çipura, mercan, barbun, istakoz, böcek,
karagöz (kaşlıca), kupes, sinarit, orfoz, iskarmoz (Akdeniz barakudası), ahtapot, kalamar hepsi var. İster kıyıdan olta ile ister tekne
kiralayıp denizde orta su veya dip suyunda avlanmak mümkün.
Bu arada denize girmeyi de unutmayın. Suyu biraz soğuktur
ancak her kıyısı her koyu temizdir. İsterseniz Sığacık’tan bir tekne
kiralayın, küçük bir balıkçı teknesi sizi çok uygun fiyata Sığacık
Limanı’ndan alsın, karayolundan ulaşımı olmayan bir koya götürsün bıraksın, akşam istediğiniz saatte geri getirsin. Doya doya
denize girin, balık tutun, dinlenin, keyfini çıkarın.
Sığacık’ta balıkçılık ne durumda, şimdi dilerseniz hep birlikte
biraz daha yakından bakalım, yaşayanlara kulak verelim.

"Şu açgözlülük olmasa..."
Dededen Sığacıklı balıkçı İrfan Kozan ile balıkçılığın geçmişine
gittik. “1926 doğumlu babamın anlattıkları ve 60 yıllık ömrümde
benim yaşadıklarım” diye başlıyor
söze usta balıkçı. Babasından öğrendiklerini anlatırken hayranlığını
gizleyemiyor. Şimdi çocuk parkı
ve otopark olarak kullanılan alanın
açıklarından günde 30 kilo gopez tutulduğunu anlatınca insan inanamıyor. Şimdiki haline bakınca, ne yazık
ki bu hiç de mümkün görünmüyor.
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1950’lerde tüm ülkeyi saran sünger rüzgârı Sığacık'a da
ulaşıyor. Ondan sonrasını ise şöyle aktarıyor Kozan “Bizim
yaptığımız yöresel balıkçılıkla Ege’de kesinlikle hiçbir tür tükenmezdi. Ne zaman bizim bölgede çimçim olayı başladı, işler kötüye gitti. 80’li yıllarda bir tekne geldi, günde 100 kasa çimçim
tuttu. Onu duyan Karadeniz’den geldi, İstanbul’dan geldi. O
geldi, bu geldi. Sonunda endüstriyel ve vahşi balıkçılık vuku
buldu. Bu sebeple pek çok tür zarar gördü. Çok ufak balıkların
avlanması ve gırgır tipinde avcılık bize büyük hasar verdi. Eğer
önüne geçilmezse sonumuz ne yazık ki daha kötü olacak.”
Her sözü sitem ile bitiyor İrfan Kozan’ın. Devlet görevlilerinin
gereğini yapmadığından yakınıyor fazlasıyla. Geçmişi bilmenin
ona mutluluk getirmediğini söylemek yanlış olmaz. Bugünkü
olumsuz sonuçları birebir deneyimlemiş olmanın verdiği bir
burukluk var yüzünde. Ama son sözü etmeden de duramıyor,
“insanlar izin verse doğa tekrar eski haline gelir de ah şu açgözlülük olmasa” diyor gülümseyerek.
Balıkçılık deyince olayın bir de tüketim kısmı var. Dolayısıyla
bölgede yer alan eski balık lokantalarıyla konuşmasak olmazdı. İlk
olarak görüntüsü oldukça modern ve yepyeni bir restoranın önündeyiz. Ama bu restoranın geçmişi çok çok eskilere dayanıyor.

"Babamızdan emanet aldık ama
çocuklarımıza bırakabilecek miyiz?"
Fuarda Paraşüt Kule Restoranı işleten Yalçın Menek’in bir
şekilde yolu Sığacık’a düşüyor. İlk önce Büyük Akkum’daki restoranı işletiyor sonrasında ise Deniz Restoran hikâyesi başlıyor.
Marina inşaatı öncesine kadar devam eden süreç 1970’lere kadar dayanıyor. Oğulları Mehmet ve Mustafa Bey’den dinliyoruz
o yılları. Hikâye şöyle devam ediyor. “O zaman ne Güzelbahçe
ne Urla ne Seferihisar, bütün yarımadada böyle doğru dürüst bir
restoran yok. Bir anda tabii çok gelişiyor işler ve çok başarılı oluyorlar. Belki yaklaşık 150 metre uzunluğunda, denize sıfır vapur
gibi restoran haline geliyor. Çok büyük bir yerdi, hatırlıyorum.
40 kişilik personelle kahvaltı yaptığımızı biliyorum. O günlerde
mükemmel bir iş vardı. 95-96 yılında Süleyman Demirel şurada
bir yerlerden bir temel attı. Dolgular başladı, böyle önümüze
kadar geldi. Bizim restoranın önü yanılmıyorsam 90’lı yıllarda
kapandı ve bir anda denize sıfır restoran inşaatın içinde kaldı.”
Hikâye burada bitmiyor. İki kardeş babalarının mirasını sürdürmek adına bu defa marinanın içerisinde bir yer kiralayarak
tekrar hayata geçiriyorlar Deniz Restoran’ı... Ama hayatın değişik hikâyeleri hiç bitmiyor tabii ki... “Tam burayı açtık. Deniz
Restoran tabelası konuldu. Resmi açılış yapıldı. 2 gün sonra
babam vefat etti. Bizim içimizde buruk bir sevinç var aslında”

diye özetliyorlar durumu.
Hikâye bu kadar eskiye dayanınca balıkçılık geçmişi de uzun uzun konuşuluyor
tabi ki. Bölgede zaten türlü türlü balığa
rahatlıkla ulaştıklarını anlatıyor kardeşler.
Sadece özel balıklar başka yerlerden
geliyormuş. O günleri şöyle dile getiriyorlar. “Örneğin dil balığı burada yoktu, öyle
iri dil burada olmazdı. Bize hep İskenderun’dan gelirdi bu tür balıklar. Sadece bizim restorana 4 koca sandık balık geldiğini
hatırlıyorum. O dönem gözümüzün önüne
gelince üzülmemek mümkün değil. Şimdi
balığı bulmak için biz geziyoruz”
Genel olarak şikayetlerin başında
avlanma şekilleri ve bunun yöreye olan
olumsuz etkileri geliyor. Eski günleri de
bilen genç işletmecilerin son sözleri ise
oldukça çarpıcı. “Biz babamızdan aldığımız emaneti yaşatıyoruz. Ama balıkçılık
politikaları böyle devam ederse ne yazık
ki bizim çocuklarımızın böyle bir imkânı
olamayacak...”

"Denizi korumazsan
balıkçılığı koruyamazsın"
Bölgenin köklü ve devamlılığı olan
işletmelerinden Liman Restoran’a
uğruyoruz son olarak. Bizi restoranın
işletmecileri Nevzat Güldoğan ve Halil
Akdeniz karşılıyor. Deniz kıyısında bir
masada oturuyoruz. Neredeyse teknele-

rin içinde yer alan restoran 80’li yıllardan
beri hizmet veriyor. Eski zamanda bir
elin parmaklarını geçmeyecek kadar az
işletmenin olduğunu belirtiyorlar. Balık
restoranı denilince akla denizin geldiğini, insanların denizi görmek istediğini
ifade ediyorlar. İşte en büyük şikayet de
burada ortaya çıkıyor. “Deniz eskisi gibi
temiz değil. Ne yazık ki insanımız denizlere karşı çok hoyrat davranıyor. Eline
ne geçerse denize atmaktan çekinmiyor.
Bu tavır değişmedikçe ilerlemek mümkün değil” diyor Halil Bey. Nevzat Bey
ise insanların bu tavrını anlayamamakla
birlikte bu duruma karşı uygulanmayan
cezalardan dem vuruyor.
Söz balığa gelince durum daha da vahimleşiyor. Haftada 100 kilonun üzerinde
fangri sattıklarını anımsatan Nevzat Güldoğan sözlerine şöyle devam ediyor. “O
zamanlar balıkların alış fiyatları oldukça
uygundu. İnsanlar güzel ve kaliteli balık
yemeye gelirlerdi. Ne yazık ki şu anda fiyatlar fazlasıyla yükseldi. İnsanların alım
gücü de düştüğü için eski kaliteli balıkları
artık bulmak ve almak zorlaşıyor”
Halil Bey ise daha çarpıcı bir ifade ile
anlatıyor gelinen noktayı “Üç kuşak müşterisi olan bir yer burası. İlk geldiği gün
tanıdığımız kişilerin şu an torunları buraya geliyor. Ben bunun canlı şahidiyim.
Ama aynı zamanda gelinen noktanın

Sığacık balık mezatından bir görüntü.

da canlı şahidiyim. Balıkla ve balıkçılıkla
uğraşan insan sayısı çok azaldı. Sadece
endüstriyel balıkçılık gelişiyor. Ama çevre
zarar görüyor. Ekonomik olarak gelinen
nokta ne yazık ki çok kötü. Eskiden 1
kilo barbun fiyatı ile 2 kilo et alınabilirdi.
Şimdi gelinen noktada bu oran 3-4 kiloya
çıktı. Bu bile gelinen durumu anlatmaya
yeter. Böyle giderse her şey çok daha
zorlaşarak gibi görünüyor”
Sığacık’ta geçirdiğimiz bir akşamüzeri
çok şey konuşuldu diyebiliriz. Ama tüm
bu konuşmaların ortak noktası ne yazık
ki aynı. Gerek arsızca ve kanunsuzca
avlanma gerekse de kirlilik balıkçılık
sektörünü fazlasıyla yaralamış. Ve ne
yazık ki buna sebep olan sade ve sadece
insan. Bakalım tür olarak bu davranış
ve yaşayış tarzımızı sürdürürsek nereye
kadar gidebileceğiz.

instagram / shisarsambalicisi
facebook / shisarsambailcisi
telefon / +90 552 494 19 60
Seyyar Stand

Seferihisar Atatürk Parkı'nda
Salı ve cuma günleri Seferihisar
Pazar Yeri'nde
Dükkanımız pek yakında
Seferihisar Çarşı'da hizmetinizde.
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Kuşaktan kuşağa bir tatlı hikâye

Seferihisar Şambalicisi

S

eferihisar’da Atatürk Parkı önünde yeşil şemsiyeli küçük
bir arabayla şambali tatlısı satan gençler gözünüze çarpmış
olmalı. Sevi Ulus ve Kutay Şenüstek.
Sevi 28 yaşında. Seferihisarlı. Seferihisar’ın yarım asırlık tatlıcısı Erol Usta’nın torunu. İki ünversite bitirmiş, peyzaj teknikerliği
ve orman mühendisliği okumuş. Okul bittikten sonra KPSS falan
boş verip Seferihisar’a dönmeye ve dedesinin mesleğini sürdürmeye karar vermiş. Rüzgârın tersine gelişen bu hikâyeyle ilgili
merak ettiğimiz her şeyi Sevi’ye sorduk.

- Sevi, dedeni de soracağım ama önce seni tanıyarak başlayalım istersen. Seferihisar’da liseyi bitirdin, üniversiteyi
kazandın, sonra?..
Sevi Ulus: Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi’nde peyzaj
okudum. Orayı bitirdikten sonra tekrar sınava girdim ve Artvin
Çoruh Üniversitesi’nde orman mühendisliğini kazandım. Dört yıl
da orada okudum.
- Hiç yaptın mı mesleğini, peyzaj teknikerliği ya da orman
mühendisliği?
- Yok yapmadım. KPSS’yi deneyeyim dedim okul bittikten sonra. O da olmadı, vazgeçtim.
- Üniversite için Seferihisar’dan çıkarken nasıl planlar vardı
kafanda, geri dönmeyi düşünüyor muydun?
Üniversite güzel bir ortam sunuyor tabii. Aileden ilk kez kopuyorsun, tek başına kendi ayakların üzerinde durmaya çabalıyorsun. Bunlar güzel şeyler. Benim planlarım da iyi bir üniversite
yaşamı geçirmek, bir meslek edinmek, geleceğimi kurmak
falandı. Yani herkes gibi. Giderken pek düşünmüyordum açıkçası
geriye dönmeyi. Ama oraya gidince, özellikle Artvin’deyken hep
geri dönmek istedim. Çok uzak olmasına rağmen her fırsatta eve
gelmek için çabaladım.
- Geriye dönmüş olmaktan dolayı bir hayal kırıklığı yok o
halde.
- Yok. Ailemle birlikte, onların yakınında olmayı çok istiyordum
zaten. Yaptığım işten de gayet mutluyum, memnunum.
- Nasıl verdin o kritik kararı, yani eğitimini aldığın meslekleri
sürdürmemek, başka bir yoldan gitmek, Seferihisar’a dönüp
dedenin tezgahının başına geçmek?..
- Her üniversite mezunu gibi önce bir KPSS gireyim, özel sektör
deneyeyim gibi niyetlerim ve çabalarım oldu. Ama bir yandan da
içimde bir burukluk vardı. KPSS’yi kazandım gittim diyelim. Başka
bir şehirde olacağım. Ailemi çok uzun zaman sonra göreceğim.
Buraya yeniden geldiğimde yıllar geçmiş olacak.
Kısa belgeseli
Bunları yaşamayı çok da istemediğimi fark ettim.
youtube kanalımızda
Seferihisar’da kendim mi bir şeyler yapsam gibi
düşünceler de geçiyordu kafamdan ama o da çok
bulanıktı. O karar anını şöyle yaşadım. Bir gün ailemin dükkanındaydım, bir beyefendi geldi. Babama
dedemi sordu, “İstanbul’dan bir misafirimiz gelecek.
Babanızın şam tatlısı çok meşhur. Biz daha önce
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tatmıştık, misafirimize de tattırmak
istiyoruz, nereden
bulabiliriz?” diye.
Yaz dönemiydi,
dedem de genelde
yazın bırakır şam
tatlıyı. Düşündüm,
böyle uzaktan birileri gelip bu tadı bu
kadar önemsiyorsa,
o zaman biz buna
sahip çıkmalıyız.
Birisi bunu devam
ettirmeli. Yarım
saat sonra dedem kapının önünden geçti. Durdurdum, “Dede,
ben seninle çalışmak istiyorum, bu işi devam ettirmek istiyorum”
dedi. “Tamam, yarın gel” dedi. Ertesi gün gittim, en basit işle,
fıstık dizerek başladım. O gün bugündür gidiyor işte.
- Söz dedene gelmişken, deden kaç yıldır yapıyormuş bu işi?
- Ta 1950’lerden beri. İlkokuldan sonra tatlıcı Sadık Usta’nın
yanında çalışmaya başlamış. Kore Savaşı sırasında Seferihisar’da
bulunan Kore Birliğine tatlı satarlarmış. Ustasıyla 2 yıl falan çalışmış, sonra yolları ayırmışlar. Kendi başına usta olarak anılması, ayrı bir tadı oturttuğu zamanlar ise 1960 yıllarına dayanıyor
anlattığı kadarıyla. Yani 60 yıldan uzun bir süredir önce bakır
sinisi ve seyyar sehpasıyla, sonra da emektar arabasıyla şam
tatlı satmış Seferihisar sokaklarında. Yazları da dondurma yapıp
satarmış Sığacık’ta Akkum’da.
- Sen peki, fıstık dizerek başladığında az çok biliyor muydun
bu işi, önceden dedene yardım etmişliğin var mıydı?
- Yok, hiç bilmiyordum. Dedem de işine karışılmasını seven bir
insan değildir zaten. Sadece babaannemlere gittiğimde görmüşlüğüm, dedemi çalışırken izlemişliğim vardı.
- Ne kadar sürdü öğrenmen, dedenden el alman diyelim?
- Bu işin sırrını öğrenmek bayağı bir zaman aldı aslına bakarsanız. Neredeyse bir sene boyunca onu gözlemledim, ne yapıyor
diye baktım. Ama o hamura sizin değmeniz lazım bu tadın nasıl
ortaya çıkarılacağını öğrenebilmeniz için. Dedem de ağırdan
alıyor, “dede bunu nasıl yapıyorun?” diyorum, “bıçak gösteriyor” diyor. Ama ben anlamıyorum ne demek olduğunu. Bir gün
babam geldi, ona sordum bu bıçak ne gösteriyor diye. Babam
da biraz bilir, o da anlattı. Nihayet bir gün dedem “tamam” dedi,
bana teslim etti.
- Sonunda onayı aldın yani dedenden, “tamam kızım, sen bu
işi becerdin” dedi?
- O sözü de zor duydum ağzından. Eski insanlarda şöyle bir
algı var ya, övmek istemez daha iyisini yap, daha iyisini başar
diye. Ondan dolayı söylemek istemez. Arkadaşlarına söylemiş,
annemlere söylemiş önce. “Sevi iyi yapıyor, çok güzel yapıyor”

- İnsanların tepkisi ne oldu? Yıllardır
şambaliyi dedenin elinden yemeye alışmış eski Seferihisarlılar ne diyor bu işe?
- İlk günlerimizde soranlar oluyordu,
“bunu deden mi yaptı, sen mi yaptın?”
diye. “Biz yapıyoruz” dediğimizde, tadına
bile bakmadan “tamam o zaman, kalsın”
diyorlardı. “Böyle yapıyorsunuz ama
gençlere de şans vermek, önlerini açmak
lazım değil mi? Bizim bu tadı sürdürme-

demiş. Bana çok sonra söyledi,
“sen ustanı da geçtin” diye.
- Dedenin sürekli uyguladığı bir
tarifi var mıydı, yoksa biraz eski
usul göz kararı mı yapıyordu?
- Dedem tamamen göz kararıyla
çalışıyor. Zaten bu yüzden zor oldu
öğrenmem, onun bana bir tarif
vermesi. O koyduğu anda ben ölçümler
yaptım. Ölçüleri denedim, yapmaya çalıştım. O şekilde tarifi ortaya çıkarabildim.
- Şu an o geleneksel tarifi koruyorsunuz değil mi?
- Evet, aynen. Ufak tefek değişiklikler
yaptık sadece, dedemin tatlısının üzerinde kıtırtı olurdu. Biz daha yumuşak
yapıyoruz. Bir de kaymaklısını denedik, o
da çok sevildi.

yönelmek mi var kafanın bir yerinde?
- Öncelikle ben üniversiteyi de boşuna
okudum gibi bir düşüncede değilim. İyi
ki okudum. Hayatıma çok güzel şeyler
kattığına inanıyorum. Ama geleceğimi
burada, şambali tatlısı yaparak kurmak
istiyorum. İnsanlar bizi sevdikçe, tatlımızı
almaya devam ettikçe, gidebildiğimiz en
uç noktaya kadar gitmek istiyoruz. Benim
en büyük hayalim, bir gün başka bir yerden gelen insanların “ya burada bir şam
tatlıcı varmış, onun için geldim.” demesi.
İzmir’den özel olarak bizim için gelen
insanların olduğu günü görmek. En büyük
hayalim bu.
1960'dan beri Seferihisar sokaklarında şambali
satan Erol Usta (solda) artık bayrağı torunu Sevi'ye
devretmiş. Altta dede ve torun babaanne Hacer
Hanım'la birlikte.

miz gerekiyor.” dedim ben
de. “Bir tadına bakayım o zaman” dediler, şimdi her gün
kaymaklı almaya geliyorlar.
- Gelecekle ilgili planların
ne? Geleceğini bunun üzerine
mi kuruyorsun yoksa önüne
bir fırsat çıksa, “o kadar okul
okudum, boşa mı gidecek”
deyip eğitimini aldığın işlere
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Özel çocuklar için özel bir okul

Can Arkadaş Özel Eğitim Kurumu
Biz bireyi tüm gelişim alanlarıyla değerlendirip toplumun içerisine katabilecek
çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. “-Mış gibi” yapan değil, bu özel bireyler için
yaşamda ihtiyaç duyacakları nitelikleri üretim içinde gerçekten kazandıran bir
eğitim süreci yaratmak istiyoruz.

S

eferihisar’da çok "özel" bir kurum
var, Can Arkadaş Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezi. 2006 yılından bu yana faaliyet sürdüren kurum, bu
dönemin başında yeni binasına taşındı
ve gerek eğitim anlayışıyla gerek verdiği bütünlüklü hizmetle, kendi alanında
Türkiye’de parmakla gösterilecek bir
noktaya geldi. Kurucusu Deniz Tolga
İnci’yle, özel eğitim ve Can Arkadaş
üzerine konuştuk. Video röportajımızı
ise Seferi Keçi’nin youtube kanalından
izleyebilirsiniz.
- Yaptığınız iş, yani özel çocukların
gereksinimlerini karşılayacak özel bir
eğitim vermek toplum tarafından doğru
algılanıyor mu? Bu eğitimi ve amaçlarını
tanımlayarak başlayalım isterseniz...
Deniz Tolga İnci: Biz hep birilerini çok
sevdiğimizi, birileri için bir şeyler yaptığımızı söyleyen bir toplumuz. Fakat
karşı karşıya gelince hiç de öyle olmadığımızı görüyoruz ne yazık ki. Engellilerin
eğitimi konusunda da böyleyiz. Toplum
olarak sözde engellilere karşı çok iyiyiz,
çok sıcak davranıyoruz, onlar için koruyucuyuz, kollayıcıyız. Ama ne zaman
ki gerçek hayatta onlarla karşı karşıya
kalıyoruz, o zaman farklı bir durum ortaya çıkıyor. Özel çocuklarımız okullarda,
özellikle diğer çocukların velileri tarafından sınıflarında istenmeyebiliyor. Onlar
için oluşturulan sınıflar, onların eğitim
ihtiyaçlarını karşılar nitelikte değil.
Toplum olarak bu bireylere “engelli”
deyip geçiyoruz. Evet, bu bireyler bazı
bakımlardan farklı olabilir, akranlarına
göre yetersiz olabilir, ama bunların bir

engele dönüşmemesi toplumun elinde.
Bunları bir engele dönüştüren ya da
engel haline gelmesine seyirci kalan,
toplumun ta kendisi…
İşte özel eğitimin anlamı burada ortaya çıkıyor. Yetersizliği olan çocukların
yetersizliklerinin engele dönüştürülmesini önleyen; yetersizliği olan bireyi kendi
kendine yeterli hale getirerek toplumda
bağımsız, üretici bir rol kazanmasını sağlayan, bu yöndeki becerilerini geliştiren
eğitimdir özel eğitim.
Bizim eğitim sistemimiz ise Türkiye’deki engelli eğitimini çok uzun zamandır
engelli bireylere, özellikle küçük yaştaki bireylere okuma yazma öğretme,
matematik öğretme gibi bir kısır döngü
içerisine çekti. Oysa engelli bir bireyin
eğitiminde sizin temel argümanınızın
şu olması gerekiyor; o bireye toplumsal
yaşama katılabileceği tüm alanlarda
destekleyici eğitim vermek zorundasınız.
Doğru eğitim modeli böyle olmalı.
Sadece okuma yazma biliyor olması,
bir engellinin toplumsal yaşama katılmasını sağlamıyor. Onun iş yaşamına, sosyal
yaşama katılabileceği diğer alanlarda da

destekleyici çalışmalar
yürütmelisiniz. Engelli
eğitiminde temel, kişinin
ileride kendi başına
bağımsız yaşayabilmesini
sağlayabilecek eğitimi
vermek olmalı. Bu mesleki anlamda olabilir, kendi
kişisel gelişimine yönelik
olarak kazanması gere-
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ken bilgi ve beceriler konusunda olabilir,
sosyal bağlar kurabilecek bir özgüven
kazanması olabilir…
Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey
bunun karşılığı aslında. Yaklaşımımız,
buradaki hedefimiz bu.
- Buradaki çalışmalarınızdan bahsedelim o halde?
- Daha proje aşamasındayken hedefimiz, bu kapıdan içeri giren engelli bir
bireyin tüm gelişim alanlarına yönelik
destek sağlayacak bir yapı oluşturmaktı. Öncelikle tabii ki bir mesleki eğitim
hedefimiz vardı. Üretirseniz, üretime
katılırsanız, karşılığında geçiminizi
sağlayacak parayı kazanabilirseniz,
kendinizi mutlu hissedersiniz. Bu herkes için böyledir. Engelli bireylerin de,
kendilerinin üretime katılabileceklerini
görmelerini sağlayacak bir meslek eğitim
atölyesi kurduk. Şimdi kurumsallaşmış
bir firmanın bir ürününün bir bölümünü
atölyemizde üretmeyi hedefliyoruz.
İzmir Organize Sanayi Bölgesi’nde birkaç
uluslararası firmayla görüşme halindeyiz
ve kısa süre içinde bu projeyi hayata geçireceğiz. Çocuklarımız üretime katılacak
ve hak ettikleri karşılığı alacak.
Buradaki amacımız onları bir iş yapıp, para kazanır noktaya getirmek.
Ama daha önemlisi üretime katılmaları ve bir işte çalışma becerisini
kazanmaları.
Bunun haricinde müzik atölyesi,
sanat atölyesi ve mutfak atölyesi
çalışmalarımız var. Mutfak atölyesindeki temel amacımız bireylerin
kendilerine yardımcı olacak aile
fertleri olmadan, kendi başlarına temel yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve yaşadıkları mekânın
temizliğini yapabilmeleri için ihtiyaç
duydukları becerileri kazandırmak.
Müzik atölyemizde ise müzisyen
arkadaşlarımızın da desteğiyle öğrencilerimizin grup halinde farklı sesleri ortak
bir müziğe dönüştürecekleri bir ritim
atölyesi oluşturmaya çalışıyoruz. Müziğe yeteneği olan öğrencilerimiz varsa,
bu yeteneklerini geliştirecek çalışmalar
yürüteceğiz. Yeteneği olmayabilir ama
seviyordur, müzik ona iyi geliyordur,
birçok öğrencimiz için geçerli bir şey bu,
bu öğrencilerimizin de keyif alması için,

hayatında müziğe daha
fazla yer verebilmesi
için atölyemizi değerlendireceğiz.
- Eğleniyor olması bile
yeterli, değil mi?
- Temel kuruluş
amaçlarımızdan birisi
bu zaten. Her etkinliği eğlenme amaçlı
düşünüyoruz. Sanatsal çalışmalar, iş ve
atölye çalışmaları, oyun çalışmaları; hepsinde temel amacımız öğrencilerimizin
eğlenmeleri, keyifli zaman geçirmeleri.
Gittikleri her alanda sıkıntı yaşıyorlar,
bari burada keyifli zaman geçirsinler.
- Girerken gördüğüm bir de küçük bahçeniz var tarım için kullandığınız...
- 400 metrekareye yakın bir bahçemiz
var. Yeni binamızda iki farklı bahçe uygulaması yaptık. Çocukların gün içerisinde
eğitim aralarında, boşluklarda, oyunlarla
geçirecekleri bir alanımız var. Bir de arka
tarafta, daha korunaklı bir alanda tarımsal üretim hedefli bir bahçemiz var. Burada gerçekten tarım yapmak istiyoruz.
Engelli eğitiminde “-mış gibi” yapılan
çok şey vardır. Biz gerçekten üretmek
istiyoruz. “Bahçemiz var, çocuklarımız
toprak ile oynayacak, enerjisini atacak”
filan değil, gerçekten tarım yapıyoruz.
Bizim çocuklarımızın bir şeyler üreterek
hayata katılmaları gerekiyor. Bahçemize
mevsime uygun sebze dikimleri yaptık.
Öğrencilerimiz onların düzenli olarak
sulanmasını, etrafının çapalanmasını,
gübrelenmesini, bakımını gerçekleştiriyor. Bu bahçeyi zaman içerisinde daha
da kapsamlı bir tarım alanına dönüştüreceğiz.
- Spor salonunuz nasıl bir işlev kazanıyor?
- Buradaki amacımız şu; özellikle otizm
ya da orta ve ağır mental gruplardaki
öğrencilerimiz, beslenme alışkanlıklarındaki bozukluklara ya da hareket kısıtlığına bağlı olarak bir kilo sıkıntısı yaşıyorlar.
Bunları ortadan kaldırabilecek alternatif
çalışmalar yapmak istiyoruz. Şu anda eli-

mizde 3 koşu bandı var. Kurumumuzun
fizyoterapistinin kontrolünde ve gönüllü
beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarımızın desteğiyle, bu öğrencilerimizle
hareket kısıtlıklarını ortadan kaldıracak
çalışmalar yürütüyoruz.
Ayrıca farklı bir model uygulamak
istiyoruz o salonu kullanırken. Dikkat
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan,
çok dar alanlarda çalışmayı sevmeyen
öğrencilerimize yönelik bazı çalışmaları
da orada yürüteceğiz. Ritmik
sayma gibi hareket
eşliğinde yapılacak
çalışmalar için de
salonu değerlendireceğiz.
- Bir de Olimpiyatlara katılacaksınız, o nasıl gelişti?
Biz spor salonumuzda böyle
çalışmalar yürütelim derken, Seferihisar’ın Almanya’daki
kardeş kenti ve bizim de proje ortağımız Hamm kentinden,
orada düzenlenen engelli olimpiyatlarına
katılmamız yönünde bir davet geldi.
Masa tenisi, atletizm, yüzme ve bowling
dallarında 6 öğrenciyle katılacağız.
Başta biraz tedirgindik ama İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü’nün ve bizimle çalışan gönüllü antrenör ve beden eğitimi
öğretmenlerimizin desteğiyle, oldukça
iyi hazırlandı öğrencilerimiz. Müdürlüğün
“Mutlu Çarşamba” adıyla engellilerin
spor yapması için organize ettiği proje
bizim için de iyi bir olimpiyat hazırlığı
oldu. Kaynaştırma anlayışıyla düzenlenmiş, engelli olan ve olmayan 10.000
sporcunun katılacağı bu yarışmalarda
öğrencilerimiz en iyi şekilde ülkemizi
temsil edecekler. Bizim çocuklarımızın
açılış seremonisinde stadyumda bayrağımızı taşıması bile çok heyecan verici
bizim için. (Not: Biz bu söyleşiyi gerçekleştirdikten sonra düzenlenen yarışmalarda Can Arkadaş Özel Eğitim Kurumu'ndan
öğrenciler 3 altın 1 bronz madalya kazandılar.)
- Özel eğitim için özel materyaller de
gerekiyor sanırım. Bu bakımından oku-

lunuzun yeterliliği ne? Nasıl çalışmalar
yürütüyorsunuz?
- Okullarda açılan özel eğitim sınıflarındaki sıkıntılardan biri de eğitici
materyallerdir. Özel eğitimi materyalsiz
düşünemezsiniz. Yeni binamıza taşınmamızla birlikte bu alanda da yeni bir
çalışma başlattık. Engellilerin eğitiminde
kullanılacak materyaller üretmek isteyen
bir firma Ar-Ge süreçleri için bizden
destek istedi. Üretmek istedikleri eğitici
materyalin görsellerini ve hedeflerini
bize ulaştırıyorlar. Arkadaşlarımız yürüttüğü çalışmanın ardından Firma ortaya
bir prototip çıkarıyor. Biz kullanıyor ve
eksiklerini tespit edip bir değerlendirme
raporu gönderiyoruz. Sonrasında artık
ders sırasında kullanılabilecek son şekli
elimize ulaşıyor ve kullanmaya başlıyoruz. Varsa eksikler yine tespit ediliyor ve
nihai şekil veriliyor. Bu çalışmayla hem
kurumun çok farklı eğitici materyallere
ulaşmasını sağladık, hem de özel eğitim
alanındaki gelişmelere bizim de bir katkımız oldu.
- Özel eğitim alanında böyle çok yönlü
kurumlar yaygın mı Türkiye’de?
- Fiziksel olarak çok daha büyük
kurumlar var elbette. Ama kendimizi
özel, farklı ve tek olarak gördüğümüz bir
nokta var bizim. Biz bireyi tüm gelişim
alanlarıyla değerlendirip toplumun içerisine katabilecek çalışmalar yürütmeyi
hedefliyoruz. “–Mış gibi” yapan değil, bu
özel bireyler için yaşamda ihtiyaç duyacakları nitelikleri üretim içinde gerçekten
kazandıran bir eğitim süreci yaratmak
istiyoruz. Bunu ayrı ayrı alanlarda yapan
örnekler var ama bu kadar çeşitli alandaki etkinliği kendi bünyesinde barındırmakta özel bir noktadayız.
- Tüm bu etkinlikleriniz ve imkânlar
sadece sizin öğrencilerinizin kullanımı
için mi, yoksa başka öğrenciler de faydalanabiliyor mu?
- Kesinlikle kullanmalarını istiyoruz, bunu olabildiğince teşvik ediyoruz.
Bu vesileyle özel eğitimin
çok temel başka bir boyutundan bahsedeyim,
kaynaştırma eğitiminden.
Burada temel amaç engelli
bireylerle diğer bireylerin
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ortak bir alanda, ortak bir sınıfta zaman
geçirmesidir, birlikte büyümesidir. Bu
bağın kurulmasıyla bu bireylerin toplumsal yaşamda birbirlerine destek olmalarını sağlamak, engeller kalktığında bu
özel bireylerin neleri başarabileceğini
topluma göstermek mümkün. Biz buna
destek olalım istiyoruz.
Genelde şöyle bir algı vardır; veliler,
öğretmen arkadaşlar, çocuklar kaynaştırma eğitimiyle bizim engelli çocuklarımıza bir iyilik yapıldığını düşünür. Hatta
bütün sistem bu hissiyata sahiptir. Ama
aslında tam tersi doğrudur. Bizim engelli
çocuklarımızın o sınıflarda olması, o
sınıftaki bireylere ve tüm topluma bir
iyiliktir.
Okul hayatının bir kısmını engelli
bir bireyle geçirmiş bir sınıfı düşünün.
O sınıftaki çocuklar, ileride geleceğin
büyükleri olacaklar, bu ülkeyi yöneten,
sorumluluk taşıyan insanları olacaklar.
Bu insanlara şunu anlatma ihtiyacı ortadan kalkacaktır; “kenti dizayn ederken
engelli bir yurttaşın ulaşımını sağlayabileceği rahat alanlar yaratmalısınız, kaldırımların yüksekliği şöyle olmalı, rampalar
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şöyle olmalı…” Bireyler,
engelli ya da diğer dezavantajlı bireylerle birlikte zaman
geçirdiğinde, onlara tekrar
dönüp bir şey anlatmanıza
gerek kalmaz. Empati kurma
yeteneğine sahip, vicdanlı bireyler yetiştirmiş olursunuz.
Vicdanlı bireylerin yetişmesidir zaten ülkelerin toplumsal
olarak daha ileriye gitmesini
sağlayan. Bunu ancak siz, o
sınıflarda bu ortamları sağlarsanız yapabilirsiniz.
Bir örnek vereyim isterseniz, 21 Mart Dünya Down
Sendromu Farkındalık Günü
kapsamında, hemen yanı
başımızda olan Nejat Hepkon
İlkokulunun bir şubesini buraya davet
ettik. Öğrencilerimiz misafir öğrencilerle
etkinlik bahçemizde oyunlar oynadılar,
birlikte zaman geçirdiler. Çok keyifli
birkaç saat oldu. Zannedersem 2 ya da
3 gün sonrasıydı. Bir baktık o çocuklar
okullarından çıkmış, ellerinde resimlerle
koştur koştur buraya geliyorlar. O günün

anısına resimler çizmişler, bize getirdiler.
Çok güzeldi, hedeflediğimiz şeye ulaştığımızı gördük. Kendisini yanında down
sendromlu bir arkadaşıyla el ele tutuşurken çizmiş çocuk. Bu örnekleri çoğalttığımız anda, ileride kimseye “engellilere
şöyle davran, böyle davran” şeklinde
uyarılar yapmaya gerek kalmayacak.
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Deniz Ülkesi
Fahri Can Yıldırım / Emekli amiral
“O çocuk ben çocuk, memleketimiz,
O deniz ülkesiydi,
Sevdalı değil karasevdalıydık
Ben ve Annabel Lee;
Göklerde uçan melekler bile
Kıskanırdı bizi.”

G

iresun’da ki evimizde babamın kitapları arasında bir defter
sayfasına yazılmış olarak bulduğum bu şiiri okuduğumda
sanırım 8-9 yaşlarındaydım. İtiraf etmeliyim ki okuduğumda
şiirin bütününde görülen hüznü ve acıyı hiç anlamamıştım. Çok sonraları gençliğimde araştırdığımda, Edgar Allen Poe’nun büyük yokluklar içerisinde yaşarken kaybettiği eşi Virgina’nın ölüsüne vermiş
olduğu isimle kaleme aldığı “Annabel Lee” şiiri en sevdiğim yapıtlar
arasındaki yerini daha da perçinlemişti. Ama o ilk okuduğumda, belki
de henüz çocuk olmamın masumiyetiyle beni çarpan, şiirin içine
çeken şey, yukarıdaki dizelerde yer alan büyülü ifade olmuştu; “Deniz
Ülkesi”. Bugün bile ilk hayal ettiğim masalsı Deniz Ülkesi’nden pek
bir şey hatırlamasam da, yaşımız ilerledikçe hayaller ve ütopyalar yerini hayatın acı gerçeklerine bıraksa da, deniz ile ilgili her şeyde yine
de ondan bir parça bulmaya çalışırım. Bu arayış yeri gelir mendirek
kayalarına çarpan hırçın dalgalarda, yeri gelir çırpıntılı bir denizle
oynaşan rengarenk takalarda, yeri gelir gidilen yabancı limanlarda
görülen farklı kültürlerin ışığında olur. Zaman ve mekâna bağlı olarak
değişen bu arayışta değişmeyen tek şey ise denizdir.
Nedir denizi bu kadar özel kılan?
Her şeyden önce deniz, mavi gezegenimizde bilinen tüm hayatların başlangıcıdır. Yaşamın vazgeçilmez kaynağıdır.
Deniz, bakıp bakıp hayaller kurulan ve hep ötesi merak edilen,
keşfetme arzusunu kamçılayan, yaratıcılığı geliştiren ufuk çizgisidir.
Deniz, sevginin rengi ufuk mavisidir. Özlemle beklenen sevgilidir, hasrettir, kavuşmadır.
Deniz, ekmeğini sudan çıkaranların mavi vatanıdır. İçinde meşakkat vardır, alın teri vardır, mücadele vardır.
Deniz, sonsuzluğa yelken açmak, derinlere cesaretle ulaşmaktır.
Deniz, uygarlıktır, medeniyettir. En güzel örneği hiç şüphesiz,
üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasıdır. Kadim geçmişten bu
yana deniz uygarlıklarına ev sahipliği yapmış, üç tarafı denizlerle
çevrili bir coğrafya için belki de en güzel tanımlama Halikarnas
Balıkçısı ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Mavi Anadolu.
Deniz, zenginliktir. Sadece balıkçılıkla değil deniz dibi kaynaklarıyla da büyük bir zenginliktir.
Deniz hakkında sayfalarca yazsak bitiremeyiz, o yüzden burada
biraz ara verip en önemli özelliğiyle noktalayalım. Deniz, gelecektir. Tükenmekte olan su kaynaklarının tamamlayıcısı olacaktır.
Hidrojen deposu olması nedeniyle geleceğin fosil yakıtlarının
yerini alabilecektir. Dalgalarından enerji üretilecektir.
Her güzelin bir kusuru olması veya zenginlik başa bela deyişlerini
haklı çıkarırcasına deniz için söylenebilecek en olumsuz özellik ise
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bir tehdit ortamı olmasıdır. Herkesin gözü bu güzellik ve zenginlikte olunca bunu korumak, sahip çıkmak ve gelecek nesillere güzel
bir miras olarak bırakmak da hayli güç olmaktadır. Hele bir de
olmamız gerektiği kadar denizci değilsek.
“Neden yeterince denizci bir ulus değiliz? Nerelerde hata yapıyoruz?” sorularının cevabı da aslında basittir. Bu sorunda kişilerin
günahı yok denecek kadar azdır. Denizle bir hobi ile uğraşmak bile
büyük masraflar doğururken, geçimini zar zor sağlayan kitlelerden
bunu bireysel olarak başarmasını beklemek oldukça haksızlık olur.
Çünkü hiçbir ulus doğuştan denizci değildir. En basit anlatımıyla
denizci doğulmaz, olunur. Bunu da sağlayacak olan devlet ve onun
kurumlarıdır. Bir konunun yararı anlaşılmadan öneminin anlaşılması zor olacağı için, öncelikle deniz ile iç içe bir yaşamı sağlayacak, onunla bütünleştirecek bir denizcilik bilinci oluşturmak
gerekmektedir, aksi takdirde iyi niyetle bile olsa atılan her adım
bir sabun köpüğü misali anlık veya kısa süreli olacaktır. Bunun
için de öncelikle devletin karar mekanizmaları denizci düşünmek
zorundadır. Günümüzde uluslararası hukuk, denize kıyısı olmayan
ülkelerin bile denizden yararlanmasına imkân sağlarken, denize kıyısı olmayan İsviçre ve Avusturya gibi ülkelerin deniz ticaret filoları
varken, üç tarafı denizlerle çevrili yurdumuzun neden bir Denizcilik Bakanlığı olmadığı sorulması gereken ilk sorudur.
Denizci olabilme yönünde atılacak ikinci büyük adım eğitimdir.
Eğitimin devletin anayasal yükümlülüğü olduğunu dikkate alırsak,
planlaması, uygulanması ve denetimi yine devletin kontrolünde
olmalıdır. Özellikle 6-12 yaşları arasında çocukları denize sevdirmek
hedef olarak alınmalıdır. Kuzeyli ülkeleri bilirsiniz, bizden çok daha
hırçın dalgalara, çok daha soğuk havalara maruz kalırlar. Ama o havalarda dahi ufak yaşlardaki çocuklarını denizle tanıştırır, iyi bir yüzme
eğitiminden sonra, optimistten başlatıp muhtelif tipteki yelkenlerle
seyir yapmalarına imkân verirler. Bu yaşlarda kazanılan pratik denizcilik eğitimlerinin çocuklar üzerindeki en önemli etkisinin, doğayla
bir bütün içinde hareket etmeyi öğrenerek yaratıcılıklarını ve kişisel
özgüvenlerini geliştirmek, bireysel başladıkları denizcilik eğitimini bir
yelken takımında belli bir disiplin ve organizasyon içinde geliştirerek
uyum içinde hareket etmeyi öğrenmek olduğu söylenebilir. Kuzey
ülkelerinin çocuklarının kayalıklar ve sarp fiyortlar arasında yaptıkları
bu eğitimleri gördükçe, Sığacık gibi korunaklı ve küçük çocukların
deniz eğitimi için son derece elverişli bir koyun en kısa sürede değerlendirilmesini umut etmekten başka bir şey yapamıyoruz.
Ülkemizde uluslararası deniz hukuku alanında kendini yetiştirmiş insan sayısı oldukça azdır. 21. yüzyılı bazı stratejistler denizlerdeki egemenliklerin yer değiştireceği Deniz ve Okyanuslar Yüzyılı
olarak görmektedir. Görünen o ki, yakın gelecek ülkelerin denizlerdeki menfaatlerine daha da sıkı sarılacağı bir dönem olacaktır.
Böyle bir dönemde, bizler, 17. yüzyılda denizlerden hızla uzaklaşan
atalarımız gibi mi davranmaya devam etmeliyiz, yoksa denizlerdeki
hak ve menfaatlerimize daha fazla sahip çıkacak nesiller mi yetiştirmeliyiz? Bu sorunun maksadı suyun karşı tarafındaki komşumuzla
gerginlik çıkarmak arayışında olmak değil, aksine çocuklarımıza
bırakacağımız mirasımızın haksızca gasp edilmesini önlemektir.
Üzücü olan bir diğer husus ise denizlerimizle ilgili bilimsel çalışmalarımızın yok denecek kadar az olmasıdır. Yapılan bazı araştırmalar da kişi veya kurumların çabalarıyla ve bütüncül bir planlama
olmadan yapılmaktadır. Denizlerimizin diplerini bilmiyoruz, altındaki doğal gaz, maden ve petrol rezervlerimize yönelik potansiyelimizi bilmiyoruz, balık stoklarımızı bilmiyoruz. 500 metreden derin
sularımızdaki canlı hayatın varlığına yönelik bilimsel bir çalışmamız

maalesef yok. Açılan 20 civarındaki su ürünleri fakültesi ve 20’yi bulan iki yıllık yüksek
okulların çoğunun araştırma gemisi yok, laboratuvarları yetersiz. Hidrobiyoloji, deniz
jeofiziği, deniz jeolojisi, oşinografi, hidrografi vb. gibi deniz disiplinlerinde uluslararası
çapta öneme sahip araştırmalarımız son
derece az. Marmara fayının incelenmesini
bile günümüzde yabancılar yapıyor.
Dünya ticaret yüklerinin %85’inin
denizler üzerinden taşındığı, 2017’de
gemiler ile taşınan yükün 11,3 milyar tona
ulaştığı ve yapılan analizlerde de taşınacak
yükün 2030 yılında 25 milyar tona çıkacağı
dünyamızda; deniz ulaştırması ve ticaretini
kontrol altında tutan ve çoğu emperyalist
olan ülkeler, karşılarında denizcilik bilinci
gelişmiş ülkeler istemezler. Çünkü denizci
bir ülkenin varlığı denizden elde edilen kaynakların rahatlıkla sömürülmesine engel
olacağı gibi, başta deniz ulaştırmasının
takibi olmak üzere denizlerin kontrolünde
büyük engeller çıkarabilir. Onların bunu
istemeleri doğaları gereği son derece
normaldir de, devleti ve milletiyle bizim
isteksizliğimiz ilginçtir. Hani Fuzuli’nin
dediği gibi, “Şu mahiler ki derya içredir,
deryayı bilmezler” (Şu balıklar ki denizin
içindedirler ama denizi bilmezler).
Zaman ve hayaller değişse de ben hayalimdeki deniz ülkesini aramaya devam
edeceğim. Bu yeri gelecek Gemici Sind
Bad’ın harikulade maceralarında olduğu
gibi masalsı bir tatta, yeri gelecek Corto
Maltese(*) gibi her dilden, dinden, renkten
insanla arkadaşlık kuran, savaştan beslenenlere karşı duruşu ve tavrı net olan tarzda olacak, ama arayışıma umutla devam
edeceğim. Jean Paul Sartre “Umutsuzluk
insanoğlunun kendine karşı hazırlayabileceği suikastların en korkuncudur. Umutsuzluk manevi bir intihardır,” der. Umutsuzluğa kapılmaya hiç gerek yok, bu alandaki
eksikliklerimizi giderecek her türlü girişimi
yapabilme yeteneğimiz, refleksimiz halen
var; bir şeyleri değiştirmek, düzeltmek için
vakit halen hiç geç değil. Sadece coğrafyanın bize sağladığı lütfu, yani denize kıyısı
olan bir ülkede yaşamanın şansını yeter ki
iyi değerlendirelim.
Aslında bu konuda anlatmaya çalıştığımız hususları Nazım Usta ne de güzel
özetlemiş “Bulut mu Olsam”’ şiirinde. Sizce
de öyle değil mi?
“Denizin üstünde ala bulut
yüzünde gümüş gemi
içinde sarı balık
dibinde mavi yosun
kıyıda bir çıplak adam
durmuş düşünür.
Bulut mu olsam, gemi mi yoksa?
Balık mı olsam, yosun mu yoksa?
Ne o, ne o, ne o
Deniz olunmalı oğlum,
bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla.”
* İtalyan Hugo Pratt tarafından yaratılan denizci
çizgi roman kahramanı.

Vegan lor, sürk ve tulum peyniri

B

u üç tarifin güzel yanı, birbirlerini tamamlamaları. Önemli nokta, bademleri,
bir gece önce su dolu kavanozun içerisinde buzdolabında saklamak. İsteğe
göre suda beklettikten sonra kabuklarını soyabilirsiniz. Bunun için, bademleri
süzdükten sonra üzerlerine kaynar su döküp ılıyana kadar bekletmelisiniz, kolayca soyulacaklar. Lor peyniri, klasik lor peynirinin badem sütlü versiyonu, bilenler
hatırlayacak.

Lor peyniri:
- 2 su bardağı çiğ badem, (suyun içindeki bademlerin suyunu süzüp, tekrar temiz sudan
geçirip kurulayın)
- 4 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı tuz
- süzmek için tülbent
- blender
- 4 yemek kaşığı limon suyu
Bademleri suyla beraber iyice blenderdan
geçirin. Sonra yayvan bir tencerenin içinde tülbente alarak yumuşak hareketlerle
(tülbent yırtılmasın diye) iyice süzün. Süzdüğümüz sıvı badem sütümüz, birinci peynirimizi bu sütle yapacağız. Posayı ayırın (diğer peynirleri posalarla yapacağız). Tuzu
ekleyip, tencerenin altını açın, sürekli karıştırarak serçe parmağı yakacak sıcaklığa
getirin, kaynamasına izin vermeyin. Altını kapatıp limon suyunu her tarafa dağılacak şekilde dökün. Kaşıkla yavaşça limonu her yere ulaştırın - en fazla bir dakika
sürecek bu işlem, fazla karıştırmamak gerekiyor. Soğuyana kadar dinlensin.
Ardından bir tencerenin üzerine bir elek, onun üzerine temiz ve kuru bir tülbent
koyup hazırlayın. Sütü yavaşça tülbente dökün. Hepsini dökünce yavaşça ağzını
burun. Süzülmesi birkaç saat alacak. Kendi kendine süzülsün, ara ara kontrol edip
süzüldükçe burmaya devam edin. Altta toplanan suyu dökün. Veya tuzlu su seven
çiçeğiniz varsa onlara da dökebilirsiniz. Peynir iyice süzülünce üzerine ağırlık koyabilirsiniz. Etrafına poşet geçirip buzdolabında böylece bekletin, süzülmeye devam
etsin. Ertesi gün yiyebilirsiniz.

Sürk peyniri ve
tulum peyniri
İki peynirin ana malzemeleri
- Badem posası
- sarımsak
- tuz
- limon suyu
- öğütülmüş keten tohumu
- zeytinyağı
Ayrıca sürk peyniri için pul
biber, biber salçası, zahter
veya normal kekik. Tulum
için ise çörekotu ve karabiber.
Lor yaparken ayırdığınız posayı iki ayrı
kaba bölüştürün, içlerine damak zevkinize
göre her peynirin baharatından koyun.
Birer tatlıkaşığı keten tohumu, birer tatlı
kaşığı limon suyu, zeytinyağı ve yarımşar
sarımsağı ve tuzu ekleyin. İyice yoğurun.
Sürk peynirine elinizle sıkarak yumurta şekli, tulum
peynirine daire şekli verin. Tadına bakıp gerekirse
malzemelerden ekleyin. 180 derece ısıtılmış fırında
15 - 20 dakika pişirin.
Afiyet olsun.

instagram.com/oburvegan
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Yavaş şehir
gezgini

İpek Yolu'nda bir yer: Mudurnu
Samet Akboğa

K

“

ocaeli-Adapazarı-Düzce hattını
takip eden Kuvay-i İnzibatiye
Ordusu’nun hedefi Ankara’da
kurulan yeni meclisi ortadan kaldırmaktır. Ellerinde Şeyhülislam’ın fetvası olduğu için her geçtikleri yerleşim yerlerinde
sayıları daha da artar. Fakat Mudurnu’ya
geldiklerinde Kuvay-i Milliye milisleri
isyancılara geçit vermez. Mudurnu,
Kuvay-i Milliye’nin kalesidir. Anadolu
toprakları işgal edilmeye başlandığı
tarihlerde Redd-i İlhak Cemiyeti’nin
kurulup işgallere karşı tepkisini gösteren kasabadır. Ankara’ya giden yolda
isyancıları durdurarak Millet Meclisi’nin
Kayseri’ye taşınmasını önleyen kasabadır. Mudurnu’nun göstermiş olduğu bu
kahramanlıklardan dolayı Mustafa Kemal Atatürk tarafından teşekkür telgrafı
yollanmıştır."
Bu kısa tarihsel girişin ardından size
Mudurnu'yu anlatmaya başlayabilirim.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na
ulaştıktan sonra özel araç ile iki buçuk
saatte, otobüsle üç ya da dört saatte
ulaşabileceğiniz bir yerdir Mudurnu.
Tarihi İpek Ticaret Yolu üzerinde olması,
Osmanlı konakları ve Cittaslow üyelerinden biri olması, Bolu iline bağlı bu ilçenin
en önemli özellikleridir. Kentin başından
sonuna kadar doğa ile iç içe olduğunu
ve hiç beklemediğiniz bir anda köşeden
yakın tarihin çıktığını görmek eminim
sizin de hoşunuza gidecektir. İç suların
en önemlilerinden olan Abant
Gölü de bu ilçenin sınırları içerisindedir. Hafta sonları kurulan
köylü pazarları ve oksijen miktarı,
yerli turistin Mudurnu’yu tercih
etmesindeki başlıca sebeplerdir.
Sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki
uğrak yeridir.

Nisan ayında en son ziyaretimi
gerçekleştirdiğim Mudurnu’da tarihi
bir konakta kaldım. Konağa girerken
ayakkabılarımı henüz binanın girişinde çıkarmak ve oradan verilen eski tip
terliği giymek alışılmadık bir başlangıç
oldu aslında. Ahşap konakta yürürken
duyulan gıcırtılara ise adeta bir asır
geriye döndürüyor. Odaların açıldığı
holler, elektrik enerjisi ile olan seviyeli
ilişki ve en önemlisi kahvaltıda kullanılan ürünleri ile Mudurnu konaklarının
atmosferi sizi geçmişe götürüp getiriyor.
Hem zaman tüneli gibi olması hem eski
adetleri yaşatıyor olmasıyla, size adeta
İpek Yolu’ndan geçen bir tüccar gibi
hissettiriyor.
İlçe merkezinde bulunan Belediye
binası da eski konaklardan biri ve alışılmadık şekilde belediye başkanının odası
yok. Üst kata çıktığınız zaman kafanızı
sağa çevirin, orada oturan ve sizi karşılayan kişi Belediye Başkanı'nın ta kendisi
olacaktır.
Belediye binasının kapısı hemen ilçenin çarşısına açılıyor. Sokak hayvanları,
halka açık kamelyalar sizi evinizde hissettirmeye yetiyor. Sokak hayvanlarının
da özel hissettiği bir yer aslında burası.
Belediye personellerinden olan Merve
ablaları maaşının neredeyse tamamını
onları doyurmaya harcıyor, bakımlarını
kendisi yapıyor ya da yaptırıyor, onun
bu özverisinden bahsetmemek olmaz.
Buradan ona gönderdiğimiz selam ile
devam edelim.
Karnınızın acıkması Mudurnu’da hiç
sorun değil. Gözünüzü kapatıp her hangi
bir lokantaya girin, o zamana kadar yediğiniz en lezzetli yemekleri bulabilirsiniz.

Yani özellikle bir
mekan tercih etmek
zorunda değilsiniz.
Eski mesleklerin
hala yaşatıldığı bir
ilçe olan Mudurnu’da
marangoz, semerci
ve daha nice eski
atölyelere rastlayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi
Mudurnu tavukçulukla da ünlü, bunu
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size hoş geldiniz
diyen kentteki
tavuk heykeli de
hatırlatıyor.
Mudurnu’da
alışılmışın dışında
bir gelenek yaşamaya devam ediyor. Cuma günleri
namaz vaktinden
önce tüm esnaf
toplanıp dua
ediyor. İlçe merkezinde sokağa
çıkan esnaf aynı
anda 700 yıldır
okunan dualara
amin diyor. Yanlış
okumadınız, 700
yıldır devam eden
bir gelenek. Yolunuz düşerse bu ritüele
katılmanızı da tavsiye ederim.
İlçede küçük ama boyutuyla ters
orantılı şekilde uzun bir zaman geçirebileceğiniz bir kültür evi var, “Pertev Naili
Boratav Kültür Evi”. Binayı ilk gördüğüm
zaman beklentim epeyce düşmüştü,
fakat eski konağın üst katına çıktığım
zaman bizi karşılayan amcamız önce
tamamen gönüllü olarak bu işi yaptığını
ve kendi çabasıyla orayı kurduğunu anlatınca tüm düşüncelerim nötrlendi. Önce
Mudurnu'nun tarihinden bahsetmeye
başladı, daha sonra kitap, dergi ve gazeteleri gösterdi. Bu tarih yolculuğunda
kendimi bir anda sayfaların narinliğine
zarar vermeden incelerken buldum. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği
günün gazete manşetlerini gördüm, Nazi
Almanya’sının çöküşünden Berlin Duvarı’nın yıkılmasına kadar yakın tarihteki
tüm tarihsel olayların hepsinin manşetlerini okurken saatler geçirdiğimi fark edip
dışarıya çıktım. Kendi kendime
düşündüğüm ilk şey “ne kadar
önemli topraklarda, coğrafyada
yaşıyoruz, bunların farkındalığını
artırmak için ne yapabiliriz” fikri
oldu.
İpek Yolu üzerinde yer aldığını söylemiştim Mudurnu’nun.
Bu tarihi yol üzerinde Mudurnu
dışında iki ilçe daha var, Taraklı
ve Göynük. Bunların birbirlerine
olan mesafeleri, adeta bir kadim
dostluk örneği. Garip olan ise birbirleriyle dostça yaşayıp, bambaşka kültüre
sahip ilçeler olmaları. Tabi ki hepsinin en
önemli ortak özelliği, Osmanlı Dönemi’ni
en ince ayrıntısına kadar yaşatmaları…
Kısacası sevgili okurlar, Cittaslow
kentler aslında sonradan olmuyorlar, Cittaslow doğuyorlar. Bizlere düşen onların
anlattıklarını iyi anlayıp, yorumlayıp,
sürdürülebilir olmalarını sağlamak.
Sevgiyle ve yavaşlıkla kalın. Aceleye
gerek yok...
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Çi zen: Cahi t Koççoban

TEOSLULARIN ABDERA'DAKİ
YAŞANTISINI
ANLATACAKSAK EĞER,
O GÜNLERDE
KİMSENİN DİLİNDEN
DÜŞMEYEN
MEŞHUR BİR DAVADAN
SÖZ ETMEDEN
OLMAZ.

Yola çıktılar. Öğlen
SICAĞINDA güneşe
daha fazla
DAYANAMAYAN
dişçi dinlenmeye
karar verdi.
Ama BIRAK ağaCI,
BİR ÇALI BİLE YOKTU
GÖLGESİNE
SIĞINILACAK. başka
bir çare göremeyEN
DİŞÇİ DE durdu, inİP
eşeğin gölgesine
oturdu.

Beraberce ABDERA'NIN
meşhur yargıCI,
namuslu, bilgili ve rüşvet
almamasıyla bilinen
Philippides’in karşısına çıktılar.
Philippides'İN Bir kusuru vardı
YALNIZ, derdini anlatan
HERKESİ haklı görürdü.
Dişçi Struthion ve eşekçi Anthrax
bir ağızdan bağıra bağıra
anlatmaya başladılar:
“Sayın yargıç, ben bu adamdan
davacıyım” diye başladı dişçi. “Bu
adamın eşeğini bir gün için kiraladım,
kirasını da ödedim, ama eşeğin gölgesi için
benden ayrıca kira istiyor.”
“Haklısın” dedi Yargıç, “bu çok açık”.

Struthion adlı dişçi yıllar
önce Abdera’ya yerleşmişti.
bütün ülkedeki tek DİŞÇİ
olduğundan herkes onun
yolunu gözler, O da bütün
güney Trakya’yı eşeğinin
üzerinde dolaşırdı.
Tam gerAnia PANAYIRINA
GİDECEĞİ BİR GÜN eşeğinin
doğuracağı tutMAz mı?
Struthion sıkı bir
pazarlıktan sonra bir
eşek kiraladı ve yola çıktı.
Eşeğin sahibi de hayvana
bakmak ve Struthion’un işi
bitince eşeği geri getirmek
için onlara eşlik etti.

“Hey, beyim!” dedi eşekçi,
“ne yapıyorsunuz?”
“Biraz gölgeye
oturuyorum, güneş
beynimi yakıyor.”
“Ama anlaşmamızda
bu yoktu. Ben size eşeği
kiraladım, gölgesini
değil.Gölgesinde
oturacaksanız
ayrıca para ödeyeceksiniz.”
“Şaka yapıyorsun galiba”
dedi dişçi gülerek, “eşekle
gölgesi beraber gider.”
Tartışma uzadı gitti.
eşekçi Nuh diyor peygamber
demiyor. Struthion’un da
inadı tutMUŞ parayı
ödemeye yanaşmIYOR. aRTIK
başka seçenek kalmamıştı:
“O zaman Abdera’ya geri
döneceğiz ve meseleyi
mahkemeye anlatacağız.”

“Adil efendim” diye haykırdı
eşekçi. “Bu adam gölgesinde
oturacak diye eşeğimi güneşin
altında tutacak değilim. Ben
binip yoluna gitsin diye kiraya
verdim, gölgesinde oturacaksa
ayrıca kira vermeli.”
“Bu da doğru” diye mırıldandı yargıç.
“Eşeğe verdiğinin yarısını verse yeter.”
“Tek metelik vermem.”
“Öyle mi. O ZAMAN iki katını istiyorum ..."

Yargıç’ın uzlaştırma çabaları arasında tartışma büyüdü. Abdera’nın en namlı iki dava vekili DE olayA
dahil olUNCA, Philippides asıl dava için gün tespit etmek durumunda kaldı. eşeğin gölgesi davaSI, şüphesiz
sadece Abdera’nın değil bütün Trakya’nın en önemli olayı haline geldi. Eşek ise davanın konusu olan
gölgesiyle birlikte, dava sonuçlanıncaya kadar Abdera şehrinin resmi ahırına kondu.
DURUN Bakalım neler olacak? gelecek sayıda...
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Teos Antik Kenti ve
Dionysos Sanatçılar Birliği
Teos ve Dionysos Sanatçılar Birliği arasındaki
ilişki bir yüzyıldan fazla sürmüş ve iki tarafa da
yarar sağlamıştır. Sanatçılar Teos’un onlara sağladığı
dokunulmazlıktan yararlanmış, Teoslular ise Birlik
sayesinde hem ekonomilerini düzeltmiş hem de çeşitli
Hellenistik krallıklarla aralarını iyi tutmuşlardır.

Türkan Banu Güler
Ankara Üniversitesi DTCFakültesi Tarih Böl. Eskiçağ Tar. ABD.

T

anrı Dionysos’un kenti olarak da bilinen Teos, asıl ününü
Dionysos Sanatçılar Birliği’yle yapmıştır. Sanatçılar bu
birlik sayesinde birçok ayrıcalık elde etmiş, hatta siyasal
alanda kentle eşit konuma gelmişlerdir.
Pergamon kralı I. Attalos’un yönetimindeki ilk dönemde,
Teoslular ekonomik açıdan onları rahatlatacaklarını düşündükleri için Dionysos sanatçılarını kente davet etmişlerdir. Sanatçılar Teos’u Birlik’in merkezi olarak kullanmışlardır. Daha sonra
Antiokhos’un idaresini tanıdığı dönemde Teos, birçok yere
elçi göndererek Dionysos Sanatçılar Birliği’nin tanınması için
girişimlerde bulunmuştur. Kentteki büyük Dionysos tapınağı bu
dönemde yaptırılmış, kent tarihindeki ilk ve tek altın para bastırılmış, Antiokhos ve karısı için festival düzenlenmiştir.

Dionysos Sanatçılar Birliği'nin ortaya çıkışı
Hellenistik dönemin başlarında müzik ve drama yarışmalarının sayısında bir artış olmuş, birçok kentte düzenlenen festivallere ve yarışmalara katılan sanatçılar haklarını korumak için
birlikler oluşturmuştur. Kendilerine Dionysos Sanatçıları adını

Seferihisar'da bulunan yazıttan
“Dionysia’daki* Dionysos rahibi ve prytaneis’teki** prytanlar ve
eklesia’daki*** kutsal haberci ve Dionysos Sanatçılar Birliği için iyi
olsun. Ve onlara şehirdeki 6000 drahmi değerindeki toprağı mal olarak
almasına ve alınan bu toprağın ki onu halk Dionysos Sanatçılar Birliğine
verdi, kutsal olarak duyurulmasına, onun şehirde süresiz olarak vergiden
muaf olmasına (karar verdi). Ve iki adam, halktan toplananlarla
toprağın alınması için görevlendirilsin. Toprağın satın alınması amacıyla
görevlendirilenlere, buğdayın değeri üzerinden verilen sağlamlaştırma
için oluşturulan kasadan 3000 drahmi verilsin. Geri kalan 3000 drahminin
daha önceden şehrin yönetim için onlara kral tarafından verilen kasadan
verilsin. Onlara (sanatçılara) ise Leukatheon ayından ve Metrodoros’un
prytanlığından itibaren 5 yıl erteleme verilsin. Ve tüm bu şeylerin halka
bildirilmesi amacıyla tüm bu kararlar taştan bir stelin üzerine yazılsın
ve Dionysos’un naos’u taçlandırılsın ve Dionysos’un naos’una koyulsun.
Ve bu karar tiyatronun parastadasına da yazılsın ve çelenk koyulsun.
Görevlendirilenler kararın yazılması ve taçlandırma ve dikilen steli
kasadan yapsınlar ve masrafları kasadan versinler. Atanan eliçiler bu
kararı Dionysos sanatçılarına bildirsin, onlara karşı onur ve iyi niyet
olsun ki onlar Teos halkı için devam etsin. Ve satın alma için atananlar
Epitimidos oğlu ….. ve Phanso oğlu Thersion…”
*Dionysia: Dionysos adına düzenlenen büyük festival. **Prytaneis: Kent
meclisinin yönetici komitesi. ***Eklesia: Meclis toplantısı)
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Bugünkü Seferihisar sınırları içinde kalan Teos antik kentine
tarihsel önem kazandıran özelliklerinden biri de, bilinen ilk sanatçı
örgütlenmesi olan Dionysos Sanatçılar Birliği’ne ev sahipliği yapmış
olmasıdır. Türkan Banu Güler’in “Teos Antik Kenti ve Dionysos
Sanatçılar Birliği” makalesi konuyla ilgili ender Türkçe kaynaklardan
biri. Özetleyerek sunuyoruz.

veren sanatçılar hakkındaki bilgilerimiz bulunan yazıtlardan
gelmektedir. Bu yazıtların içeriklerinde yarışmalara ve festivallere katılanların ve kazananların listeleri, Hellenistik şehirlerin
ve birliklerin sanatçılara tanıdıkları ayrıcalıklar ve şehirlerin
sanatçılar ile yaptığı anlaşmalar vardır.
Yazıtlardan elde edilen bilgilere göre Birlik üyelerine sağlanan imtiyazlar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır: Dokunulmazlık, korunma, vergi muafiyeti, dini görevlerden muafiyet,
tiyatro ve halk toplantılarında ön sırada oturma, Oracle’a (tanrıların halkın sorularına cevap verdiğine inanılan yer) danışmada
öncelik, bağış kabul etme, hukuksal durumlarda öncelik…

Teos’a geliş
Seferihisar’da bulunmuş olan ve I. Attalos dönemine tarihlenen bir yazıta göre, Dionysos Sanatçılar Birliği MÖ 3. yüzyılın
son çeyreğinde Teos’a gelmiştir. Bu yazıtta Teoslular, Hellespontos ve İyonya Dionysos Sanatçılar Birliği’nden sanatçıları
kentlerine davet etmektedir. Onlara süresiz şekilde vergiden
muaf tuttukları 6000 drahmi değerindeki bir araziyi vereceklerini taahhüt ederler. Paranın yarısının vergi olarak halktan
toplanmasına ve diğer yarısının kraldan gelecek yardımla
ödenmesine karar verilmiştir. Gönderilen elçilerin durumu
sanatçılara bildirmesine, alınan bu kararın Dionysos tapınağına
ve tiyatroya asılmasına karar vermişlerdir.
Yazıttan anlaşıldığı üzere, Teoslular sanatçıları kent düzeyinde onurlandırmışlardır. Onlara toprak vermekle kalmayıp
buranın uzun süre vergiden muaf olmasına karar vererek kente
gelmelerini cazip hale getirmeye çalışmışlardır.
Bu kararlar sanatçıların kente gelmesinde etkili olmuş olsa
da sanatçıların kente geliş nedenlerinde Teos’un Dionysos’la
olan bağlantısının ve limanının işlevselliğinin daha büyük rolü
olduğu düşünülmektedir. Teoslular içinse sanatçıların kente
gelmesi, o dönemde zor durumda olan ekonomilerinin düzelmesine faydalı olmuştur.

Birliğin yapısı
Yapı olarak incelendiğinde, Dionysos Sanatçılar Birliği’nin
Teos kentinden bağımsız bir yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır.
Tamamen kendi gelenekleri ve yasalarına sahiptirler. Magnesia’daki MÖ 3. yüzyılın sonlarına tarihlenen bir yazıttan
anlaşıldığına göre, Birlik’in başkanı Agonothetes’in yarışmalar
düzenlemek, Eumenes için yapılan festivallerde ve Dionysos

için düzenlenen panegyris’lerde (bir tanrı adına düzenlenen
şenlik, bayram) önemli görevleri üstlenmek gibi sorumlulukları vardır. Bir dönem Dionysos rahibi olarak da hizmet
etmişlerdir.
Birliğin ayrı yasalara ve resmi görevlilere, geleneklere,
dini uygulamalara ve hatta ekonomik gelire sahip olması Teos’un dış ilişkilerinde de söz sahibi olmasına neden
olmuştur. III. Antiokhos Teos’un hâkimiyetini I. Attalos’tan
devraldıktan sonra onlara vergi muafiyeti ve dokunulmazlık
vererek hem Teos halkını hem de sanatçıları memnun etmeyi istemiştir. Onlar da buna karşılık Antiokheia ve Laodikeia
festivallerini düzenleyerek minnetlerini göstermişlerdir. Bu
süre içinde sanatçılar ve Teoslular arasında birlikte yaşamaktan kaynaklanan bir çıkar ilişkisi gelişmiştir.
MÖ 188’de Teos tekrar Attalos’ların hâkimiyetine girince sanatçıların evrensel bağı tekrar devreye girmiştir.
Attalos’lar sanatçılara büyük ilgi duymuş, sanatçılar da
Pergamon’daki önemli festivallere yetenekli sanatçılar
sağlamıştır.
Pergamon krallığı ve sanatçılar arasındaki bu ilişki kral
II. Eumenes zamanında da devam etmiştir. Hatta birliğin
Agonothetes’i ölümünün ardından tanrısallaştırılan kralın
da rahibi sayılmış, kralın doğum gününde düzenlenen yıllık
festivallerin de organizasyonunu yapmıştır. Anlaşıldığı gibi
Hellenistik krallıklar ve sanatçıların arasındaki ilişki oldukça iyi düzeyde olmuş ve Teos da bundan olumlu şekilde
yararlanmıştır.
Teos ve Dionysos Sanatçılar Birliği arasındaki ilişki bir yüzyıldan fazla sürmüş ve iki tarafa da yarar sağlamıştır. Sanatçılar Teos’un onlara sağladığı dokunulmazlıktan yararlanmış,
Teoslular ise Birlik sayesinde hem ekonomilerini düzeltmiş
hem de çeşitli Hellenistik krallıklarla aralarını iyi tutmuşlardır.
MÖ 2. yüzyılın sonlarında ise aynı şehir içinde otonom bir
yapının olması ve ekonomik kaynakların iki taraf arasında
paylaşılması sorun yaratmış, Birlik ile Teos arasındaki uyum
bozulmaya başlamıştır. Pergamon’da yapılan kazılarda
ortaya çıkan II. Eumenes’in Teos’taki Dionysos Sanatçılar
Birliği'ne yazdığı mektup, Teos ve Birlik arasındaki anlaşmazlığın çözümü için bir çağrı niteliğindedir. Bu anlaşmazlık
panegyris’le ilgilidir. Birlik’in düzenlediği panegyris’in gelirinin
eşit şekilde paylaştırılmaması iki taraf arasında soruna neden
olmuş, Teoslular panegyriakhos’luk görevini almak istemişlerdir. Eumenes’in tüm çabalarına rağmen sorun çözülmemiş,
Teoslular kendi otonomilerini bozduğu için festival boyunca
şehrin limanlarının panegriarkhos’luğunu istemişlerdir. Bu da
iki grup arasındaki anlaşmazlıkları devam ettirmiştir. Tüm sorunlara rağmen sanatçılar Attalos hanedanlığının son yıllarına
kadar Teos’ta oturmaya devam etmişlerdir.
Sorunlar çözülemez noktaya gelince, Dionysos Sanatçılar
Birliği kral Attalos tarafından Myonnesos’a (Doğanbey-Çıfıtkale Adası) gönderilmiştir. Fakat Teoslular Roma’ya başvurmuş, onların itirazı sonucunda Birlik biraz daha öteye,
Lebedos’a sürülmüştür. Teos’un Birlik'le olan bağlantısı da
bu noktada bitmiştir.

Sakin Adam güncesi -5
Can Okyay

M

erhaba sevgili okur. Uzun zaman oldu görüşmeyeli.
Mevsimler, sevgililer, başkanlar, ideolojiler hatta çarşıdaki tek yönler bile değişti, bizim sakin şehir sevdamız
değişmedi. Her şeyin akıl almaz bir süratle değişip dönüştüğü
bu güzide çağda istikrarını bozmadan seyir eden yegane şey
hava durumu. Havanın durumu hiç iyi değil sevgili okur. Hava
kendinde değil. Ne yedirip içirdik biz bu havaya bilmiyorum ama
sonumuzun hayırlı bir yere gitmediği aşikâr. Empati sınırlarımızı zorlayan Adanalı kardeşlerimizin güneşe karşı tavırları dahi
sempatik gelmeye başladı. Hal böyle olunca Sakin Kentimin
insanları da sıcaktan gerginleşti, aksileşti. Sıcaktan bunalan
halk, zincir marketlerin süt ürünleri reyonlarında sosyalleşmeye
başladı. Bu gözler, markette teşhir için açtıkları kamp sandalyesinde uyuyakalmış amca bile gördü. Personel “amcacım boynun
tutulacak klima karşısında, kalk istersen” diye uyarınca sinirlendi
amca. “Yedik mi sandalyenizi, 5 dakika gözlerimi dinlendiriyodum, müdürünüze şikayet edicem seni, ne biçim insansın sen”
tadında saldırmaya başladı. Ne gerek var diye düşünüyor insan
böyle gergin bir iletişime. İki ekmek bir yoğurt alıp eve döneceksin ama bin türlü duygu geçişi yaşıyorsun. Ne kadar yazıktır ki
gazetelerin üçüncü sayfasından öteye geçemiyoruz.
Son dönemlerin bir diğer problemi de duygu ve mantık arasındaki tutarsız geçirgenlik. Fizyolojik bir rahatsızlıktan ziyade,
düşünsel bir adımda meydana gelen bir aksama gözüküyor.
Biz sevmeyi de nefret etmeyi de beceremiyoruz sevgili okur.
Duyguları yanlış değerlendiriyoruz. Önyargılarımız sağduyumuzu sindirmiş. Uçlarda yaşamaktan keyif alıyoruz. Sinyal vermeye üşeniyoruz ama karşı şeritte konuşlanmış radarı görünce 5
kilometre boyunca hunharca selektör yapmaya erinmiyoruz
karşıdan geleni uyandırmak için. Yeni tanıştığımız bir insana
evimizi açıyoruz, ekmeğimizi paylaşıyoruz ama dibimizdeki
muhtaca kafamızı çeviriyoruz. Bizim gibi düşünmediği için bir
insanın güzel davranışını görmezden gelirken, kendimize yakın
hissettiğimiz kişilerin hatalarına bin türlü kılıf buluyoruz. İnsan,
bir ayağı maddenin toprağında, diğeri mana labirentinde, anlayışıyla doğru orantılı olarak tutarlı adımlar atmaya çabalayan
bir varlıktır üstadım. Zamanla beraber insan da değişir. Mutlak
doğru penceresinden sarkmaya gelmez. Kafamız demir parmaklıklara sıkışırsa çıkarması sancılı olur.
Biz hangi ara birbirimize bu kadar yabancılaştık bilemiyorum sevgili okur. Tahammül sınırlarımız ne oldu da bu kadar
azaldı? Sıcağı, kalabalığı, yaşam telaşımızı ve yorgunluğumuzu
bir kenara bırakırsak, biz ne vakit birbirimizden, biz ne zaman
kendimizden bu kadar uzaklaştık? İnsanlığın toplumları yaratan
bağlayıcı gücüne eksik harç mı kattık? Hırs ve egoizmin çığlığına
kulaklarımızı mı tıkayamadık yoksa? Kendi yarattığımız hengameye “hayatın seli” diyerek yörüngemizi meşrulaştırmak, kış
uykusunu uzatmaktan başka bir işe yaramıyor maalesef. İdeolojilerimizi ve onun ateşiyle şekillenen yaşam tarzımızı, yıkıcı
karşı eleştirilerin öncülüğünde inşa etmek yerine doğa ve insan
merkezli, çok daha kapsayıcı bir tutumla kurmaya çabalamazsak
huzura ermemiz biraz zor görünüyor.
Her şeye rağmen, inanıyorum ki diyalektik, kuantumdan
makrokozmoza kadar tüm algılayabildiğimiz düzenlerde ve
sistemlerde olduğu gibi, bireylerin sancılı ilişkilerinde de üzerine
düşen görevi, binyılların kendine yüklemiş olduğu misyonla şekillendirecek. Yeter ki kapılarımız “umut”a her daim açık olsun.

35

Tunç Soyer:"Yeni bir modelle
İzmir'i kooperatifçiliğin
başkenti yapacağız"
"Krizden ilk zarar görenler arka sıradakiler. Kooperatifler
dayanışma temelinde buna karşı durabilecek,
üreticilerin öz gücüne ve kendi örgütlenmesine
dayanan bir ekonomik modeli de bize sunuyor. Bizim
İzmir’de hem tarımsal kalkınma kooperatifleri hem
de farklı kooperatifleşme modelleri açısından, bunu
canlandırmamız ve güçlendirmemiz gerekiyor."

K
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ooperatiflerin kendi başlarına, kendi öz güçlerine ayakta durabilmesi
çok önemli ama bir o kadar da zor.
Bu durumda en azından can suyu olacak bir
destek, kooperatiflerin gelişmesinde, başarı kazanmasında ve dolayısıyla güven verip
yaygınlaşmasında temel bir rol oynuyor.
Burada akla hemen yerel yönetimlerin kooperatiflerle ilişkisi geliyor. İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gerek Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemindeki
çalışmalarından, gerek projelerinde yaptığı
vurgulardan, bu konuya özel bir önem verdiğini biliyoruz. Kendisine yerel yönetim ve
kooperatifler arasındaki ilişkiyi sorduk:

ğimiz gibi, kooperatifçiliği güçlendirmek.
Geçtiğimiz 3 dönemde kooperatiflerden
470 milyon liralık alım yapmışız. Bunu önümüzdeki 5 sene içerisinde en az 4 katına
çıkarmayı planlıyoruz. Alım garantili projelerle tarımsal kalkınma kooperatiflerine
destek olmanın yanı sıra, İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin yapacağı şey tarımsal üretim
sürecindeki girdi maliyetlerini de düşürmek
olmalı. Örneğin Ödemiş’te İkinci Cemre’de
açıkladığımız projelerde gübre kooperatifleri kurmaktan bahsetmiştik. Yakın zamanda bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz.

- Büyükşehir Belediye Başkanı olarak
göreve başladıktan sonra ilk büyük toplantınızı İzmir’de faaliyet gösteren tarımsal
kalkınma kooperatiflerinin yöneticileriyle
gerçekleştirdiniz. Seçimden önce dile
getirdiğiniz, İzmir’i tarımsal kalkınmanın
başkenti yapma hedefimiz bakımından
kooperatiflerden ne bekliyorsunuz? Kooperatiflere ne vaat ediyorsunuz?
Tunç Soyer: Seçim öncesinde yaptığımız 3 Cemre Toplantısında projelerimizi
açıklarken, İzmir halkına şunu söyledik.
Biz bu kentin refahını büyüteceğiz ve daha
adil paylaşılmasını sağlayacağız. Burada
en önem verdiğimiz hususlardan bir tanesi,
bu toplantıların ikincisinde açıkladığımız
tarımsal kalkınma odaklı projelerimizdi.
Tarımsal kalkınma açısından baktığımızda bizim esas hedeflerimizden biri
kırsaldan kente göçü durdurmak. Ülkemizde sürekli bir kente göç var ve bu göçün
yarattığı sosyal ve ekonomik problemler
giderek büyüyor. Öte yandan, uygulanan
tarım politikalarıyla da doğrudan alakalı
şekilde, tarımımız iflas etme noktasına
gelmiş bulunmakta.
Bizim kent yöneticileri olarak kırsaldan
kente göçü durdurmak ve tarımsal kalkınmayı yeniden canlandırmak için yapacağımız en önemli şey, her zaman söyledi-

Üreticinin uygun maliyetlerle ve pazarlama sıkıntısı olmadan üretmesini sağlamadığımız takdirde, bu ülkede tarımda
dışa bağımlılık ve ithalat gittikçe artıyor.
Bunun artması yoksulluğun da artması
demek. Yoksulluğun artmasına karşı ortaya
koyacağınız çözüm daha fazla üretmekten, dolayısıyla üreticiyi güçlendirmekten
geçiyor.
Bunun için sadece kooperatiflere maddi
destekte bulunmanın, alım garantili
projelerin ya da girdi maliyetlerini düşürmenin yeterli olmadığının da farkındayız.
Bunların yanı sıra bu işin Ar-Ge boyutunda
da yapmamız gereken şeyler var. Örneğin
geçtiğimiz günlerde Menemen’de bir tarımsal araştırma merkezi kurulması için ilk
adımlar atıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak
buna tam destek vereceğiz.
Aslında burada kooperatifler üzerinden
üreticiye sağlanacak çok yönlü desteklerle
bir model kuruluyor da diyebiliriz. Bunun
bir ayağı da şu; örneğin ihtiyacı olan bölgelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından
paketleme tesisleri kurulacak. Ya da Seferihisar’daki örnekteki gibi, mandalinanın raf
ömrünü uzatmak için soğuk hava deposu
açılacak. Bunun temellerini zaten atmış,
açılışını yapmıştık, tam anlamıyla faaliyete
geçmesi bu yıl içerisinde olacak.

İzmir'de yeni bir kooperatifçilik
modeli

Bu tür yatırımlar üretimin sürdürülebilirliğini sağlıyor, katma değerini artırıyor.
Küçük üreticinin rekabet edebilme gücünü
artırıyor. Paketleme tesisleri, soğuk hava
depoları ve buna benzer ihtiyaçlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir’in çeşitli
ilçelerinde planlanarak uygulanacak. Bu
kapsamlı desteklerle çok uzun soluklu bir
değişim yaratabilmek mümkün.
- Kooperatifler bu değişimde önemli bir
rol oynayacak o halde?
- Elbette. Tarımsal kalkınma kooperatifleri ulusal tarım politikalarının iflası
karşısında yeni bir model, yeni bir çözüm
olabilir. Ama bunun için kooperatiflerin
her birinin tek başına faaliyet göstermesi
yeterli değil. İzmir’de havza bazında üst
birlikler oluşturma gibi bir projemiz var.
Daha büyük birlikler oluşturarak üretici
ürünlerini sadece İzmir’e değil tüm Türkiye’ye pazarlayabilecek. Yarımada, Menderes, Bakırçay ve Gediz gibi bölgelerdeki
kalkınma kooperatiflerini havzalar şeklinde
üst birliklerde birleştirerek İzmir’i kooperatifleşmenin başkenti yapacağız. Bunlar
aracılığıyla her bölgede ürün planlanması
yapılacak, bölgenin ihtiyacına ve özelliklerine göre ürün çeşitliliği sağlanacak,
pazarlama imkânları geliştirilecek.
- Hep vurguladığınız, İzmir’in arka
sıradakilerini kucaklayan bir yerel yönetim
hedefi bakımından da kooperatiflerin bir
rolü var mı? Sosyal bir ekonomi açısından
kooperatiflerin işlevi ne olabilir sizce?
- Aslında tüm bunların arkasında, içinde
bulunduğumuz küresel ekonomik krize
bir yanıt oluşturabilmek var. Krizin sebebi
belli, acımasızca uygulanan kapitalist ya
da neoliberal politikalar. Krizden ilk zarar
görenler de arka sıradakiler. Kooperatifler
dayanışma temelinde buna karşı durabilecek, üreticilerin öz gücüne ve kendi örgütlenmesine dayanan bir ekonomik modeli de bize sunuyor. Bizim İzmir’de hem
tarımsal kalkınma kooperatifleri hem de
farklı kooperatifleşme modelleri açısından,

bunu canlandırmamız ve güçlendirmemiz
gerekiyor.

Neoliberalizme karşı
tek kalkan dayanışma
Geldiğimiz nokta itibariyle hakikaten
büyük çaplı bir ekonomik kriz söz konusu.
Üretim zayıflamış, beraberinde büyük bir
sosyoekonomik tahribat yaşanıyor. Bu
büyük korku ve endişelere sebep oluyor.
İnsanların gelecekten umutsuz olduğu bir
sosyal yapı var karşımızda. Buna karşı bir
çözüm üretebilmek için insanlar arasındaki
dayanışma duygusunun güçlendirilmesi
gerekmekte.
Bizim kooperatif dediğimiz kurumsal
yapının arkasında işte bu dayanışma var
zaten. Köylerimizde bir imece kültürü var,
bunu hepimiz biliyoruz. Köyün ihtiyaçlarının müşterek bir şekilde karşılanması için
ortaya çıkartılmış özgün bir yapıdır bu.
Kooperatifin bir tüzel kişiliği var ama dayandığı yer tamamen imecedir, dayanışma
kültürüdür.
Bu dayanışmanın kendisi, insanlar arasında birlikte iş yapabilme kültürü ve buna
dayalı emek süreci, aslında bahsettiğimiz
neoliberalizmin vahşi uygulamalarına karşı
bir kalkan görevi de görüyor. Müthiş bir
direnç noktası oluşturuyor. İyi yönetilen
kooperatifler sadece bu kolektif emeğin
gücünü ortaya çıkarmıyor. Aynı zamanda
kurmuş olduğu bu model sayesinde kapitalizmin aşırılıklarını törpüleyici bir rol de
üstleniyor.

Kooperatiflerle kadınlara
yeni ufuklar
- Burada kadınların ve kadın kooperatiflerinin nasıl bir rolü var?
- Tarımsal üretimde kadının emeğinin
temel bir yeri var, biliyorsunuz. Dolayısıyla
kooperatifler açısından da kadının rolü çok
belirleyici. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ayrıca özel bir önem taşıyor. Bunlar
aynı zamanda kent yoksulluğunu azaltmak
için de çok temel bir yere sahip. Kadın
kooperatiflerini güçlendirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak için çaba göstereceğiz.
Ama kadınlar söz konusu olduğunda kooperatiflerin başka bir rolünün de
olabileceğini düşünüyorum, Türkiye’de
eksik kalan bir yön bu. Kadın emeğine
dayanan ürünlerin toplanması, pazarlanabilmesi önemli, fakat yeterli değil. Bunun
yanı sıra, kooperatiflerin kadınların sosyal
statüsünün güçlendirilmesinde de etkisi
olabilir. Kastettiğim şey şu; bugün itibariyle baktığımızda kadın kooperatifleri temel
itibariyle sadece gıda ve tekstil ürünlerine
yoğunlaşmış durumda. Ama bunlar birer
otantik ürün durumunda kalabiliyor. Kadın
bir ekonomik bağımsızlık elde ediyor
belki ama bu kadının mevcut toplumsal
konumu üzerinden, evdeki rolü üzerinden
gerçekleşiyor. Dolayısıyla tek başına sosyal
konumunu değiştirmeye yetmiyor. Burada

yapmamız gereken şey daha yenilikçi faaliyetlere de kadınları kanalize edebilmek.
Kadınların bilgi ve becerilerini artırmak,
onları dijital yeniliklere ya da teknolojik
gelişimlere adapte etmek...
Kadınların sosyal statülerini güçlendirilmesi için bu tür bir rol oynayabilir kooperatifler. Burada hem Büyükşehir Belediyesi
olarak bize hem de bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına bir görev
düşüyor. Kooperatifleri kendi içerisine
kapalı yapılar olarak değerlendirmemek,
farklı sivil bileşenlerle temasa geçmesini
sağlayacak adımlar atmak gerekiyor bunun
için. Biz bu noktada iyi bir koordinasyon
sağlamaya da adayız. Bu sayede kooperatifler ortaklarını eğiten, geliştiren, onlara
yeni ufuklar ve beceriler kazandıran bir rol
de oynayabilir.
Mesela İzmir’de Genç İşi Kooperatif
adıyla, sosyal kooperatifçiliğin başarılı bir
örneğini sergileyen bir yapı var gençler tarafından kurulmuş. Çeşitli alanlarda kooperatifçilik nasıl yapılabilir, sürdürülebilir bir
kooperatifçilik nasıl başarılır gibi konularda
veri toplayan, analiz yapan, saha çalışmalarıyla diğer kooperatiflere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan bir yapı bu. Bir yanda
böyle bir sosyal kooperatif modeli var, bir
yanda klasik tarımsal kalkınma kooperatiflerimiz, kadın kooperatiflerimiz var. Bunları
bir puzzle’ın parçaları gibi eşleştirip bir araya getirerek bambaşka çözümler, bambaşka yol haritaları üretmek mümkün. Gerek
kooperatifler arasında gerek sivil toplum
örgütleriyle kurulabilecek ilişkiler, mevcut
kooperatif yapısına son derece yenilikçi bir
karakter kazandırabilir. Kooperatifçilikten
bir başarı hikâyesi çıkartılabilir.

Dünyayı belediye başkanları
yönetse...
- Yerel yönetimin imkânlarına gelelim
isterseniz son olarak… Gerek yerel gerek
global sorunlara dokunmak bakımından,
merkezi hükümetlerle kıyaslandığında
nasıl avantajları var yerel yönetimlerin?
Fikirlerini önemsediğinizi bildiğim Amerikalı sosyolog Benjamin Barber’ın “dünyayı belediye başkaları yönetse” diye bir
önermesi var. Bu bağlamda neler söyleyebilirsiniz?
- Benjamin Barber “dünyayı belediye başkanları yönetse” başlıklı TED konuşmasında
antik Yunan’ın şehir devletlerinden, “polis”lerden başlatır hikâyeyi. İnsanlığın bugüne
taşınan hikâyesinin polislerde başladığını,
orada tamamen özgün ekonomik, sosyal
ve siyasi yapılar oluşturulduğunu vurgular.
Demokrasinin ilk örnekleri kentlerde ortaya
çıktı gerçekten ve polisten kozmopolise
giden bir yolculuk oldu. Şehirler o kadar
dinamik yapılar ki, tarihin doğrusallığı içerisinde gidişata yön veren bir rolleri var.
Bugün dünyada bir küresel barış kavramından söz ediyorsak, bunun bile ortaya
çıktığı mekân kentler olmuş. 1648 tarihli

Westphalia Barış Antlaşması’nı hatırlayalım. Modern uluslararası ilişkilerin ve
ulus devlet anlayışının temelindedir bu
anlaşma. Ortaya çıktığı iki kent, Osnabrück
ve Münster barış şehirleri olarak bilinir.
Şehirler her zaman kendi işleyişi içerisinde
kendi ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebilmişlerdir ve bu çözümler çoğu zaman
şehrin sınırlarını aşıp evrensel bir karakter
kazanmıştır.
Bugün mesela akıllı kentler diye bir
kavram var fakat akıllı ülkeden bahsedemiyorsunuz. Ya da aynı şekilde yeşil kentlerden bahsediyoruz ama yeşil bir ülkeden
bahsedemiyoruz. Bir şehir kendisine bir
gelecek biçip o doğrultuda bir planlama,
bir süreç tasarımı yapabiliyor. Kendisine bu
tür bir misyon belirleyebiliyor.
Burada temel bir başka husus daha
var. Uluslararası ilişkiler perspektifinden
konuşursak, devletler arası ilişkiler, güç
ilişkilerine ve tehdit algısına dayalıdır. Fakat
şehirler arasında ne böyle bir güç ilişkisi var,
ne böyle bir tehdit algısı. Aksine şehirler her
geçen gün birbirlerine daha da yakınlaşıyorlar. Aralarındaki sınırları her geçen gün
daha fazla kaldırıyorlar. İklim değişikliği,
göç, ekonomi, ticaret ya da bazı sosyal
alanlarda, çok geniş bir skalada işbirlikleri
oluşturuyorlar. Fikir alışverişi yapıyor, yeni
ağlar kuruyorlar. Bu yeni ağlar aynı zamanda şehirlerin daha ileri bir noktaya gitmesine sebebiyet verebiliyor. Bu bakımdan yerel
yönetimlerin sadece yereli değil dünyayı
değiştirmek, kendi sorunlarını çözerken
insanlığın sorunlarına çözüm olabilecek
modeller yaratmak gibi bir kapasitesi var.
- İzmir’le ilgili bu bakımdan hedefiniz
ne?
- İzmir ekonomik potansiyeliyle, imkânlarıyla, kültürel kimliğiyle, insanıyla bu bakımdan çok zengin bir kent. Aynı zamanda
jeopolitik açıdan da bambaşka bir noktada.
Doğu'nun Batı'ya açılan kapısı, Batı'nın da
Doğu'ya uzandığı, üzerinden Asya’ya ulaştığı kapı. Bu İzmir’e büyük bir sorumluluk
yüklüyor aynı zamanda. Bizim hedefimiz
bu sorumluluğu üstlenmek, İzmir’in tarihsel misyonuna da uygun düşecek şekilde,
Akdeniz Kentler Birliği’ni yeniden harekete
geçirmek.
Bu noktada, az önce örneklerini verdiğim
gibi, kente nasıl bir misyon biçtiğiniz, buna
nasıl yöneleceğiniz önemli. Bu sadece
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız bir tarif değil. Bu hikâyeyi ortak akıl
temelinde diğer kurum ve kuruluşlarla beraber planlayarak oluşturmamız gerekiyor.
Refahın büyütüleceği ve adil paylaşılacağı
bir İzmir’i vurguluyoruz biz özellikle. Bu
noktada da en önemli dayanaklarımızdan
biri, hiç şüphesi kooperatifler. Kooperatifler hem ekonomik krizlere karşı bir çıkış
yöntemi olarak hem de daha iyi, daha adil
bir dünyanın zeminini hazırlayan demokratik yapılar olarak, vazgeçilmez bir yere
sahip olacak geleceğimizde.
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Egeli şair Sappho ve dünyası
Sappho duygusal olmayan, mantıklı ve eril antik
dünyaya bir alternatif olmuştur. O kadının sesidir,
onun şiirlerinde yaşamın ve doğanın güzelliği, kaygısı,
heyecanı ve belirsizliğini anlamaya çalışan insanlar ile
kadınsı, duygusal ve kişisel bir dünya buluruz.

Şule Gönülsüz
Bu gece
	Ay battı, sonra yıldızlar;
Gece yarılandı,
Zaman geçiyor
Bense yapayalnızım yatağımda

2

(Çeviri: Cevat Çapan)

004 yılında Mısır’da MÖ 3. yüzyıla ait bir mumyaya sarılı
papirüste bir şiir bulundu, Sappho’nun şiiriydi. Hani Platon’un 10. muse (esin perisi) kabul ettiği, MÖ 7. yüzyılın
sonları ile 6. yüzyılın başlarında Lesbos'ta, bizim bildiğimiz
adıyla Midilli’de yaşamış lirik şair.
Sappho erkek egemen bir dünyada, Eski Yunan Uygarlığından bize ulaşan ilk kadın sesi oldu. Kuşkusuz başka kadın
sanatçılar da vardı ama onlar bir şekilde tarihin gizli sayfalarında saklı kaldılar…
Sappho (Safo, Aiol lehçesiyle Psappha) yaklaşık MÖ 610’da
Ege’de, en büyük Yunan adalarından biri olan Lesbos’ta doğar.
Herodotus’a göre zengin bir tüccarın kızıdır. Babası Skamandronymos, annesi Kleis ve üç erkek kardeşi ile birlikte yaşayan
Sappho, soylu aileden gelen diğer pek çok kadın gibi iyi bir
eğitim almıştır. Şiire ve müziğe büyük bir ilgisi vardır. Büyük

olasılıkla genç yaşta Andros adasından Kerkolas adlı zengin bir
adamla evlendirilir. Bir kızı olur. Şiirlerinden kızına annesinin
adının verdiğini öğreniyoruz:
Güzel bir kızım var, sevdiceğim Kleis’im
altın çiçeklere benzeyenim benim
değişmem onu tüm Lidya’ya güzel Lesbos’a bile
(Çeviri: Azra Erhat- Cengiz Bektaş)

Ozanlığının yanı sıra eğitimci kimliğiyle de tanınır. Sappho
bir kız okulunda öğretmen ve yönetici olarak çalışır. Ayrıca
kadınlarla birlikte lir eşliğinde birbirlerine şiirlerini okuyan
bir topluluğun başında yer aldığı düşünülür. Bu okul ve/veya
topluluk, bazı araştırmacılara göre bir tür dernektir. Ama burası
ne rahibeler okulu ne de bir sanat akademisidir. Tanrıçaları
Afrodit’e bağlı, müzik ve şiir kültürüyle beslenen, doğanın güzelliğini öğreten, kadın zarafetini işleyen ve genç kızları evliliğe
hazırlayan bir yerdir.
Sappho Egeliydi, yaşadığı dönem şehir devletlerinin yıkılmaya başladığı zamanlardı. Bununla birlikte bireyselliğin, bireyci
dünya görüşünün de doğduğu çağlardı. Ege’de hep canlı bir
ticaret hayatı vardı. Lesbos’un hemen karşısında, Anadolu’da
Lidyalılar ticareti çok geliştirmiş, değiş tokuşu önemli ölçüde
terk edip parayı (sikke) icat etmişlerdi.
Sappho’nun ailesi ticaretle uğraşıyordu, bu sayede küçüklüğünden beri yaşadığı adanın dışındaki büyük dünyadan haberdardır. Lesbos’taki darbe sonrası bir dönem ailesiyle birlikte
Sicilya’ya sürülmüş ama yaşamının çoğunluğunu güzel adasında geçirmiştir. Öte yandan belki Sicilya dışında Foça’yı, Teos’u,
Girit’i, Kıbrıs ve başka yerleri de görmüştür. Şiirlerinde birçok
yerin adı geçer, Ege ve çevresinin izleri şiirine yansır:
Kıbrıslı, düşümde
Mor mendilin kıvrımları
gölgeledi
yüzünü –
hani Timas’ın
tâ Foça’dan
ürkerek yolladığı
(Çeviri: Cevat Çapan)

Sappho'nun
öğrencilerine şiir
okurken resimlendiği
bir Antik Yunan vazosu.

38

Eski Yunan edebiyatı sırasıyla destan (epik şiir), lirik şiir ve
tragedya olarak gelişim gösterir. Sappho’nun yaşadığı dönemde lirik şiir ön plandadır. Lir (lyra) eşliğinde okunan şiir anlamındaki bu türde daha çok kişisel duygulara yer verilir. Sappho,

Paroslu Arkhilokhos (MÖ 680-MÖ 645),
çağdaşı Lesboslu Alkaios (MÖ 620-MÖ
580) ve ölümünden bir süre sonra karşı
kıyıda Teos’ta doğacak olan Anakreon
(MÖ 582-MÖ 485) ile Eski Yunan edebiyatının en tanınmış şairleri arasında
sayılır. Arkhilokhos ve Alkaios’tan farklı
olarak güncel siyasi olaylar ve kahramanlıklar yerine daha çok kişisel konularda,
doğa ve aşk üzerine şiirler yazmıştır.
Alkaios’un da sadece siyasi konularda
değil, hayatın zevkleri üzerine güzel
mısraları olduğu biliniyor. Ama Teoslu
Anakreon, Sappho ve Alkaios’u çok
geride bırakıp sadece ve sadece aşk ve
şarabı öven şiirler yazar. Bu sebeple de
bazı eleştirmenlere göre lirik şiir derinlik
ve ciddiliğini kaybetmiştir.
yalınayak dolaşma
kıyıdaki çakıllarda
o kadar nazlıysan

		

(Çeviri: Cevat Çapan)

Sappho’nun şiirleri yazılarak çoğaltılır,
tarihçiler ve edebiyatçılar kendi yapıtlarında ondan çeşitli alıntılar yaparlar.
Roma döneminde çok ünlü olan Sappho ve şiirleri zaman içerisinde daha az
kopyalanmaya başlanır. Bunun bir sebebi
Sappho’nun kullandığı lehçe olabilir.
MÖ 7 ve MÖ 6. yüzyıllarda tek bir Yunan
dilinden bahsedilemez, Dor, İon, Aiol gibi
çeşitli lehçeler vardır. Sappho şiirlerini
Dor öğelerini de içeren Aiol lehçesiyle
yazmıştır. Sonraları Latinceye de çevrilmiş olan bu şiirler MS 2-3. yüzyıllarda
İskenderiyeli bilginler tarafından dokuz
kitap halinde bir araya getirilir. Erken
dönem Katolik ve sonra Bizans Kilise
liderleri Sappho’nun şiirlerini sansürlemiş
veya yok etmiştir. Çünkü bunlar kadın,
aşk, erotik düşünceler, Afrodit başta
olmak üzere pagan tanrılara tapınma
gibi Ortaçağ’daki dinsel görüşlere taban
tabana zıt konuları içermektedir. Günümüze kadar gelen tek eksiksiz şiiri
“Aphrodite’ye Yakarış”tır. 200 kadar şiir
parçası (fragmanlar) ya sonraki yazıcı,
şair veya çevirmenler tarafından tamamlanmış ya da eksik bölümler okuyucunun
hayal gücüne bırakılmıştır.

Afrodit’e Yakarış
Tahtı renkler saçan ölümsüz Afrodit
Zeus’un oyuncu kızı, ey ece,
üzgüler, kaygılarla yüreğimi
ne olur ezme.
Gel gene eskiden olduğu gibi
duyunca uzaklardan yakarmamı
altın evini babanın bırakıp
geldiğin gibi
arabanı hızla sürüp göklerden
yeryüzüne getirirlerdi seni
sık kanatlarını çırpıştırarak
güzel serçeler
konuverirlerdi yere ve sen
ölümsüz yüzünde gülümsemeyle
başıma gelenleri sorardın,
neden çağırdığımı,
deli gönlümün dileğini sorardın:
“Peitho kimi getirsin kollarına,
sana bugün böyle haksızlık eden
kimdir ey Safo;
şimdi kaçsa da tez düşer ardına
armağan almayan gelir sunmaya
istemese de, sevmese de bugün
er geç sevecek.”
Gel kurtar ne olursun gene beni
bunca zorlu kaygısından gönlümün
oldur olmasını dilediğini;
katıl savaşıma
(Çeviri: Azra Erhat- Cengiz Bektaş)

Yaşadığı dönemde ve sonraki yüzyıllarda çok tanınan ve sevilen bir şairdir
Sappho. Strabon ünlü eseri Coğrafya’da
şöyle der: “Bütün
yazılı tarihte, şair
olarak onun yanına
varacak bir başka
kadın tanımıyorum”.
Sanatla ilgilenen
insanları etkilemiş,
sanatçılara esin
kaynağı olmuştur.
Roma döneminden
kalma çok sayıda
Sappho heykeli ve
büstü vardır. Sappho
ve lir resimli paralar
dahi basılmıştır.
Rönesans dönemin-

de Eski Yunan edebiyatına ve dolayısıyla Sappho’nun şiirlerine ilgi yeniden
canlanır. Ama şiirlerin çoğu tahrip
olduğundan, ancak başka sanatçılar ve
tarihçilerin eserlerindeki alıntılardan
izini sürebilirler.
19. yüzyılda Romantizm sanat akımı
ve arkeolojinin gelişmesiyle Sappho
daha fazla gün ışığına çıkacaktır. Oxford
Üniversitesi Queen’s College’ta arkadaş
olan Bernard Grenfell ve Arthur Hunt,
1896’da Kahire’de yaptıkları kazılarda papirüs el yazmalarında Sappho’nun şiirlerini
bulurlar. Sappho artık başkalarının yapıtlarındaki alıntılar değildir, sanki yeniden
ete kemiğe bürünmüştür. Şiirleri çeşitli
dillere çevrilir. Sadece edebiyat çevrelerini
etkilemekle kalmaz, heykel ve resimde
de yeniden bir Sappho çağı başlar. Bunlar
arasında Sir Lawrence Alma-Tadema’nın
(1836-1912) “Sappho ve Alkaios” adlı tablosu, Johann Heinrich von Dannecker’in
(1758-1841) Sappho heykeli, Jacques-Louis
David’in (1748-1825) “Sappho ve Phaon”
tablosu, James Pradier’in (1790-1852) bugün Musée d’Orsay’da sergilenen heykeli
ve Fransız sembolist ressam Gustave Moreau’nun (1826-1898) Sappho’yu resmettiği birçok yapıtı sayılabilir.
Kadın olduğu için, kimilerine göre cinsel
tercihleri yüzünden Sappho’nun sevmeyeni de çok olmuştur. Lezbiyen sözcüğünün Lesbos adasından geldiği ve şairin
lezbiyen olduğu da söylenir. Öte yandan
Sappho bugünkü gibi heteroseksüel ve
homoseksüel sevgi
arasında kesin bir
ayrımın olmadığı bir
dönemde yaşamıştır.
Eski Yunanda lezbiyenliğin değil, daha
çok erkek ve oğlanlar arasındaki aşk
ilişkilerinin yoğun olduğu bilinmektedir.
Her şeyden öte o,
duygusal olmayan,
mantıklı ve eril antik
dünyaya bir alternatif olmuştur. Sappho
kadının sesidir, onun
şiirlerinde yaşamın
ve doğanın güzelliği,
kaygısı, heyecanı ve belirsizliğini anlamaya çalışan insanlar ile kadınsı, duygusal ve
kişisel bir dünya buluruz.

KAYNAKLAR:
- Ahmet Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara, 1988.
- Safo: Şiirler, Çeviri ve Üzerine Konuşmalar: Azra
Erhat-Cengiz Bektaş, Cumhuriyet, İstanbul, 1999.
- Sappho: Şiirler, Çeviri: Cevat Çapan, Cem Yayınevi,
İstanbul, 1972
- Sappho: Fragmanlar, Çeviri: Alova, T.İş Bankası Kültür
Yay., İstanbul, 2008.
- www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/sappho-c-612-c-557-bce
www.newworldencyclopedia.org/entry/Sappho
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Küçük üreticisiz tarımsal kalkınma,
kooperatifsiz küçük üretici olmaz
"Biz imece ruhunu, kültürünü kaybetmişiz. Oysaki kooperatifler bunun ta kendisi.
Dolayısıyla kendi örgütlenme anlayışına da baştan aşağı bu ruhun sirayet etmiş
olması lazım. Biz biraz bunu kaybetmişiz, bir arada iş yapabilmeyi, bir arada
üretmeyi… Ben değil biz demeyi unutmuşuz. Onun yeniden gelişmesi gerekiyor."

K

ooperatif denince ilk akla gelen tarımsal amaçlı kooperatifler oluyor. Türkiye'de tarımın iflasın eşiğine gelmesiyle,
üretici de ayakta kalabilmek için birlikte durma ihtiyacını
daha fazla hissediyor. Ülkemizde topraklarında hem kurumsal
bir geçmişe hem de bundan çok daha derin bir kültürel köke
sahip olan kooperatifler yeniden canlanıyor. Kooperatifçiliğin
köylüye derman olmasını zorlaştıran etkenleri aşmak, mevcut
yapıyı daha dinamik ve işlevli hâle getirmek bu durumda daha
da önem kazanıyor. Tüm bunları, Köy-Koop yöneticisi Neptün
Soyer'le konuştuk.
- Köylünün neden kooperatife ihtiyacı var?
Neptün Soyer: Çok klasik ve basit bir cevap vereyim. Örneğin
Seferihisar'da Gödence köyümüz... Dededen kalma arazilerinde
zeytincilik yapacaklar, zeytinyağı üretecekler. Şehre uzaklar, arazilerinde zeytini bir arada toplamaları mı onlara ekonomik fayda
sağlar ve hayatlarını kolaylaştırır; yoksa herkes kendi başına
traktörünü alsın, şehre gitsin gelsin, herkes kendi işini kendisi
görsün, böylesi mi kolay? Tabii ki birincisi. Dolayısıyla bir araya
gelmeleri, üretimlerini ortak bir halde yapmaları gerekiyor.
Kooperatifçilik o yüzden dünyanın her yerinde, hele de bizim
gibi tarım arazilerinin küçük ve parçalı yapıda olduğu yerlerde,
köylü için bir mecburiyet. Zaten bir araya gelmek zorundasınız.
O yüzden köylerde küçük üreticiler için, aile çiftçileri için çok
önemli kooperatifçilik.
- Bu küçük üreticilerin Türkiye’deki tarımsal üretimdeki ağırlığı ne?
- Sayısal bir oran olarak ezberden bir şey söylemeyeyim şu an.
Ama sayısal öneminden daha fazladır üretimdeki ve kültürdeki
önemi. Öyle ki aile çiftçileri üretimden vazgeçerse kentlinin
sofrası boş kalır. Aile çiftçisinin sadece kendisini doyuran bir
üretimin ötesinde bir kapasitesi var. Tabii ki tarımsal sanayiyi
büyütmemiz lazım. Hele de dünyayla rekabet edecekseniz
tabii ki büyük ölçekli üretimi gerçekleştirmek lazım. Ama küçük
üreticiyi ve aile çiftçiliğini yok sayan, korumayan, geliştirmeyen
bir tarımsal kalkınma Türkiye
için gerçek dışıdır.
- Kooperatifler aile çiftçilerinin rekabet şartlarında
büyük ölçekli tarım karşısında ayakta kalabilmesi için
de önemli o halde?
- Aynen öyle, bir araya
gelerek siz de bir güç oluşturuyorsunuz. Sizin beş tane,
öbürünün on tane ineği varken, sütünüzü beraber toplayıp, maliyetleri beraberce
karşılayıp, bir birlik çatısı
altında sanayicinin karşısına
çıkmazsanız ne yapabilirsiniz
ki? Beş ineğinizin sütü, git gel
mazot parasını karşılamaz.
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O yüzden çok kıymetli ve vazgeçilmezdir kooperatifçilik küçük
üretici için.

Tarım kooperatifleri çok yaygın ama dağınık
- Türkiye’de tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yapısı nasıl
peki, bu ihtiyacı karşılayacak ölçekte yaygın mı?
- Yaygın ama çok parçalı ve dağınık. Kendimizden örnek vereyim. Biz Köy-Koop olarak 13 ilde faaliyet gösteriyoruz. Çatımız
altında 1500 bağlı kooperatifimiz var. Aşağı yukarı her kooperatifimizin 100 ortağı var, 150 bin ortak…
- 150 bin hane yani…
- Bunu da kabaca çarpın bir hanede kaç kişi varsa, sadece
Köy-Koop’un, yaşamını tarımsal üretim sayesinde sürdüren kaç
kişinin hayatında yeri olduğunu görürsünüz. Yani kooperatifler
ve birlikler çok yaygın ama bir o kadar da dağınık. Yeterince
işlevli olmamasında bir etken de bu. Parçalanmış bir yapı ve
bağlı olduğu parçalı bir mevzuat söz konusu. Sadece çok amaçlı
tarımsal kalkınma kooperatifleri değil söz konusu olan. Hayvan
kooperatifleri, süt birlikleri var aynı kanundan yükümlü olan ve
çok amaçlı tarımsal kooperatifler gibi çalışan. Dolayısıyla bunların hepsi toplamda büyük bir nüfusu kapsıyor.
Ama dediğim gibi çok dağınığız ve işlevler de karışmış dolayısıyla. Biz sadece küçük köylerde aile çifçileriyle bir şeyler
yapmaya kalkarken bir yanda süt birlikleri kurulmuş, damızlık
birlikleri kurulmuş. Ticari amaçla kurulmamış olan, hayvan sayısı, düve sayısı gibi envanter çıkarma, küpeleme, hayvan sağlığı
ile uğraşma gibi işlevlerle kurulmuş yapılar bunlar. Ama yasada
“kendi üyelerinin amaçları için ticaret yapabilirler” gibi muğlak
bir ifade var. Bunlar hemen iktisadi bir işletme kurmuşlar, süt
topluyorlar, satıyorlar, ticaret yapıyorlar. Hukukun lastikli yapısı
içerisinde benzer işlevleri üstlenen değişik yapılar ortaya çıkmış
ve bunların hepsi aynı dağınık mevzuatta faaliyet gösteriyor.
Bu yapı doğru değil ve tamamen üreticiye, küçük aile işletmelerine zarar veriyor. Üretici ne yapsın, bir yandan hayvan
kooperatiflerine üye ol deniliyor. Bir yandan bize ortaklar. Bir
yandan hayvanlarının sağlığı için damızlık birliğine üye oluyorlar.
Üstelik hiçbirinden de doğru düzgün hizmet alamıyorlar, sonunda birlik fikrinden tümüyle kopuyorlar. Ben Köy-Koop olarak en
iyi hizmeti biz veriyoruz, diğerleri kötü demiyorum. Öyle bir şey
yok. Yapı bozuk.
Üç ayrı kanun, üç ayrı Bakanlık Türkiye’de kooperatifçilikle
ilgili söz sahibi. Bu karmaşadan iyi bir şey çıkması çok zor. Biz
Avrupa’dan, Afrika’dan, Amerika’dan diğer ülkelerdeki kooperatifçiliği inceliyoruz. Almanya’da Kooperatifler Konfederasyonu
diye bir yapı var, onlarla bir ortak çalışmamız var. Bakıyoruz
ki Almanya’da tarımsal kalkınma kooperatiflerinin muhattap
olduğu bir tane bakanlık bile yok. Bunların tamamen dışında bir
denetleme kurulu kurmuşlar, kooperatifleri bu denetliyor. Tek
yasa var ve bakanlıklarla, hükümetle hiçbir bağları yok.
Bize dönüyoruz. Kooperatifçilik dendiğinde üç ayrı bakanlık
devreye giriyor, yapı kooperatiflerinden dolayı Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı. Üç tane
bakanlık, üç ayrı yasa ve mevzuat. Hal ile ilgili bir sorun için

Ticaret Bakanlığı’na gidiyoruz. Hayvanlarla, bitkilerle ilgili bir şey için Tarım
Bakanlığı’na. Bitkimizi halde satacaksak
kime gideceğiz, ikisine de...
Şöyle özetlemek mümkün mü; kooperatifler köylünün yakıcı bir ihtiyacı ama
bazı yapısal sorunlar nedeniyle yeterince işlevli olamıyorlar?
Temelde doğru ama sonuca bakarsak o
kadar acımasız olmamak lazım. Yetersiz
kaldığımız noktalar var muhakkak ama
aslında yine de kooperatifler yapıyor
işi. Baktığınızda, köylerde yapılan bütün
çalışmalar gene tarımsal kooperatiflerden yürüyor. Bir tarafta biz, bir tarafta
hayvan kooperatifleri. Daha da geriye
gidin. Zeytinyağı, üzüm, incir denince akla
Tariş geliyor. Onun daha gerisine gidince
memleket sandıkları, Osmanlı’dan sonra
Atatürk’ün kurduğu ve kendisinin ilk üyesi
olduğu tarım kredi kooperatifleri... Böylesine köklü bir yeri var kooperatiflerin
köylünün yaşamında.
Tarım Kredi Kooperatifleri bu amaçla,
köylünün örgütlenmesiyle kuruluyor.
Ama şu an bence amacına hizmet etmeyen bir çizgide. Temel işlevlerinden
birisi köylünün yem gibi, gübre gibi bir
takım girdilerini uygun şartlarda tedarik
etmesini sağlamakken ithal yem satan
bir durumda. Atatürk’ün şu an kemikleri
sızlıyordur. Keza Damızlık Hayvan Birlikleri Bulgaristan’dan saman getiriyor. Bizim
meralarımız, bizim otlarımız ne güne duruyor. Bunlar ülkenin tarım politikalarıyla
ilgili elbette. Bu şartlarda bizim tarımsal
kalkınma kooperatiflerimiz oldukça iyi
mücadele ediyor aslında.

Aslolan imece kültürü...
- Saydığınız faktörler kooperatiflerin
verimli çalışmasını zorlaştırıyor ama
bir de kooperatiflerin iç sorunları var
herhalde. Dışarıdan bakınca donuklaş-

Koop-tuk Geliyoruz...
- Yaklaşık 1 yıldır bir eğitim çalışması yapıyoruz.
Şunu gördük ki, kırsalda eğitim büyük ihtiyaç ve
köylümüz, özellikle de kadınlarımız, bu eğitimi
merkezlere gelerek değil kendi köylerinde almak
istiyor. Biz de İzmir Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Üstbirliği Köy-Koop olarak kafa yorduk;
Ziraat Mühendisleri Odası ve Veteriner Hekimler
Odası İzmir şubeleri ve Denizbank ile bu projede
bir araya geldik. Her bölgenin kendi önceliğini
belirledik, gönüllü hekim arkadaşlarımızla, ziraatçılarla birlikte bir eğitim seferberliğine başladık. Biz de aynı şekilde kooperatifçiliği anlatıyoruz.
30 ilçede bu faaliyet sürüyor. Her ilçede bir merkez seçerek başladık. Ama bundan
sonraki finansı da ayarladığımızda ovalara dağlara kadar götüreceğiz bu eğitimi.
İlgi nasıl?
- Çok güzel, çok memnun kalıyor insanlar. Çocuklara yönelik bir şeyler de yapıyoruz. Bu toprakların önemli olduğunu, köylerimizden, tarımdan vaz geçmememiz
gerektiğini anlatıyoruz onlara da.
mış, kendisini yenilemekten uzak yapılar
olarak görünüyorlar.
- Kendisini yenileyebilen yapılar olması
konusunda haklısınız belki, burada bir
zayıflık olabilir. Ama esas iç zayıflık ne
biliyor musunuz? Biz bu imece ruhunu,
kültürünü kaybetmişiz. Oysaki kooperatifler bunun ta kendisi. Dolayısıyla kendi
örgütlenme anlayışına da baştan aşağı
bu ruhun sirayet etmiş olması lazım. Biz
biraz bunu kaybetmişiz, bir arada iş yapabilmeyi, bir arada üretmeyi… Ben değil
biz demeyi unutmuşuz. Onun yeniden
gelişmesi gerekiyor.
Kooperatifler bunu yeşertmeli, diri
tutmalı. Elbette ki kendi içinden, kendi iç
işleyişinden başlayarak olabilir bu.
Köy-Koop yönetiminde kooperatiflerin
ve Türk tarımının geneline bakma imkanınız da olmuştur. Nasıl görünüyor?
Tarımla ilgili sorumluluk üstlenen biri
olarak, yüksek üretim maliyetleriyle
boğuşan, kendini güvende hissettirecek
bir devlet desteğinden yoksun, aksine

hükümetlerin tarıma zarar veren uygulamalarından zarar gören ve bu şartlarda
ithal ürünlerle rekabet etmek zorunda
bırakılan bir Türk tarımı görüyorum.
Ama çiftçimiz her şeye rağmen gene de
kentleri doyuruyor, doyurma kapasitesine sahip. Kendini zaten doyurur, burada
hiçbir sorunumuz yok. Tarım Bakanı
şöyle bir şey söylemişti, “biz köylüyü
ezmeyeceğiz, ezdirmeyeceğiz. Sanayiciyi
küstürmeyeceğiz.” Neden “sanayiciyi
küstürmeyeceğim” diyor. Demek ki küsen
bir sanayicimiz var. Ama Türk çiftçisi
hiçbir zaman küsmedi, küsmez. Çiftçimiz
üretimden vazgeçmez ve buna dayanarak tarımın iyi bir yerlere geleceğini
düşünüyorum.
- Köylümüz yaşadığı bereketli coğrafyanın hakkını veriyor yani?
Veriyor tabii. Bizim talebimiz onun
sesine kulak verilmesi, tarımın kaderini
belirleyen kararlar alınırken tabandaki
köylünün ne dediğinin biraz daha çok
dinlenmesi.
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Tıbbi aromatik bitkiler ve ‘iyi yaşam’
Bilge Keykubat

S

ağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya ve yaşamın her geçen gün
daha da önem kazanmaya başladığı dünyamızda “iyi yaşam”
teması öne çıkmaktadır. İyi yaşamla anlatılmak istenen daha
sağlıklı, daha güzel, daha uzun yaşam… Bu kapsamda da doğal ve
bitkisel beslenme karşımıza çıkıyor. Bitkiler sürdürülebilir yaşam
için gerekli olan oksijeni ve besini sağlar ve sağlığımızı korur. İnsan
yaşamının başlamasıyla birlikte bitkilerin tedavi amaçlı kullanımı
başlamıştır. İlk günden itibaren bitkilerin tedavi edici gücünden
“iyi yaşam” için yararlanılmıştır. Günümüz modern tıbbında kullanılan pek çok ilaç da bitkilerden elde edilmektedir.
Ülkemizdeki bitkisel zenginlik üç fitocoğrafik bölgenin
kesiştiği bölge olmasından, Güney Avrupa ile Güneybatı Asya
floraları arasında köprü olmasından, pek çok cins ve seleksiyonun orjin ve farklılaşım merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu zengin florada çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi de
bünyesinde barındırmakla kalmayıp aynı zamanda pek çoğunda gen merkezi konumundadır. Buna rağmen bu bitki zenginliğinden yeterince yararlanılmamaktadır.
Doğal florada bulunan bitkiler halk arasında gıda, tedavi
amaçlı (fitoperapi: tıbbi bitkilerle tedavi), çay, baharat, boya,
insektisit (böcek ilacı), hayvan hastalıklarının tedavisi, reçine,
zamk, uçucu yağlarından faydalanma, meşrubat, kozmetik
sanayinde kullanımı yapılmaktadır.
Ülkemiz bitkisel ilaç, bitki kimyasalları, gıda katkı maddeleri,
kozmetik ve parfüm sanayi ile boya sanayi gibi önemli sektörlere
hammadde temin eder pozisyonda olması nedeniyle tıbbi aromatik bitkiler ticaretinde önde gelen ülkeler arasındadır. Günümüz
dünyasında bu bitkiler alternatif tıp (tıbbi tedavinin yerine kullanılan) alanında kullanılsa da doğru olan tamamlayıcı tıp alanında
kullanılmasıdır. En çok kullanıldığı alan tamamlayıcı tıp (tıbbi
tedavi ile birlikte kullanılan tedavi) uygulamalarıdır.

Tarihçe
Bitkilerin tedavi amacıyla kullanılmasının insanlık tarihi
kadar eski olduğu, antik kentlerin ve kalıntıların incelenme-
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siyle gözler önüne seriliyor. Hakkari’nin hemen güneyinde
Kuzey Irak’ta Şanidar Mağarası’nda 1957 yılında yapılan
kazılarda bulunan ve bir Şamana ait olduğu düşünülen mezarda
civanperçemi, kanarya otu, gül hatmi, peygamber çiçeği,
ebegümeci ve deniz üzümü gibi bitki türlerinin bulunduğu
tespit edilmiştir. Günümüzden 60 bin yıl öncesine ait mezarda
bulunanlar “şimdilik” bitki insan ilişkisinin başlangıcına ait ilk
veriolarak kabul edilmektedir.
Ölülerini gömmeye başlayan bir toplumda, ölen kişinin
tekrar yaşama döndüğünde kullanacağı düşüncesiyle mezara
konulduğu tahmin edilen bu bitkilerin, yenenler ve şifalı olanlar
diye ayrılmaya başlandığının da bir göstergesi olabileceği
düşünülmektedir.
Tarihte bilinen en eski reçete kalıplarından biri Hititlere aittir. Eski Mısır dönemine ait tıbbi papirüslerin bulunması
Mısır tıbbı ve ilaçları hakkındaki bilgileri genişletmiştir. İlaçlar
ve tedavi ile ilgili papirusların en önemlisi İ.Ö.1550 yıllarında
yazıldığı tahmin edilen Ebers Papirüsü’dür. Bu papirüs Teb’de EL
Assassaif’in mezarında bir mumyanın bacakları arasında bulunmuştur. 77 bitkisel, hayvansal ve madensel drog ve 800’den fazla
reçete taşımaktadır. Reçetelerde en çok acımarul, dağsoğanı,
ardıç meyvası, banotu, çiğdem, hardal, hintyağı, incir, centiyane, keten tohumu, kişniş, mürver, nar kabuğu, pelinotu, sakız,
sarısabır, soğan, tarçın, terementi ve üzümün adı geçmektedir.
Tıbbi bitkiler ile ilgili ilk yazılı kaynakların Sümerlere ve
Çinlilere ait olduğu araştırmacılar tarafından belirtilmektedir.
Sümerlere ait olanı tabletler şeklinde MÖ 4000 yılına, Çinlilere
ait olanı da MÖ 3700 yıllarına denk geldiği belirtilmektedir.
Mezopotamya Uygarlığı döneminde kullanılan bitkisel drog
miktarının 250 civarında olduğu ve bu döneme ait tabletlerdeki
reçetelerde adamotu, banotu, çöpleme, eğir kökü, haşhaş, hardal, kekik, kitre, meşe mazısı, nane, nar kabuğu, rezene, safran,
terementine rastlandığı görülmektedir.
Grekler döneminde 600 kadar, Arap Fas Uygarlığı döneminde
de 4000 kadar tıbbi bitki kullanıldığı tahmin edilmektedir.
Dioskorides’in ilk farmakope sayılabilecek “De Materia Medica” isimli 5 ciltlik eserinde 500 tıbbi bitkinin ve bu bitkilerden
hazırlanan ilaçların kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir.
Bu bitkilerin çoğunun da Anadolu’da yetişen bitkiler olması da
güzelliğidir. Asya ile Avrupa arasında bir köprü görevi üstlenen,
göç ve ticaret yollarının önemli halkası olan Anadolu, yüz yıllardır

bitkisel ilaç ve baharat ticaretinde önemli rol oynamıştır. İnsanlar
başlangıçta kendi yörelerinde yetişen bitkileri tedavide kullanırlarken, ticaretin gelişmesine bağlı olarak zamanla, diğer ülkelerde
kullanılan bitkiler de tedavide kullanılmaya başlamıştır.

Bazı tıbbı aromatik bitkilere ait
mitoslar ve felsefeleri
Adaçayı: Romalıların adaçayını kutsal saydıkları ve adaçayı
toplama işini son derece önemseyerek bunu özel bir tören
eşliğinde yaptıkları bilinmektedir. Arap dünyasında adaçayı
yetiştirenlerin ölmeyeceğine dair bir inanç vardır. Ölümsüzlük,
bilgelik ve koruyuculuğu temsil eden adaçayı aynı zamanda
Hristiyanlıkta Bakire Meryem’in simgelerinden biridir.
Anason: Günümüzde özellikle doğum günlerinde ve
düğünlerde pasta yemek yaygın alışkanlıktır. Bu alışkanlığın
temelleri Roma dönemine dayandırılmaktadır. Romalılar
yemeklerini tatlandırmada bolca kullandıkları anasonu özel
günlerde, bayramlarda ve törenlerde hazırladıkları bir kekte
kullanırlardı.
Ardıç: Türk dünyasında ardıç saygın bir ağaçtır. Orta Asya’da
ardıç ağacının tanrısal, sihirli bir gücü olduğu inancı yaygındır.
Ardıç ateş yoluyla temizlenmeyi ifade eder. Kötü ruhların
ardıç ağacından durduğuna inanılır ve cin, şeytan gibi varlıkları
kovmak için ardıçtan yardım alınırdı. Orta Asya Türkleri ardıç
ağacını özellikle mezarlıklara dikerlerdi. Anadolu’da da ardıç
ağacı bu önemini korumaktadır. Eski Uygur yazıtlarında ve
Manas destanında ardıç ağacından söz edilmiştir.
Biberiye: Biberiye bitkisinin zihni açtığı ve hafızayı güçlendirdiği eski çağlardan itibaren bilinmektedir. Antik Yunan’da
Öğrencilerin biberiye yapraklarından yaptıkları taçları başlarına
takarak veya bu bitkiden ördükleri halkaları boyunlarında taşıyarak zihinlerini diri tuttukları bilinmektedir. Eski Yunan ve Roma’da
çok sevilen bu bitki sadakatin simgesi olarak benimsenmiştir.
Antik çağda düğün ve törenlerde sembolik olarak kullanılmıştır.
Bugün bile uğur getirdiğine ve koruduğuna inanılan biberiyenin
evlerin çevresinde dikilmesi pek çok kültürde yaygındır.
Defne: Defne ağacı eski Yunan’da aşkına karşılık bulamayan
Apollon’a adanmıştır. Apollonla birlikte değerli kişiler, ünlü
şairler ve kahramanlar alınlarını defne yapraklarıyla taçlandırmışlardır. Roma İmparatorluğu, kurulduğu ilk yıllarda henüz
çok tanrılı inancı benimsememişti ve daha farklı bir din anlayışı
vardı. Bu inanç biçiminde Romalılar doğaya çeşitli tapınmalarla
yön vermeye çalışıyorlardı. Örneğin her yıl Mart ayının birinci
günü evlerinin kapısına defne dalı asıyorlardı. Böylece yılın
bolluk ve bereket içinde geçmesini sağlamış oluyorlardı. Çin mitolojisinde defne ruh malzemesi zengin bir ağaç olarak bilinir.
Kırmızı defne ağacı hayatın özünü barındırdığından her mevsim
yeşil kalır ve bundan dolayı da defnenin her türlü derde şifa
olabileceği düşünülür.
Devedikeni: Hıristiyanlıkta günah ve İsa’nın ıstırabını
simgeleyen bir bitkidir. Bunun yanı sıra kanaatkarlık ve kindarlığı da temsil ettiği bilinir.
Fesleğen: Eski Yunan’da insanlara pek hoş şeyler
çağrıştırmazmış. Çoğunlukla şansızlık ve kadersizlik simgesi
olarak bilinirmiş. Ancak Hint kültüründe Eski Yunan’ın
tam tersine şans getirdiğine ve kötülüklerden koruduğuna
inanılırmış. Fesleğenin tarih boyunca bilinen bir başka etkisi de
cinsel gücü arttırıcı bir özelliği olmasıdır.
Ihlamur: Zeus ve Hermes ile ilgili pek çok efsanede geçer.
Isırgan: Bu bitki Romalı askerlerin sert soğuklarda savaşırken
en önemli koruyucusuydu. Vücuduna ısırgan süren Roma
askerleri böylece soğuk hava koşullarından daha az etkilenmeyi
başarırlarmış.
Kekik: Yunan mitolojisinde kekiğin Troya Savaşı’nın başlamasına neden olan Troyalı Helen’in gözyaşlarının düştüğü yerden
doğduğu anlatılır. Kekik Eski Yunan’da asaletin ve cesaretin
bitkisi olarak bilinmektedir. Savaşa giden yiğitlere kekik kokan

armağanlar vermek bu inanıştan doğmuştur. Ayrıca zenginlerin
kapısının önünde kekik tütsülenmesi de güç ve asaletin ispatı
içindir. Romalı askerlerin cesaret kazanmak için kekikli banyo
yaptıkları da bilinmektedir.
Kenevir: Çin ve İran’da eski zamanlardan beri yetiştirilen bir
bitki olan kenevirin tohumundan elde edilen bir hapın ömrü
uzattığına ve insanın zihinde yarattığı hoşlukla beraber kişiye
kehanet yeteneği verdiğine inanılırdı.
Safran: Hititlerde safrana A-Zupiru derlerdi ve ondan ilaç
olarak faydalanırlardı. Yunan, Roma ve Osmanlı dönemlerinde
safran ticareti önem taşımaktaydı. Strabon Geographica’sındysa, Roma döneminde en iyi safranın cehennem mağarası
yakınında yani bugünkü Silifke’de yetiştiğini yazmıştır. Bugün
Güneydoğu Anadolu’da Mardin yakınlarında bulunan Deyr-ül
Zeferan adındaki Süryani manastırı ismini safran bitkisinden
almıştır. Deyr manastır, zeferan ise safran demektir.
Not: Yazının tıbbi bitkilerin dünya ölçeğindeki üretimiyle ilgili daha
geniş bilgiler içeren versiyonuna şu adresten ulaşabilirsiniz:
http://apelasyon.com/Yazi/780-tibbi-aromatik-bitkiler-ve-iyi-yasam
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Sığacık Rıza'sız,
Rıza boncuksuz olmaz

O

nu Sığacık'ta Kaleiçi'nin dar sokaklarında görürsünüz
muhakkak. Herkesle selamlaşmaktan, iki satır muhabbet etmekten adım atamaz. Sığacık'ın sevgili Rıza'sından
bahsediyoruz.
Rıza Şaşmaz 1954 doğumlu. Sığacık'ta doğmuş, büyümüş.
Anne ve babasını kaybettikten sonra kardeşiyle birlikte Sığacık'ta yaşamını sürdürmüş. Hayatın dertlerini görmezden
gelmeyi seçmiş.
Sevecendir, her daim neşelidir. Her etkinlikte yer alır.
Düğünlerde mutluluğu, cenazelerde acıyı paylaşır. Sığacık'ın
simgelerinden biri Rıza ise, O'nun simgesi de boynuna ve
bileklerine sıra sıra doladığı rengarenk boncuklardır.
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Teknoloji çağında
çocuk gelişimi
Selver Tutan
Psikolog

A

ilenizle güzel bir tatil yolculuğu planladınız. Size iyi
gelecek güzel bir müzik listesi ve yolculukta çocuklarla
oynayabileceğiniz oyunları yanınıza aldınız. Yola çıktıktan 10-15 dakika sonra, dikiz aynasından baktığınızda, herkesin
kendisini telefona ya da tabletine kaptırdığını görüyorsunuz.
Sorduğunuz sorular karşısında ise cevapsız kalıyorlar. Böyle bir
anda hem kendinize hem onlara öfkelenseniz bile ilk tepkiniz
çocuklara oluyor. “5 dakika daha, oyunum bitmek üzere.” diyen
çocuğunuzla göz teması kuramıyorsunuz. Planladığınız yolculukta tatsızlıklar oluşmaya başlıyor. Bu gerginlik sonrası telefon
ya da tabletler ortadan kalksa da hayal ettiğiniz keyifli yolculuk
artık hayal oluyor. Bir yerden sonra pes edip “herkes keyif aldığı
şeylerle meşgul olsun” diyorsunuz. Bu durum herkes için tanıdık sahneleri zihinde canlandırıyor. Teknolojinin ele geçirdiği
çocuklar ve ebeveynler, ekrana bakılarak yapılan konuşmalar…
Pek çok anne baba, çocuğunun elektronik aletlerle çok zaman
geçirdiğini ve buna bir türlü engel olamadığından yakınıyor.
Peki, bu durumla nasıl baş edeceğiz?
Aslında çocukları telefonlarla ve tabletlerle tanıştıran biz
yetişkinleriz. Sanki çocuklar doğuştan bu aletleri bilerek geliyor
gibiler. Çocukların oldukça dikkatini çeken bu aletler bir süre ailelerin kurtarıcısı haline geliyor. Yemek saatinde çocuğun kolay
yemek yemesi tabletle sağlanıyor, sakinleşmeyen çocuk tabletle sakinleştiriliyor… Bir süre sonra çocuklar buna alışıyor ve bu
aletlerle ayrılmaz bir bütün oluyorlar. Oysa çok küçük yaşlarda
teknolojiyle karşı karşıya kalmak çocukların gelişimini olumsuz
yönde etkileyebileceğinden, ailelerin bu süreçte çocuklarına
karşı duyarlı davranmaları önem taşıyor. Teknolojinin faydalı
olabilmesi için dengeyi iyi kurmak gerekiyor.
Yukarıdaki hikâyemizde olduğu gibi anne ve baba teknolojiye
kendini kaptırmışken maalesef çocukların teknolojiden uzak
durması pek kolay değil. Etkin ebeveynliğin ince çizgilerinden
biri sakin kalabilmek ve düşünerek tepki vermektir. Öfkeyle tepki vermek hiçbir sorunun çözümünü getirmeyecektir.
Ebeveynin kendi davranışlarının söyledikleriyle uyumsuzluğu
çocukların sadece zihnini karıştıracaktır. Böyle davranmak
yerine kendini, eşini ve çocuklarını bu şekilde yakaladığında ve
bu konuda çok üzüldüğünde sakin bir tavırla ellerindekilerini
bırakmaları isteyebilir ve herkesi keyifle yapılacak farklı bir aktiviteye çağırabilir. Hep birlikte bir oyun oynamak, biraz hareketlenmek aile üyelerinin her birine iyi gelecektir.
Bahsedilen şey çocukları bu aletlerden tamamen uzaklaştırmak ve hiç tanıştırmamak değil.
Evet, teknoloji çağında yaşıyoruz
ve bu hayatımızı kolaylaştırıyor.
Çocukların elbette bu aletleri
tanımaya, bilmeye, öğrenmeye
ihtiyacı var ve sizler ne kadar
uzak tutmaya çalışsanız da sosyal
çevresi sayesinde görecek ve
öğrenecekler. Bu noktada önemli
olan teknolojiyi belirli sınırda ve
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gözetim çerçevesinde kullanabilmektir.
Çocuğun ilk yıllarında beş duyusunu birden kullanabileceği,
kendi bakışlarına, sesine, gülüşüne karşılık bulabileceği bir
etkileşimin içinde olması önerilmektedir. Bu da anne babanın çocukla sağlıklı bir bağ kurabilmesinden geçer. Çocuğun
ebeveynle karşılıklı ilişki içinde olmaya, sarılma, dokunma gibi
fiziksel ve duygusal yakınlaşmaya ihtiyacı vardır. Teknolojik
aletlerde ise iletişim karşılıklı değil, tek yönlü olmaktadır.
Henüz birkaç aylık bebekler dahi teknolojik aletlere ilgi gösterebilmektedir. Değişen görüntü, renk ve sesler sayesinde son
derece ilgi çekici olan teknolojik aletlere odaklanabilmektedirler. Ancak bu durum, çocuğun bundan yararlandığı anlamına
gelmez. Yaşamın ilk yılı beyin gelişimi açısından son derece
kritik bir dönemdir. Görsel ve işitsel uyaranları işleyebileceği
bir anatomik altyapısının henüz olmadığı bir zamanda çocuğu
teknolojik aletlerle erken tanıştırmak, nörolojik gelişiminin
aksamasına neden olabilecek uyaranlara maruz bırakmak
anlamına gelebilir. Araştırmalarda üç yaşından önce televizyon
izleyen çocukların ileride dikkat problemi yaşama riski olduğu
belirtilmektedir.
Daha ilerleyen yaşlarda ise çocuklara uygun programların
seçilmesi çok önemlidir. Yaş dönemlerine uygun ürünler ve
gelişim basamaklarına göre hazırlanmış uygulamalar belirli
zamanlarda kullanıldığında fayda sağlayacaktır. Çocuğunuzun teknolojik aletlerle ne kadar zaman geçirmesi gerektiğini gösteren bir hesap yoktur. Bu yaşa, çocuğun kişiliğine
ve teknolojiye olan erişimine göre değişim göstermektedir.
Çocuğun alışkanlıklarını gün içerisinde gözlemlemek, doğru
sınırın ne olduğunu belirleme sürecinde size yardımcı olacaktır. Gün sonunda çocuğunuzun beğendiği uygulama veya web
sitesi ne olursa olsun; bu konu ile ilgili kazanımlar, iyi gelen ve
gelmeyen durumlar üzerine sohbet edin. Onlara hangi durumlardan hoşlandıklarını ve bu oyunu / uygulamayı / web sitesini
tasarladıklarında farklı olarak neler yapabileceklerini sorun.
Bir ebeveyn olarak yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri,
çocuğunuzun teknoloji kullanımı üzerine her gün yarım saatlik
zaman harcamak olabilir.
Çocuk bu tip teknolojik aletlerle zaman geçirirken yanında
bulunmanın bir diğer önemi onunla konuşmaktır. Okul öncesi
dönemde olan çocuklar izledikleri şeylerin gerçek olduğunu
düşünüp onlara inanabilirler. Yanlarında olup onların duygularını paylaşmak, heyecanlarına ortak olmak ve sorularını cevaplayarak fikir paylaşımı yapmak sağlıklı olacaktır.
Çocuğunuzun tablet ve telefonlar ile sağlıklı vakit geçirebilmesinin en önemli yollarından biri, biz büyükler olarak bizim
onlara model olmamızdır. Çocuğunuz sizi zamanınızı sürekli
olarak telefonunuz ya da tabletinizle geçirirken gördüğü
sürece, ondan bu teknolojik aletleri kullanmamasını beklemek
mümkün olmayacaktır. Ev içerisinde oluşturulan kuralların var
olması, bu kuralların topluca alınmış olması ve aile üyelerindeki
her bireyin uyguluyor olması gerekir. Anne-baba çocuk ile nasıl
yakın ilişki kuracağını bilemediği ve/veya onun ilgisini çekip

nasıl oyalayacağına dair kaygı yaşadığında kendilerinin dolduramadığı boşluğu
teknolojik aletler üzerinden kapatmaya çalışabilirler. Oysa çocukla iletişim
kurmak ve ona oyun üzerinden ulaşmak
öğrenilebilen bir beceridir. Bu nedenle
anne-baba teknolojik aletleri vermeden önce, bunun kime ve hangi amaca
hizmet ettiğini iyi tespit etmeli ve bu
doğrultuda teknolojik aletlerin kullanımına uygun sınırlama getirmelidir. Kuralları
bir yere yazmak, karşılıklı anlaşmalar
yapmak ve belki imzalamak uygulanması açısından size yardımcı olacaktır.
Çocuğunuz tableti almak için ağlayabilir,
huzursuzluk çıkartabilir. Ağladığında ona
tableti verirseniz bunu alışkanlık haline
getirecektir. Ağlamanın işe yaramayacağını ona sakin bir dille ifade edebilirsiniz.
Çocukların bu tip teknolojik aletlere
bağımlı hale gelmelerinin en büyük
sebeplerinden biri ise yerine başka bir
şey koyamamalarıdır. Eğlendikleri, keyif
aldıkları tek yer olarak sanal dünyayı
gören çocuklar, yaşantılarında sıkılmaya
başlarlar. Teknolojik aletlerin başında
uzun süre vakit geçirmek fiziksel gelişimlerini de olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu nedenle çocukları farklı aktivitelere
yönlendirmek, spor ve sanatla ilgilenmelerini sağlamak, kitap okumaları için
teşvik etmek, sosyalleşmeleri açısından
desteklemek sağlıklı olacak ve hayatlarının birçok alanında başarı merdivenleri
tırmanmalarını sağlayacaktır.

Sığacık'ta nostalji rüzgârı

Sığacık Kaleiçi’nde kulağınıza eski parçalardan yükselen nostaljik melodiler çalınırsa dönüp bakmadan geçmeyin. Nostalji Kafe’nin sahibi Ali Kuter’in muazzam
plak arşiviyle tanışmak, şarkılarla birlikte plakların hikâyesini dinlemek şansına
sahip olacaksınız.
Ali Kuter İstanbul’un karmaşasından kurtulmak için Sığacık’a kaçanlardan. Kaleiçi’ndeki evini pansiyon ve kafeye dönüştürmüş. Aynı zamanda bir emeklilik hayalini gerçekleştirdiği evi, uzun yıllar emek verip biriktirdiği eşyalarla adeta küçük bir
antika dükkanına dönüşmüş.
Kuter sizi tarihte bir yolculuğa çıkaran kafesinde, Cumartesi akşamları düzenlediği plak gecesiyle misafirlerine ayrıca bir müzik ziyafeti de sunuyor. 33’lük, 45’lik
ve taş plaklarıyla, müzik seven, nostalji esintilerinden mutluluk duyan misafirlerini
ağırlıyor.

45

iki teker

4 teker yerine haydi bisiklete
S. Işın Yılmaz

B

u sayıda biraz kendimden ve bisiklet maceramdan bahsedip devamında herkesi bisikletli ulaşıma davet eden
güney İzmir ve çevresinde aktif birkaç güzel oluşumu
tanıtmak istiyorum.
İzmir, Bornova doğumluyum ve spora 4 yaşımda jimnastik
ile başladım, yıllar içinde farklı disiplinlerde gösteri ve yarışmalarda yer aldım. 2002 itibariyle Seferihisar’da ikamet etmeye
başladım ve 2007 senesinden beri, iki tekerle gelen özgürlüğün
yayılması ve bisikletli ulaşımın gelişmesi amacıyla motorlu
araç veya bisiklet yollarında, kaldırımlarda ve deniz kenarında,
dağ köyleri ve keçi patikalarında bisiklet sürerek, karşılaştığım
herkese bir misyoner edasıyla bisikleti övdüm.
Ortaokul yıllarımda ailemin verdiği dolmuş parasıyla erik
veya çağla badem alır, 4 kilometrelik okul-ev arasını bisikletimle gider gelirdim. Sağlık için spor o zamanlar hiç meşhur değildi, tuhaf bakarlardı bana. hâlâ da normal diyeni görmedim ya...
Otoyol tüneli yeni açılmış Sabuncubeli rampasının yanında
Zeytin Tepesi vardı o zaman. Çocuk yıllarımın çoğunda, dilimin
altında erik çekirdeği, Ege rüzgarı arkamda pedalladım. Kış
aylarında bisiklet sürmeye başlamam ise kış soğuğuyla tanışmama yani Ankara’ya taşınmama denk gelir. ODTÜ’de sosyoloji
eğitimi alırken bisiklet artık benim için yeni bir serüven olmuş
ve değerli bisikletçi dostlar edindiğim uluslararası bir firmanın bisiklet atölyesinde çalışmaya başlamıştım. Öğrenciliğim
boyunca oradan kazandığım parayla bisiklet tutkuma daha çok
yatırım yapabildim.
2014 itibariyle Seferihisar’a tam anlamıyla yerleşip Karaburun - Selçuk hattı üzerinde çeşitli bisiklet rotalarının keşfi ve
haritalandırma işleriyle meşgul oldum. Bugüne kadar tanıştığım değerli sporcu ve doğa tutkunu büyüklerim ve kardeşlerim
ile 2018 Kasım itibariyle, TeosBike çatısı altında toplandık ve
bisikletli ulaşım ile sürdürülebilir turizm bağlamında tutkumuzu
herkes ile paylaşır olduk.

İki teker gönüllüleri
Yalnız değiliz çünkü Efes-Mimas yol üstü halihazırda bisikletçi topluluklarla bezenmiş durumda. Güzelbahçe Kadın Bisikletçiler, Seferihisar Bisiklet Grubu gibi sosyal medya hesapları
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sayesinde yerelde de bir hareketlilik sağlanıyor ve küresel
konularda aynı yöne gidecek takımlar kuruluyor. Birbirimize,
alışkanlıklarımıza ve fikir farklılıklarımıza saygı gösterip aynı
rotada bisiklet sürebiliyoruz.
İzmir’de korna seslerine ve araba trafiğine inat sadece trafikte değil, her yerde bisiklet kullanımını destekleyen Bisikletli
Ulaşım Derneği (BİSUDER) amaçlarını “Bisikletin toplumun
geniş kesimlerince bir araç olarak kabulüne dair gerekli tüm
çalışmaları yapmaktır.” şeklinde özetlemiş. Bu uğurda gönüllü
bisikletliler harıl harıl pedallıyor, daha fazla iki tekere ihtiyacımız var diyenler buluşuyor.
Seferihisar'a gelmişken bisiklet turu yapmak, kentin bakir
koylarını, köylerini, tarihi yerlerini iki teker üzerinde gezmek
isteyenler için, bu gönüllülerle temasa geçmek en iyi seçenek.
Böylelikle doğal bir rehber eşliğinde kentin güzelliklerini ıskalamadan bir tatil yapabilirler. Sosyal medya üzerinden TeosBike
ile iletişime geçmelerini ya da facebook'taki Seferihisar Bisiklet
Grubu'ndan, Seferihisar'da sık sık bisiklet turları düzenleyen
Ahmet Nail Yavuz'la iletişim kurmalarını önerebiliriz.
Elbette ki bisikletli ulaşımın yaygınlasşmasında en büyük
rollerden biri de yerel yönetimlere düşüyor. Bisikletli ulaşım
özellikle yavaş ve sürdürülebilir şehirler için önem arz ediyor.
Bununla ilgili kriterler tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile önemli
parklar, anıtlar gibi turistik noktalara bisiklet yoluyla ulaşımın
sağlanabilmesini gerekli kılıyor. Bu noktada gerek İlçe Belediyemizin gerekse Büyükşehir Belediyesinin sözlerine ve iyi
niyetine güveniyoruz.

Bisiklet demek fiziksel ve mental sağlık demek
Hızla değişen ve çeşitlenen günümüz dünyasında bisikletin
sürdürülebilirliği, bu sporun en cezbedici yanlarından biridir. Bu
uğurda enerji harcayan her bisikletlinin emeğinin karşılığı sağlıklı, zinde bir bedene erişmektir. Temiz enerji emsali motorsuz
iki tekerin varlığı korunmalı ve devamlılığı için otorite sahipleri
tarafından desteklenmelidir. Bisiklet kullanmayı hayat tarzı
haline getirmiş olanlar bilir: İki teker düşe kalka yol almayı ve
her düşüşün ardından ders çıkarmayı öğretir. Hem psikolojik
hem de fizyolojik anlamda birçok olumlu etki yaratan bisiklet
kullanımınız sıklaştıkça daha duyarlı ve özgür hissedeceğiniz
kesin.
Pedal çevirdikçe hem bilişsel sağlığınızı, hem de mental sağlığınızı aktif tutabilirsiniz. Zihninizi ve algılarınızı açık tutarak
dalgınlık gibi sorunların üstesinden gelebilir; aynı anda iki işi
birden yapabilme, konsantrasyon ve refleks gibi birçok yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.
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Leziz Yemekler

Canlı müziğimiz.

Maya Beach Club
Çocuklarınızı bekleyen
hayal kahmanlarının evi

Berrak Ege Denizi

Sınırsız Spor İmkanları

Hayvan dostu odalar

Bilgi ve rezervasyon için

0232 398 14 70
Whatsapp

0549 540 40 31

www.neptunclubhotels.com
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