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Seferihisar'dan Selçuk'a, Foça'ya, Ödemiş'e...

Seferi Keçi İzmir'in taşrasının hikâyesini anlatacak

S

eferihisar’ın toprakları çok bereketli. Ne ekseniz çoğalıyor.
Buradan doğan gelişiyor, yayılıyor.
Mandalinası öyle, Karadeniz’den gelip bu toprakları vatanı
bellemiş. Üzümü öyle, Fransa’dan getirilip dikilen asma buraların
havasını suyunu sevmiş, Fransa’dakinden “enfes” bir şey olmuş.
Ama sadece bunlar değil. Seferihisar Türkiye’nin ilk sakin şehri.
Citta Slow ağı buradan yayılarak 17 kenti kapsayan bir organizasyona dönüşmüş. İlk tohum bankası burada kurulmuş, ilk tohum
takaslardan biri burada gerçekleşmiş, yerli ata tohuma sahip çıkma bilinci buralardan yayılmış. İlk çocuk belediyesi burada kurulup
başka kentlere esin kaynağı olmuş. Tabii İzmir’in yeni Belediye
Başkanı Tunç Soyer var bir de. Siyasi yaşamı Seferihisar’da başlamış, yarattığı heyecan bu sınırları aşmış.
Bir şey üretmeye, birken çoğalıp gelişmeye, hareket etmeye
zorlayan bir yanı var Seferihisar’ın. Sakin şehir olmayı ataletle
karıştırmayın. Emekli hayatı yaşarım diye buraya gelip 60’ından
sonra bisiklete binmeyi öğrenen mi ararsınız, marangozluk yapmaya başlayan mı?..
***
Seferi Keçi Seferihisarlı bir dergi olarak doğdu. Seferihisar’dan
hikâyeler anlattı. Ama anlattıklarıyla evrensel olma iddiasını elden
bırakmadı. Aslen Seferihisarlı olsa da, ilk sayıdan beri kapağında belirttiğimiz gibi, Egeli, Anadolulu, dünyalı bir dergi olmaya gayret etti.
İlk sayımızda şöyle yazmıştık: Seferi Keçi “Seferihisar’ı anlatırken
dünyaya söyleyecek sözü olacak, Seferihisar’ın derdini tartışırken
ülkenin sorununa çözüm önerecek. Dünyanın ve ülkenin sesine kulak verecek, oralardan süzdüğünü Seferihisar’a katacak. Tarım ama
nasıl bir tarım? Turizm ama nasıl bir turizm? Kentlileşme ama nasıl
bir kentlileşme? Sanat ama nasıl bir sanat?.. Seferi Keçi döne döne
bu soruları soracak, yanıt arayacak, bulduklarını paylaşacak.”
Seferi Keçi bu soruları sormayı ve yanıt aramayı sürdürecek. Şimdiye dek yaptığı gibi, sistemin dayattığına alternatif sürdürülebilir
bir kalkınmayı, insanı doğanın üstünde görmeyen bir tarımı, bir
kentin kimliğinde korunmaya değer olan şeyleri, gücünü elbirliğinden ve dayanışmadan alan bir üretimi anlatmaya ve söyleyecek
sözü, paylaşacak tecrübesi olanlara aracı olmaya devam edecek.
Ama bundan böyle çapını genişletecek, sadece Seferihisar’ın
değil İzmir’in taşrasının dergisi olmaya çalışacak.
Adındaki “seferi”liğin hakkını vererek, örneğin Ödemiş’teki
atadan kalma zanaatı, Foça’daki Çöpsüz Bakkalı, Selçuk’taki Kent
Belleği’ni, Seferihisar’daki kadın kooperatifini anlatacak. İzmir’in
çevre ilçelerinin birbirinden feyz almasında, beslenmesinde ve bir-
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Bu sayıda bir Efes Selçuk özel dosyamız var. EFEST’i bahane edip
Selçuk’a gitmiştik. Gezdik, insanlarla konuştuk, yeni Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’le tanıştık. Onu da yazalım, bunu da anlatalım derken, hiç hesapta olmayan bir dosya çıktı ortaya.
Festival “Geçmişi hisset, geleceği keşfet” sloganıyla düzenlenmişti. Selçuk’un şimdiki derdini çok güzel anlatan bir ifade bu.
Selçuk cıvıl cıvıl bir kent. Şirince’ye ve Kuşadası’na giderken ya
da İzmir’e dönerken uğranılan bir yer olmaktan, Selçuk deyince
akla sadece Efes’in ve Meryem Ana’nın gelmesinden, şimdiki ışıltısının o görkemli geçmişin gölgesinde kalmasından sıkılmış. Efes
Selçuk adıyla, coğrafyasında 8000 yıldır devam eden uygarlıklar
zincirine layık olan, onu sürdüren bir kent olarak anılmak istiyor.
Geçmişinden kopmadan, onu içinde hissederek geleceğini keşfetmeye, taze bir enerji ve coşkuyla, sahip olduğu güzellikleri, zenginlikleri açığa çıkarmaya çalışıyor. En güzel uygarlık mutlu insanların
yaşadığı bir toplum, kent olmalı. Selçukluların yüzü gülüyor.
Herhalde bu enerji ve coşkuda en fazla pay Selçuk’un yeni
Belediye Başkanı Filiz Hanım’a ait. Özel dosyamızda kendisiyle
Selçuk’un geleceğini ve potansiyellerini konuştuk. Kent Belleği’ne
yaptığımız gezi ile Selçuk’un yakın geçmişine gittik. Tarihçi Bilge
Umar ve Cahit Koççoban ile Efes üzerine yaptığımız sohbetten bir
parça da yine dosyamızda.
***
Dosyalardan oluşan bir dergi gibi oldu bu sayı. Üzüm mevsimindeyiz, hasat başladı çoktan. Pazarda çeşit çeşit üzüme doyulacak,
kurutulacak, ezilecek, sirkeler, pestiller, şaraplar yapılacak. Bu
sayıda tarihiyle, tadıyla, şenliğiyle İzmir’in üzümleri var.
Dosya gibi bir başlık da iklim krizi oldu. Gündemden düşmeyen
konu üzerine bir yazı ve söyleşi yer alıyor bu sayıda. Şule Gönülsüz
iklim krizi karşısında oluşan ve konuyu gündemde tutarak hükümetleri ve yerel yönetimleri bir şeyler yapmaya zorlayan duyarlılığı yazdı. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşil Altyapı
Projesinin koordinatörü Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu’na “İzmir iklim
değişikliğine hazır mı?” diye sorduk.
Kadınlar üretiyor, bütün yaratıcılıklarını katarak kendilerine yeni
yollar açıyor. Kadın üreticiler tarafından hayata geçirilen üç özgün
girişim de yine bu sayıda.
Umarım sıkılmadan okuyacağınız, kendinizden bir şeyler bulacağınız bir dergi olmuştur.
***
Bir kötü haberimiz var. Derginin fiyatı 7 lira oldu. 5 lirayken güzeldi, bozuk para derdi falan olmuyordu ama yapacak bir şey yok,
kurtarmıyor.
***
Bir de iyi haber. Geçen sayımızda bir youtube kanalı açtığımızı
duyurmuştuk. İyi gidiyor. Seferi Keçi İzmir’in çevre ilçelerine yayılıp
daha geniş bir alanda otlamaya başladıkça içerik de çeşitlenecek.
Hâlâ takip etmediyseniz, edin lütfen. Ayrıca bu hareketlilik derginin web sayfasına ve sosyal medya hesaplarına da yansıyacak.
Dergiye sığdıramadığımız daha geniş bir içeriğe oralardan ulaşma
şansınız olacak.
Sağlıcakla kalın, iyi okumalar...
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İzmir plastik atıksız bir gelecek sözü verdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ile imzaladığı protokolle “Plastik Atıksız
Şehirler Ağı”na katılarak plastik kirliliğini önleme konusunda önemli bir adım atmış oldu. Bu protokole göre
İzmir 2030 yılına dek plastik atıkların doğaya karışmadığı bir kent olacak.

W

WF’nin Akdeniz’de plastik
kirliliğine dikkat çekmek
için yola çıkan ve İzmir’i
ziyaret eden Blue Panda yelkenlisinde
gerçekleşen törenle “Doğada Plastiğe
İzin Yok” kampanyasına imza atan İzmir,
plastik kirliliğini önleme konusunda dünyanın lider şehirleri arasına katılmış oldu.
WWF tarafından kurulmuş olan Plastik
Atıksız Şehirler Ağı, dünyanın dört bir
yanındaki şehirleri plastiksiz denizler için
bir araya getirip plastik atıkların doğru
yönetimi ile ilgili bilgi ve uygulamaları
paylaşarak başarılı girişimlerin yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışan bir platform olma çabasında.

Tunç Soyer: 'Plastik kirliliği
tüm ekosistemi tehdit ediyor'
Protokolün imza töreninde bir konuşma yapan WWF-Türkiye Yönetim Kurulu
Başkanı Uğur Bayar, “Şehirlerimizi, bü-

yüyen plastik atık yükünden kurtarmak
için yapılan küresel mücadelede öncü rol
oynayan İzmir ile böyle bir ortaklık içinde
bulunmaktan heyecan duyuyoruz. En büyük dileğim, bu iddialı hedefin, İzmir’in
plastik kirlilik içermeyen bir yaşam alanı
olmasını sağlamakla kalmayarak, başka
yerleşim birimleri için de ilham kaynağı
olması, programa katılan kentlerimizin sayısının artması ve Türkiye’nin bu
konuda dünyaya örnek oluşturmasıdır”
açıklamasını yaptı.
Denizlerdeki plastik çöplerin yaklaşık
% 80’inin kara kaynaklı olduğunu, bunların da büyük kısmının kentsel alanlardan
akarsular yoluyla denizlere taşındığını
hatırlatan Bayar, tüm kentlerin plastiği hem kaynak hem de atık olarak
azaltma ve daha iyi yönetme yönünde
akıllı çözümler benimsemesi gerektiğini
vurguladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer ise
konuşmasında
plastik kirliliğinin
başta denizler
olmak üzere tüm
ekosistemi tehdit

İnsanlığın dünyaya armağanı

Plastik çöplerden dev bir ada

eder duruma geldiğini, bu tehlikenin çok
zengin bir ekosisteme sahip Akdeniz’de
ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu
gerçeği esas alan ve sadece insanların
değil tüm doğanın çıkarlarını gözeten bir
vizyonla hareket ettiğini belirten Soyer,
bu protokolle İzmir’in Akdeniz’i ve içinde
yaşadığı zengin ekosistemi korumaya
katkı yaptığını, insanın doğadaki tüm
varlıklarla barışık bir hayat sürdürdüğü
bir gelecek inşa etmeyi hedeflediklerini
ifade etti.

Gelişmiş ülkelerin çöpünde
boğulabiliriz

G

D

ünya genelinde yılda 8 milyon ton plastik atık denizlere
karışıyor. Onca plastik nereye gidiyor peki? Pasifik Okyanusu ortasında “keşfedilen Yedinci Kıta” bu soruya ürkütücü
bir yanıt oldu.
Bu yıl İstanbul Bienali’nin de ana başlığı olan “Yedinci Kıta”,
Pasifik Okyanusu üzerinde dolaşan 1,5 milyon kilometrekareden daha geniş bir alana yayılmış (Türkiye’nin yüzölçümünün
iki katı), yaklaşık 7 milyon ton ağırlığında olan devasa plastik
atık yığınını anlatıyor.
İlk defa 1997 yılında oşinograf ve kaptan Charles
Moore tarafından gözlenen bu dev atık yığınına geçen
yıl Greenpeace’in Arctic Sunrise gemisi bir keşif gezisi
gerçekleştirdi. Bu gözlemlere göre rakımı 1 metreyi bulan,
üzerinde balıkçı ağlarından oluşan tepeler bulunan yığının
en üst katmanını pet şişe kapakları ve poşetler oluşturuyor.
Büyük Pasifik Çöp Alanı olarak adlandırılan bu yığını oluşturan
malzemenin yüzde 80’i Asya ve Kuzey Amerika’dan geliyor.
Geri kalanı ise gemilerden ve petrol platformlarından atılanlar
oluşturuluyor. Greenpeace bazı atıkların ait olduğu Coca-Cola,
Unilever, Bayer gibi markaları tespit ve teşhir etti. Dünyada
bundan başka tespit edilmiş dört çöp adası daha var.

reenpeace’in geçtiğimiz aylarda yayınladığı rapor,
2018 yılında Çin'in plastik atık ithalatına yasak koymasının ardından, bu atıkların yeni adresinin Endonezya ve
Türkiye olduğunu belirtiyordu. Plastik atıklarını ihraç eden
ülkelerin başında ise ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya
geliyor.
Rapora göre dünya çapında plastik atık ihracatı, 2016
yılında 12,5 milyon tondan 2018’de 5,8 milyon tona düşerek
yaklaşık yüzde 50 oranında azalmış. Ancak plastik üretiminin artacağı tahmin edildiğinden, plastik atık ihracatındaki
bu düşüş, atıkların ülkelerde stoklanmaya ya da yanlış yöntemlerle bertaraf edilmeye başlanacağı anlamına geliyor.
Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, Türkiye’nin plastik
atık ithalatının beşe katlandığı belirtilmişti. Türkiye’ye en
fazla plastik atık ihraç eden ülke ise İngiltere. Rapor Türkiye’de atık yönetiminin ciddiye alınmadığını, çöplerin geri
dönüşümünde yetersiz kalındığını, atık ithalatının çevresel
etkilerinin değerlendirilmediğini ve yeterli denetimin uygulanmadığını belirterek endişelerini dile getiriyor.
Greenpeace yetkilileri, kendi çöpüyle baş edemeyen
Türkiye’nin, kontrolsüz çöp ithalatı sonucunda çözümsüz
sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Bugüne
kadar üretilen plastiğin sadece yüzde 9’unun geri dönüştürüldüğü düşünülürse, global olarak plastik kirliliğine tek
çözümün plastik üretimini sınırlamak olduğu vurgulanıyor.
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İklim aktivistleri iklim krizine karşı
Sorun büyümekte, devletlerin bu konudaki tutumları
samimiyetsizliğini korumakta, çoğunluğun duyarsızlığı
devam etmekte iken, dünya bu yıl iklim değişikliğine
karşı mücadelede yeni bir canlanmaya sahne oldu.

Şule Gönülsüz
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0 yıl önce sabahları işe giderken dinlediğim Açık Radyo’da
Ömer Madra’nın programında küresel ısınma üzerine çok
konuşulurdu. İlk kez o zamanlar dikkatimi çekmişti, hatta
biraz abartılıyor gibi gelmişti ama yıllar geçtikçe bu öngörü ve
tahminlerin çıktığına bizzat şahit olduk. Artık küresel ısınma
değil küresel iklim değişikliği deniyor, şiddeti ve kapsamı genişlediğinden…
Bilim insanlarına göre sıcaklıkları arttıran başlıca etkenler
şunlar:
- Fosil yakıtların (petrol, kömür, doğal gaz) aşırı tüketimi:
1750’lerdeki sanayi devriminden bu yana toplam 2 trilyon ton
karbondioksit salındı ve bunun önemli kısmı son 100 yılda
gerçekleşti.
- Endüstriyel tarım ve hayvancılık: Küresel sera gazı salınımının yüzde 10-12’sini oluşturuyor.
- Ormanların hızla azalması: Karbondioksit emen bitkiler de
ormanların yok olmasıyla azalıyor.
Karbondioksit, metan ve nitröz oksit gibi gazlar son 800 bin
yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. 1850 yılından beri küresel
sıcaklıklar ortalama 1 derece arttı, küresel ısınmanın 2030’dan
itibaren 1,5 derece ve üzerine çıkma olasılığı var. Böyle devam
ederse, 80 yılda bu artışın 4 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Bilim insanları ve iklim aktivistleri küresel ısınma için önlemler
alınmazsa, çok ağır ve geri dönülemez sonuçların ortaya çıkabileceği konusunda dünyayı uyarıyorlar.
Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin dünya üzerindeki
başlıca sonuçları ise şöyle: Kuraklık, seller, buzulların erimesiyle su seviyelerinin yükselmesi, okyanusların asitlenmesi, bazı
türlerin soyunun tükenmesi, iklim göçleri…
Bu yaz sıcaklıklarda ani yükseliş istisnai olsa da iklim değişikliği nedeniyle gelecekte bu gibi olayların daha sık görüleceği
tahmin ediliyor. Uzmanlar sıcaklıklardaki artışın insan kaynaklı
küresel ısınmanın bir sonucu olarak meydana gelen sıcak hava
dalgasından kaynaklandığını belirtiyor. Avrupa merkezli Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2019 Haziran ayının yeryüzünde kayıtlara geçen en sıcak Haziran ayı olduğunu açıkladı.

Fransa’da 45,9 dereceyle ülke tarihindeki en yüksek sıcaklığa
ulaşıldı, İspanya’da sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıyla orman
yangınları arttı. Başta Amazonlar olmak üzere tüm dünyada
çıkan orman yangınları yüzünden binlerce hektar orman yok
oldu. Ani iklim değişiklikleri yüzünden seller ve kuraklık giderek
artıyor. Her yıl binlerce insan hayatını kaybediyor, türler yok
oluyor, olumsuz koşullar hayatı daha da zorlaştırıyor, sanılanın
aksine dünya giderek fakirleşiyor.

İklim krizi ülkelerin gündeminde
Birleşmiş Milletler veya Dünya Meteoroloji Örgütü’ne üye
ülkeler tarafından iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konularında karar vericilere yol göstermek amacıyla kurulan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) bir rapor yayınladı.
Bu raporda deniz seviyesinin hızla yükseldiği bildirildi. Bu durum insanların tatlı suya erişimini olumsuz etkileyecek ve iklim
göçleri artacak. Emisyonlar azaltılmazsa okyanusların 2100 yılı
itibarıyla geçen yüzyıla göre 10 kat hızlı yükselme olasılığı var.
İklim değişikliğinin uluslararası ölçekte ilk kez tartışılması
1972’de Stockholm’de düzenlenen Birleşmiş Milletler’in (BM)
İnsan-Çevre Konferansı ile gerçekleşmiştir. 1979’da Birinci Dünya İklim Konferansı ve 1988’de Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli düzenlenmiştir. 1992’de Rio de Janeiro’da gerçekleşen
Yeryüzü Zirvesi’nde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre
Sözleşmesi’nin temelleri atılır. Bu sözleşmenin somut hali 1997
yılında oluşturulan Kyoto Protokolü’dür. 1997 Aralık ayında
imzalanan Kyoto Protokolü ile küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası
bir anlaşma yapılır. ABD hariç büyük ülkeler tarafından kabul
edilen bu protokol ile sera etkisine neden olan altı gazın emisyonunun gelişmiş ülkelerde azaltılması amaçlanır. Ne yazık ki
Kyoto Protokolü taahhütlerin yerine getirilmediği bir anlaşma
olmuştur. Protokole dahil olan “gelişmiş devletler”, sera gazı
salınım düzeylerini 1990 yılı seviyesinin altında tutma sözlerini
yerine getirmemişlerdir.
2015’te Paris’te gerçekleşen 21. Birleşmiş Milletler İklim
Konferası’nda (COP21) Kyoto Anlaşması’nın yerine geçebilecek
bir anlaşma olan Paris İklim Anlaşması imzalandı. 2018 yılında
BM 24. İklim Konferansı’nda (COP24) 196 ülke ve Avrupa Birliği
(AB) Paris İklim Anlaşması’nın ana unsurlarının hayata geçirilmesi konusunda anlaştı. Paris Anlaşması’nın hedefi dünyadaki
sıcaklık artışı değerinin 2 derecenin altında tutulmasıydı. Bu anlaşmayı Kyoto Protokolü’nden ayıran en önemli özellik sadece
“gelişmiş devletler” değil artık meselenin tüm devletler açısından değerlendiriliyor olmasıydı.

Karşı duruş
Kuşkusuz önceki yüzyıllarda da seller, yangınlar, kuraklık
ve başka afetler yaşanıyordu. Kitle iletişim araçları bu denli
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geliştiğinden artık nerede ne oluyor,
anında haberdar oluyoruz. Üstelik bu
haberlerin konusu da bizzat biz olmaya
başladık. Örneğin her yaz dikkatsizlik,
sabotaj, aşırı sıcaklar yüzünden orman
yangınları çıkar ama bu yaz ortasında
İzmir çevresinde aynı gün 4-5 yerde aynı
anda orman yangını olması ve günlerce
kontrol altına alınamaması sonucu biz
veya yakınlarımız bundan doğrudan
etkilendik. Konu hakkında ilgimiz ve
farkındalığımız arttı. Yerel yönetimlere
destek olmak ve hatta kendi sivil savunma ekiplerimizi oluşturmak için harekete
geçtik. Ancak kısa süre sonra olayın
etkisi azaldığından heyecanla başlanan
grup ve oluşumların bir kısmı çözüldü.
Küresel iklim krizi konusunda da aynı
şekilde yaklaşılıyor… Eğer bir olumsuzluktan doğrudan etkileniyorsak onun
farkında oluyoruz, önlem ve çareler için
uğraşıyoruz ama bize etkisi dolaylıysa
veya gelecekte olacak bir şey ise kılımızı
kıpırdatmıyoruz. Çoğunluğun ve iktidar
sahiplerinin ortak tutumu böyle…
Sorun büyümekte, devletlerin bu
konudaki tutumları samimiyetsizliğini
korumakta, çoğunluğun duyarsızlığı
devam etmekte iken, dünya bu yıl iklim
değişikliğine karşı mücadelede yeni bir
canlanmaya sahne oldu.
2018 Ekim ayında İsveç’te yaşayan 15
yaşındaki Greta Thunberg iklim krizine dikkat çekmek için “İklim için Okul
Grevi’ yazılı pankartla çağrıda bulundu.
Cuma günleri okulu boykot ederek İsveç
Parlamentosu önünde bireysel eylem
başlattı. Kısa sürede dünyada milyonlarca öğrenci ve yetişkin tarafından destek
gördü. Çocukların öncüsü olduğu “Gelecek için Cumalar” (Fridays for Future)
dayanışma ağıyla öğrenciler okullarda
iklim grevi yapmaya başladı. İklim
aktivisti Greta Thunberg ve Gelecek için
Cumalar hareketinin çağrısıyla yapılan
Küresel İklim Grevi 15 Mart 2019’da
gerçekleşti. 125 ülkede binlerce gösteri
düzenlendi.
23 Eylül 2019’da New York’ta yapılacak
olan BM İklim Zirvesi öncesinde Greta
Thunberg daha büyük bir İklim Grevi için
çağrıda bulundu. Gelecek için Cumalar,
çeşitli çevre örgütleri, STK’lar ve bu kez
daha fazla yetişkinin katıldığı Küresel
İklim Grevi 20 Eylül tarihinde gerçekleşti.
Türkiye dâhil 139 ülkede, milyonlarca
kişinin katılımıyla 4600’dan fazla eylem
düzenlendi.

koyulan gönüllüler ilk önce Temmuz
ayında #2030daben etiketiyle bir sosyal
medya çalışması hazırladı. Her kesim ve
yaş grubundan, 2030 yılına dair hayallerini ve planlarını içeren kısa videolar çekmesi istendi. Bu videolar Sıfır Gelecek’in
web sitesinde (sifirgelecek.org), youtube
ve diğer sosyal medya kanallarında paylaşıldı. Sıfır Gelecek çatısı altında toplanan binlerce iklim aktivisti ve kişi iklim
grevine hazırlandı. Sıfır Gelecek kampanyasına destek verenler Türkiye’de çok
sayıda şehirde kısa sürede organize olup
20 Eylül 2019’da başarılı bir iklim eylemi
gerçekleştirdi.
Sıfır Gelecek İzmir grubu ise Temmuz ayı sonunda yapılan bir toplantı
ile kuruldu. Her hafta çarşamba akşamı
İzmir Tabip Odası salonunda düzenlenen
toplantılar Sıfır Gelecek’i büyütmek ve
iklim krizinin durdurulması mücadelesine
destek vermek isteyen herkese açık. Sosyal medya hesaplarından da duyuruları
ve yapılan çalışmaları paylaşıyorlar.
“Sıfır Gelecek Kampanyası”nın 7 acil
talebi şunlar:
- İklim Acil Durumu: İklim krizi derinleşirken karar alıcılar halkın gerçeğin
söylenmesi talebine sessiz kalmamalı.
İklim acil durumu ilan edilmeli.
- Net Sıfır Karbon Emisyonu: İnsan
kaynaklı bir iklim felaketini önlemek için
sıcaklık artışı sanayi devrimi öncesine
göre maksimum +1,5 °C ile sınırlandırılmalı. Bunun için 2030’a dek net sıfır sera
gazı emisyonuna geçilmeli.
- Fosil Yakıta Veda: Fosil yakıtlara ve iklim tahribatına tüm finansman ve destek
sonlandırılmalı.
- Güneşe Merhaba: Yenilenebilir enerjinin gelişmesine izin verilmeli.
- Adil Geçiş: Fosil yakıtlı santraller, çimento, demir-çelik endüstrisi gibi iklime
zarar veren tesisler de dahil olmak üzere
ekonomi adil bir şekilde değiştirmeli ve
dönüştürmeli.
- Doğa Dostu Tarım: Endüstriyel tarım,
et üretimi ve tüketimi azaltılmalı, zehir-

siz ve mevsimsel beslenmenin önemine
ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılmalı.
- Kent-Kır: Kentteki tüm faaliyetlerin
planlanmasında ekosistem göz önünde
bulundurularak ormanlar, tarım alanları,
su havzaları, tüm bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanları korunmalı.
- Ormanlar - Doğal Hayat: Dünyanın
ciğerlerine saygı gösterilmeli, ormansızlaşma sonlandırılmalı, doğanın ve yaban
hayatın korunmasına yönelik planlar ve
projeler geliştirilmeli.
- Ekonomi: Tüketim azaltılmalı, ekolojik açıdan sürdürülebilir ekonomiler için
güçlü planlar uygulamalı.
- Farkındalık: İklim krizinin nedenleri
ve etkileri hakkında ekonomik ve politik
düzeyde doğru bilgi verilmeli, toplumun
bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalı.
Küresel iklim değişikliği ile ilgili ulusal
ve uluslararası anlaşmalar ve çalışmalar ne yazık ki yeterli seviyede değil.
Durumun önemi ve aciliyeti çoğu zaman
siyasi ve ekonomik çıkarların gölgesinde kalmakta, anlaşılmamakta veya
anlatılmamakta. İklim değişikliği ile
mücadele için kuşkusuz bireysel olarak
yapabileceğimiz şeyler var: Kırmızı et
ve süt ürünleri tüketiminden kaçınmak
veya azaltmak; daha çok yerli üretim
gıdalar tüketmek; küçük üreticileri
desteklemek; gıda atıklarını azaltmak;
kısa mesafelerde yürümek veya bisiklete
binmek; elektrikle çalışan otomobiller
kullanmak; uçak yerine tren, otobüse
binmek; çamaşırları kurutma makinesi
yerine çamaşır ipinde kurutmak; evlere
yalıtım sistemi kurmak; plastik kullanmamak veya çok aza indirmek… Bireysel önlemler önemli ama daha önemlisi,
kanun yapanları, karar vericileri, siyasetçileri, yöneticileri, dünya ekonomisine
yön veren kurum ve şirketleri küresel
iklim krizini kabul etmeye ve acil eylem
planlarını hayata geçirmeye ikna etmek,
zorlamak.

Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek
Küresel iklim değişikliği ve çevre konusundan çalışmaları olan STK’lar, iklim
aktivistleri veya bu konularda çalışmak
isteyen çeşitli kurumlar ve bireyler bir
araya gelerek 2019’da İstanbul’da Sıfır
Gelecek adlı bir grup oluşturdu. “Ya Sıfır
Karbon Ya Sıfır Gelecek” sloganıyla işe

Fotoğraf Murat Bay
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İzmir iklim değişikliğine hazır mı?
İster ciddiye alalım ister almayalım, bilim insanlarının yıllardır
dillerinde tüy bitercesine vurguladığı iklim değişikliği, günlük
hayatımızda hissedilir sonuçlarıyla kapımıza dayandı.
Üstelik gidişat böyle devam ederse, başta fosil yakıtların
kullanımı olmak üzere büyüme ve daha fazla üretip daha
fazla tüketme temelli insan etkinlikleri sürerse, bütün
göstergeler yakın geleceğimizin daha karanlık olacağına
işaret ediyor. Devletlerin, şirketlerin, tek tek bireylerin,
az ya da çok herkesin sorumluluğu var ve iklim krizinin
olası sonuçlarına karşı herkese bir rol düşüyor. En önemli
aktörlerden biri de yerel yönetimler.
İzmir iklim krizinin farkında mı, sonuçlarına karşı hazırlanıyor
mu? Bu soruları yaşanabilir kentler ve kentsel tasarım üzerine
çalışmaları bulunan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeşil Altyapı
Stratejisi Proje Koordinatörü, İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
öğretim görevlisi Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu'na sorduk.

M

evcut iklim değişikliği ya da
krizindeki insan faktöründen
başlayalım mı önce? Sorunun
ortaya çıkmasında ve gelecekteki seyrinde insanın nasıl bir etkisi var?
Tüm bunlar “insan çağı”nın oluşturduğu etkiler. 21. yüzyılın ilk yarısında
karşılaşacağımız en temel sorunlardan
biri kentleşmenin ve insan etkisindeki
alanların görülmemiş şekilde artmasıyla
ortaya çıkan “insan çağı”nın oluşturduğu
etkilerle baş etmek olacak. Sınırlı kaynaklar üzerindeki baskıları azaltmak ve
ani gelişen olaylara karşı dirençli olabilmek, geleceğimizi belirleyen en önemli
stratejiler olacak dolayısıyla.
Bunlar ertelenemeyecek müdahaleler.
Birleşmiş Milletler’in 2017 de revize ettiği
Dünya Nüfus Tahmin Raporu’na göre
2017’de 7,5 milyar olan dünya nüfusunun 2050 yılında 9,8 milyara ulaşacağı
tahmin ediliyor.
Nobel ödüllü atmosferik kimyacı
Crutzen bu yeni antroposen çağını “Artık
doğal ekosistemleri tahrip etmiyoruz.
Aksine, insanların oluşturduğu sistemlere doğal ekosistemlerin eklendiği
bir dönemi yaşıyoruz. Doğa ve kültür
arasındaki uzun süredir var olan bariyerler kalktı. Biz artık doğaya karşı değiliz.
Doğanın nasıl olduğuna ve olabileceğine
karar vereniz” diye tanımlıyor.
Yani doğanın ve dünyanın geleceğinde insan faktörünün etkisi tartışılmaz
konumda. Doğa ve kültür, kent ve kır
arasındaki sınırlar muğlaklaşırken daha
önce birbirine tamamen zıt ele alınan bu
kategorilerin strateji oluşturma, planlama ve tasarım süreçlerinde yeniden
düşünülmesi de zorunlu hale geliyor.
- İzmir için nasıl senaryolar var, nüfus
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artışı, kentleşme ve iklim değişikliğine
bağlı olarak?
- İzmir’de de önümüzdeki yıllarda
nüfus artışının devam etmesi, iç ve dış
göçlere bağlı olarak İzmir’in büyümeyi
sürdürmesi bekleniyor. Kent nüfusu 2030
yılı için İzmir Ulaşım ana planı verilerine
göre 6,3 milyon, İzmir Su Master Planı
2050 projeksiyonuna göre ise 8,1 milyon
olarak tahmin ediliyor. Dolayısıyla, zaten
mevcut yayılma sınırlarına dayanan kentin büyümesinin yönetilmesi en önemli
konu olarak karşımızda duruyor. Hiç
boşluk bırakmadan yağ lekesi formunda büyüyerek çevresine zarar verecek
bir gelişmedense, İzmir’in mavi-yeşil
kentsel büyüme yönetimine dair adımların atılması daha iyi sonuçlar verecek bu
bakımdan.
- İklim değişikliğine bağlı senaryo nasıl
İzmir için?
- Artık iklim krizi diyelim buna. Bu konuda İzmir için bütüncül senaryolardan,
iklim adaptasyon planından bahsetmek
henüz olanaklı değil. Ama bu yönde
çalışmalar ve girişimler artmıştır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi için
hazırlanan “Dirençli Kentler İçin Bir
Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama” adlı
Avrupa Birliği projesinde, 2050 ve 2100
yılları için iyimser ve kötümser iklim
modeli senaryoları oluşturuldu. 18 ay
süren proje kapsamında pilot alan olarak
seçilen Balçova ilçesi için kentsel altyapı
sistemi haritalandırıldı ve alan kullanımı
ile değişim modelleri hazırlandı. Kentsel
ekosistem hizmetleri haritalandırıldı,
İzmir’in iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için plan kararları oluşturuldu.
Proje sürecinde elde edilen ve oluşturulan tüm bilgileri içeren bir rehber kitap

hazırlandı ve yayınlandı.
Bu çalışmada, İzmir iklim modelinde
"orta iyimser" ve "en kötümser"
senaryolar ele alındı. Rapora göre, 2050
yılından sonraki 50 yıllık süreçte İzmir´in
alçak kesimlerinde sıcaklık artışı beklenirken, yüksek kesimlerde ise hava
giderek soğuyacak ve yıllar geçtikçe
ortalama değerler düşecek. Yine aynı
senaryoya göre, kentteki yağış rejimi
de değişiyor. Yağışlar belirli dönemlerde
yoğunlaşacak. Özellikle Mart ve Nisan
aylarında meydana gelen yağışlar, 2050
sonrası süreçte Mayıs ayında toplanacak. Kış aylarında yağış miktarı artacak.
İlkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde
yağışlar yüzde 50 oranında azalacak.
Oluşan bu durum, tarımı da olumsuz
şekilde etkileyecek.
Kötümser senaryoda ise küresel iklim
değişikliğine karşı gerekli tedbirler alınmadığı ve ihtiyaç duyulan yeşil alanlar
yaratılmadığı takdirde, İzmir´i ciddi bir
kuraklık bekliyor. İklim değişiklikleri
radyasyon oranını da belirgin şekilde
artıracak ve yaşanan bu durum, kent
nüfusundaki artışla birlikte toplumu çok
olumsuz etkileyecek (https://direnclikent2019.izmir.bel.tr/tr/Haberler/31/21).
- Buna hazır olmak, daha dirençli ve
daha esnek bir yapı kazanabilmek için
ne yapmalı İzmir, nasıl bir yol haritası
izlenmeli?
- Sözünü ettiğim proje çerçevesinde
bunlar da değerlendirildi. “Sıcaklık ve Yağış Değişimleri”, “Arazi Kullanımlarının
Planlanması”, “Yeşil Alanların Yönetimi”,

“Yağış Suyu Yönetimi”, “Karbon Tutma
ve Hava Temizleme” gibi ana başlıklar
altında gayet kapsamlı öneriler getirildi.
Şöyle sıralayabilirim kabaca:
- Suyun depolanması ve kullanımında
daha dikkatli olunması;
- İklimle uyumlu bir şehir yaratabilmek
için ekolojik nitelikleri yüksek yeşil alan
miktarının artırılması, bu alanların birbiriyle fiziksel olarak bağlanması;
- Yeşil yüzey miktarını artırmak için çatı
bahçeleri ve düşey bahçeler oluşturulması;
- Farklı fiziksel özelliklere sahip yerel
türler tercih edilerek bitki çeşitliliği ve
yoğunluğunun artırılması;
- Yağış suyunun hızını azaltacak bitkilendirme sistemi oluşturulması;
- Yağmur sularının ayrık sistemde
toplanması sağlanarak parklarla bütünleştirilmesi;
- Tarım arazilerinin korunması;
- Kent içindeki refüjlerin ve kaldırımların su tutma hendekleri şeklinde tasarlanması;
- Yeşil alanlarda suyu tutmak için çukur,
hendek veya yağmur bahçelerinin tasarlanması;
- Karbon tutma ve hava temizleme için
bitkilendirme çalışmalarında kitleli, geniş
taç yapısına sahip ağaçların kullanılması,
yüzey sıcaklığını azaltmak için çınar, ıhlamur, meşe gibi bitkilerden yararlanılması,
çatı bahçelerinin oluşturulması;
- Özellikle yol kenarlarında ağaç
miktarının artırılması;
- Çakalburnu Dalyanı Sulak Alanı ve
İnciraltı Kent Ormanı’nın korunması;
- Kurak iklim koşullarına uyumlu ıhlamur, çitlenbik, menengiç, meşe, doğu
çınarı, erguvan, sığla, servi gibi ağaç
türlerinin tercih edilmesi;
- Yeşil alanlarda çim yerine daha az su
isteyen, kuraklığa dayanıklı, bakım masrafı az yer örtücülerin kullanılması;
- Bulunduğu alanın yeraltı su sistemini
değiştiren ve doğal türlerle rekabet eden
yabancı yurtlu okaliptüs ağacının alandan
uzaklaştırılıp yerli türlerle değiştirilmesi.
Bu ve benzeri öneriler daha kapsamlı
bir biçimde beş ana başlıkta İzmir Yeşil
Altyapı stratejisi altında yer alıyor, web
sayfasından bakılabilir (http://izmirdoga.
izmir.bel.tr/).
- Uygulamada hangi noktadayız?
Bu proje temel stratejileri ortaya
koymuştur. Bundan sonra yapılması
gerekenlerin başında, yapılan üst ölçekli
çalışmaların plan ve eylemlere dönüştürülmesi geliyor. Bunun için de öneriler
sıralayabiliriz:
- Başkanlar Sözleşmesi Kapsamında
2030 için %40 karbon azaltım hedefi yanı
sıra iklim değişikliği uyum planı acilen
hazırlanmalı ve ilgili adımlar izlenmelidir.
Bu yönde hazırlıklar mevcuttur.
- Avrupa Yeşil Başkenti hedefinin pe-

şinden gidilmeli, ilgili 12 kriteri sağlamak
için çalışmalar yürütülmelidir. Bu konu
ile ilgili 2011 yılında bir yazı yazmıştım.
Meraklısı internetten okuyabilir (https://
tr.boell.org/tr/2014/06/16/avrupa-yesil-baskent-oeduelue-izmir-20xx-ekoloji)
- UrbanGreenUP projesi iklim değişikliğine uyum kapsamında önemli demo projeleri gerçekleştirmektedir. Bu projelerin
hayata geçirilmesi kadar kente yaygınlaştırılması da önemlidir. Yeşil altyapı ve mavi
altyapı planları özellikle merkez kentten
başlamak üzere hayata geçirilmelidir. Proje kapsamında önerilen kent planlarının
doğallaştırılması için doğa-esaslı çözümlerin kent planlarına ve uygulamalarına
nasıl yansıyacağı, bu yönde yapılacak
yönetmelik, plan notu, uygulama rehberi
gibi belgeler üretilmelidir.
- Gediz Deltasının UNESCO Doğa Mirası
Adaylığı, Bakırçay havzasının UNESCO Jeopark Ağı için hazırlanması, İzmir Yarımada bölgesinin UNESCO Biyosfer Rezervi
ağına dahil olması gibi girişimler desteklenmeli ve bütünleştirilmelidir. Böylelikle
iklim değişikliği ve hızlı nüfus artışı ile
kentin hassas kültürel ve doğal alanlarına
gelecek baskıların hafifletilmesi ve
yönetimi için yeni uluslararası akredite
kazanımlar ortaya çıkacaktır.
- “1/25000 Ölçekli İzmir Büyükşehir
Bütünü Çevre Düzeni Planı”nda tarif edilen ancak sınırları ve yönetim çerçevesi
belirlenmeyen Merkez Yeşil Kuşak alanı
tanımlanmalı ve yönetim planı oluşturulmalıdır. Bunun için Londra’nın dikkate
değer bir “Yeşil Kuşak Yönetim Planı” var,
bu incelenip örnek olabilir (http://londongreenbeltcouncil.org.uk/). Bu konuda
İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi Planlama ve
Yönetişim alanındaki öneriler dikkate
alınmalıdır.
- Denizel alan planlaması ve İzmir Körfezi için yapılan çalışmalar, mavi büyüme
perspektifini de dikkate alarak yapılmalı,
körfezi besleyen ve aynı zamanda kirlenip
dolmasına neden olan dereler sisteminin
onarımı ile ekolojik koridorlara dönüştürülmesi sağlanmalıdır.
- Bir Başkanlar Sözleşmesi’nden söz
ettiniz, bu ne?

- 57 ülkeden 9000’in üzerinde belediyenin üye olduğu bir sözleşme Başkanlar
Sözleşmesi (Covenant of Mayors). İzmir
buna Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar, Karşıyaka, Bornova ve Bayındır ilçe
belediyeleri olmak üzere beş belediyeyle
üye. Türkiye’de İzmir dışında 14 belediye
daha bu yapıya dâhil olmuş ama aynı
kentten en çok üyeyi barındıran tek kent
İzmir.
Başkanlar Sözleşmesi Avrupa Birliği
Komisyonu bünyesinde oluşturulan bir
yapı. Temel amacı karbondioksit gazı
azaltılmış ve küresel ısınmayla savaşan
bir dünya için yenilenebilir ve temiz
kaynakların kullanımını özendirmek ve
desteklemek. Bu girişim iklim krizine
karşı kentlerin de söz sahibi olduğu ve
aktif katıldığı bir platformu, kentler koalisyonunu temsil ediyor. 2015’e kadar üye
olan kentlerden 2020 yılına kadar karbon
salımını en az %20 oranında azaltma
taahhüdünde bulunması istenmişti. İzmir
Büyükşehir 2015’te katılmıştı ve azaltım
hedefleri doğrultusunda “İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem
Planı’nı hazırladı, 2016 yılında bunu
devreye soktu.
- Bu konudaki çalışmalar ne durumda?
Bu plana uyumlu eylemlerden bazıları şöyle. Örneğin daha fazla elektrikli
otobüs hizmete alınacak. Bugün için
sanırım 20 adet bulunuyor, üç yıl içinde
400’e çıkarılması hedefi konmuş. Atölye binalarının üstünde kurulan güneş
enerji santralleri otobüslerin elektrik
tüketimini %122 oranında karşılıyor, geri
kalan üretim şebekeye aktarılıyor. Bu
uygulama aynı zamanda UITP tarafından
verilen “Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme
Ödülü”nü kazanmış.
Tramvay, metro, İzban gibi raylı sistem
yatırımlarının arttırılması, gemi filosunun
çevre dostu yakıt tüketen gemilerle yenilenmesi ve tabii ki bisiklet kullanımının
teşvik edilmesi gibi adımlar var atılmakta
olan.
-Kentin hızlı büyümesinden bahsettiniz, bunun sonuçlarına karşı nasıl
önlemler alınıyor?

Koray Velibeyoğlu:
"Doğanın ve dünyanın
geleceğinde insan faktörünün
etkisi tartışılmaz konumda.
Doğa ve kültür, kent ve
kır arasındaki sınırlar
muğlaklaşırken daha önce
birbirine tamamen zıt ele
alınan bu kategorilerin
strateji oluşturma, planlama
ve tasarım süreçlerinde
yeniden düşünülmesi de
zorunlu hale geliyor.
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Kentin mekânsal gelişimi ile ilgili üç
ana bölgede yapılan çalışmaları görebiliyoruz. Bunların ilki tarım havzaları.
Önce şunu not etmek lazım ama.
İzmir 1984 yılında 3030 sayılı Büyükşehir
Kanunu ile 16 büyükşehir belediyesinden biri olarak Körfezi çevreleyen 11
ilçe belediyesi ve 1,5 milyonluk nüfusu
kapsayan bir kentken, 2004 yılında
5216 sayılı kanunla hizmet alanı 50 km
yarıçaplı bir alana ulaşmış ve 21 ilçe
belediyesi ile 3,5 milyon nüfusu kapsamaya başlamıştı. 2014 yılında 6360 sayılı
kanun devreye girdi ve tüm il sınırı ve
bugün 4,3 milyonluk nüfusu ve 30 ilçeyi
kapsar hale geldi.
Hizmet alanı önce 6 kat sonra 2 kat
genişleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi,
kırsal alanların da belediye hizmetlerine
dâhil olmasıyla 2013-2016 döneminde
İzmir’in Yarımada, Gediz-Bakırçay ve
Küçük Menderes Havzalarını kapsayan,
sürdürülebilir yerel kalkınma perspektifli
tematik strateji planları hazırlamıştı.
Burada temel amaç İzmir’i besleyen ve
koruyan tarım havzalarının bütünlüğünün
korunması ve sürdürülebilir kalkınmasının
sağlanmasıdır.
Bu çalışmaları destekleyecek biçimde
Tarım Bakanlığı tarafından “Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak
Belirlenmesine İlişkin Karar” yayınlanmış
ve İzmir’de 6 alanda Büyük Ova ilanı yapılmıştır. Bu kapsamda yapılması gereken Büyük Ova koruması ile fiziki master
plan süreçlerinin ve kırsal kalkınmanın
entegre edilmesidir. İzmir bu çalışmalara
öncü olabilecek 1/25.000 ölçekli bir “İlave
Nazım İmar Planı” süreçlerini yürüttü.
Plan raporunda tematik strateji planlarından gelen Bakırçay havzasının UNESCO Jeopark Ağı için hazırlanması, İzmir
Yarımada bölgesinin UNESCO Biyosfer
Rezervi ağına dâhil olması gibi öneriler
desteklendi. Bunun yanı sıra Jeopark ağı
üyeliği ve bölgenin korunarak gelişimi
için Bakırçay Havzasına yönelik Avrupa
Birliği Ufuk 2020 programı kapsamında
2018-2022 yıllarını kapsayacak RURITAGE projesi yürütülmektedir. Bunun de-

tayları da Belediye’nin web sayfasında
bulunabilir (https://www.izmir.bel.tr/tr/
Haberler/ruritage-projesi-izmir-koordinasyon-merkezi-acildi/40746/156).
- Kent merkezine ilişkin neler var?
İkinci başlık da bu. “Merkez Kent”,
yani İzmir Körfezi’ni saran ve tarihsel
perspektifte en yoğun kentsel
yapılaşmanın olduğu bölge. Bu bölge, tamamıyla yapılaşmış olması ve dönüşüm
problemleri nedeniyle en acil müdahale
edilmesi gereken yerlerdendir.
Bu çerçevede, iklim değişikliğine uyum
çerçevesinde 2017-2018 döneminde
“İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi” oluşturulmuştur. Bu belge, merkez kentin çepere
doğru yeniden doğallaştırılmasını öne
çıkarır. Yeşil altyapı, geniş bir ekosistem
içinde hem kırsal hem de kentsel ortamlarda biyoçeşitliliği sağlayan ve yöneten,
doğanın temiz hava ve su gibi ekosistem
ürün ve hizmetlerini sunma kabiliyetini
geliştiren, aynı zamanda yüksek kaliteli
doğal, yarı doğal ve kentsel alanlar arasında bağlantıyı stratejik olarak planlayan yaklaşımdır. Kentsel büyümeyi kontrol etme, çevresel kaynakları koruma,
ekonomik gelişme, kent içi yenileme gibi
çok yönlü planlama, tasarım ve yönetim
konularını kapsamaktadır. Burada çok
ayrıntıya boğulmayalım, daha fazlasını
merak eden okuyucu sürecin detaylarını
internette bulabilir. (http://izmirdoga.
izmir.bel.tr/tr/yesilAltyapiHakkinda/1/8).
Bu stratejinin operasyonel hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bunlar arasında derelerin sel taşkın riski,
biyoçeşitlilik artışı, işlevsel kullanımı gibi
konularda, ekolojik koridor olarak değerlendirilmesi yönünde tasarım yarışmaları
planlanmakta.
Diğer taraftan, İzmir Yeşil Altyapı
Stratejisi ile aynı zamanda başlayan ve
Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 programı
kapsamında desteklenen UrbanGreenUP
projesi kapsamında demo proje uygulamaları yürütülmektedir. UrbanGreenUP
kent planlarının doğallaştırılması ana
hedefiyle Avrupa ve Avrupa dışından bir
grup paydaş kent ile birlikte iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, hava kalitesinin
iyileştirilmesi, su yönetiminin geliştirilmesi ve aynı zamanda yenilikçi doğa esaslı
çözümler yoluyla kentlerin sürdürülebilirliğini arttırmayı amaçlamaktadır.
- Bu “Yeşil Altyapı Stratejisi” İzmir’in
çevrelerini kapsamıyor sanırım.
Kentin çeperlerine dönük önlemler Yeşil Altyapı Stratejisi’nin alt
başlıklarında var. Bu da üçüncü ana
bölge zaten.
Yeşil alanlar ana başlığında “Yeşil
ağ sistemi oluşturulmasına yönelik kent
içi ve kent bölgelerindeki kopuklukların
giderilmesi” ve bağlantılar/koridorlar
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ana başlığı altında “geçiş bölgeleri” gibi
alt başlıklarda, kentin çeperine dönük
önlemler sıralanıyor. Örneğin,
- kır-kent geçiş alanlarında uygun
bölgelerde “kentsel tarım” lejantının
mekânsal planlarda kullanılması.
- Kent çeperindeki tampon alanlarda
organik ve iyi tarım olarak kentsel tarımın teşvik edilmesi.
- Çeperde ve çepere yakın bölgelerde
hassas türlerin ve habitatların koruma
statülerinin yükseltilmesi.
- Çeperdeki tampon alanlarda doğal
alanlar ve tarımsal alanlar için özel
planlama kararları ve uygulama lejantları
ve projelerin geliştirilmesi.
Ayrıca bir de, bu öngörülere dayanarak
ve uygulamada ortaya çıkan fırsatları bu
çerçevedeki tematik stratejilerle uyumlandırabilmek, deniz-kara ve kent-kır
çeperi arasında ekolojik temelli uygulamaları çerçevelendirebilmek amacıyla
“Kent-Kır Arakesitinde Kent Çeperi
Parkları /Ekolojik Parklar Çalıştayı”
yapılmıştır. Bu çalıştayın sonucu olarak
da kent çeperi parklarının oluşturulması
ve uygulanmasına yönelik uygulama ve
tasarım yarışmaları yapılmaya devam
edilmektedir. Önemli olan kent çeperi
parklarının geçiş ekosistemi içinde çeperi
koruyan bir yapıda bir ekolojik ağlar
sistemi olarak oluşturulmasıdır.
Burada yapılacak uygulamaların tekil
olması yerine ekosistem bütünlüğü
içinde, bütünsel bağlantılılığı kuracak
şekilde bir ağ yapısı oluşturması gerekliliğine işaret etmektedir. Bu anlamda,
deniz-kara arakesitinden başlamak
üzere kent ve kır arakesitleri için farklılaştırılabilecek ve konumları ve içerikleri
şekillendirilebilecek üç ana tür öneri
olarak ortaya çıkmıştır: Kırsal bölgede
tarım parkları, kentsel çeperde ekolojik
parklar ve İzmir Körfezi çevresinde deniz
parkları. Yapılacak sonraki çalışmalarda
her bir kategori için önerilen proje alanlarının birlikte-tasarım ve birlikte-üretim
perspektifinde ilgili grup ve kuruluşlarla
nasıl ele alınacağına yönelik odak grup
çalışmaları yapılmalı ve elde edilen
sonuçlar üzerine uygulama süreçleri
geliştirilmelidir.
Teşekkür ederiz verdiğiniz detaylı
bilgiler için. İzmir sorunun farkında ve
dersini çalışıyor görünüyor. Umuyoruz
ki tüm bu adımlar planlandığı gibi atılır.
Biz de bu konudaki gelişmeleri okurlarımızla paylaşmaya devam ederiz.

İlgili diğer bağlantılar:
- https://www.covenantofmayors.eu/about/covenantcommunity/signatories.html
- http://www.skb.gov.tr/wp-content/uploads/2017/01/
Izmir-Buyuksehir-Belediyesi-Surdurulebilir-Enerji-EylemPlani.pdf
- http://izmirdoga.izmir.bel.tr/
- https://direnclikent2019.izmir.bel.tr/tr/
iklimleMucadele/24/70

Adıyla sanıyla
'Seferihisar Mandalinası'

S

eferihisar Belediyesi’nin Seferihisar’da yetişen satsuma cinsi mandalinayı coğrafi işaretle tescil ettirmek üzere 2013 yılında yaptığı başvuru
nihayet meyvelerini verecek. Coğrafi
işaretleme sürecinin geçen yıl kesinleşmesinin ve bu yıl Temmuz ayında Tescil
Belgesinin hazırlanıp Belediye’ye teslim
edilmesinin ardından, mandalina bu
sezon “Seferihisar Mandalinası” adıyla
pazara çıkacak.
Tescil belgesinde Seferihisar Mandalinası şöyle tanımlanıyor:

Ürünün Tanımı ve
Ayırt Edici Özellikleri:
"İzmir ilinin Seferihisar ilçesinde
mandalina tarımı 1953 yılında 600 adet
Satsuma mandalinası dikilmesiyle
başlamıştır. Seferihisar’da diğer yörelere nazaran kıyıdan uzaklaşıldığında
yükselti hızla artmadığından mandalina
yetiştiriciliğine yönelik daha geniş bir
alan bulunur ve denize nispeten uzak
bu alanlarda tuzluluk sorunu yaşanmaz.
Topraktaki tuzluluk, mandalinada kaliteyi düşüren bir unsur olup, Seferihisar’da-

ki mandalina bahçelerinde yaşanmaz.
“Geğis” adı verilen ve denizden aldığı
tuzlu nemi bahçelere taşıyan rüzgâr
mandalina ağaçlarında tuz yanıklarına
sebep olurken, denize uzak bahçeleri
çoğunlukta olan Seferihisar ilçesinde
bu sorun asgari
düzeydedir.
Seferihisar
Mandalinasının
ayırt edici özellikleri; ince ve
pürüzsüz kabuğa
sahip olması,
ince dilim zarı,
Satsuma mandarinine özgü
basıklığı göstermesi ile tat ve aromasıdır. Kuzeyi kapalı,
güneyi açık, nem birikimi sağlayan söz
konusu bölgede Satsuma mandalina
türünün kabuğu daha ince olmakta ve
meyve şekli yassılaşmaktadır. Diğer
yörelerde yetişen mandalinalardan farklı
olmak üzere Seferihisar Mandalinasının
rengi ağaçtayken sararır. İklim ve toprak
koşulları nedeniyle doğal rengi sarı olan
ürüne sarartma uygulanmaması ayırt edici
özelliğidir.
Seferihisar ilçesinde
Satsuma türünün 3
farklı çeşidi yetişir. Bu
çeşitlerden ekim ayı
ortalarından itibaren
hasadı başlayan Owari
çeşidi en yaygın olanıdır. Diğer taraftan son
15 yıllık dönemde hasat

açısından 2-3 hafta kadar daha erkenci
çeşitler olduğu için Okitsu ve Clausellina çeşitlerinin dikimi yaygınlaşmıştır.
Mandalina yetiştiriciliğinin Seferihisar
yöresinde başarılı olmasının nedeni bu
meyvenin kabuk renklenmesi için kısa
süreli de olsa ihtiyaç duyduğu sıcaklık
düşüşünün Seferihisar’da gerçekleşiyor
olmasıdır. Sıcaklık düşüşü sağlanmadığı
sürece, klorofilin beta karotene dönüşümü gerçekleşmez, meyve olgunlaşsa
bile kabukta istenen renk oluşmaz.
Satsuma türü mandalinanın olgunlaşma
dönemi olan ekim ayında Seferihisar
ilçesinde bahse konu sıcaklık düşüşü
gerçekleşir.
Seferihisar Mandalinasının yerli mandalina ve klemantin çeşidine oranla daha
tatlı, daha az ekşi, limon aromasının
daha az olduğu yani bu çeşit ürünlerden
ayrıştığı görülmektedir."
“Seferihisar Mandalinası” etiketi
taşıyan ürünler, Ege Üniversitesi’nden,
İlçe tarım Müdürlüğü’nden ve Seferihisar
Belediyesinden uzmanların oluşturduğu
bir komisyon tarafından denetlenecek.
Böylece başka bölgede yetişmiş ya da
farklı cinsten mandalinanın “Seferihisar
Mandalinası” olarak sunulması engellenecek.
Tüketici nerede ve nasıl üretildiği belli
olan kaliteli bir ürünü güvenerek alma
imkânına kavuşurken, üretici de markanın tanıtım ve reklam avantajlarından
faydalanma, ürününe daha iyi bir karşılık
alma şansı bulacak.
Seferihisar Belediyesi'nin 17 Kasım
Pazar günü yirmincisini düzenleyeceği
Mandalina Şenliği, bu yıl "Seferihisar
Mandalinası" ile şenlenecek.
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Foça'nın
Çöpsüz Bakkal'ı
Foça’nın Bağarası köyünde beş
kadın bir araya gelmiş, değişik
bir iş yapmışlar: Çöpsüz Bakkal.
Üzümün çöpsüzünü biliyoruz
da bakkalın çöpsüzü nasıl
oluyor, kurucularından Menekşe
Onukar’a sorduk.

N

edir bu Çöpsüz Bakkal, anlatır
mısınız?
- Menekşe Onukar: Çöp üretmemek, mevcut şeyleri tekrar tekrar
kullanmak, doğaya bıraktığımız atığı
en aza indirmek gibi bir idealimiz var ve
Çöpsüz Bakkal’da elimizden geldiğince
bunu uygulamaya çalışıyoruz.
- Nasıl oluyor bu?
- En büyük sorun ambalaj tabii. Kargo
veya ambalaj paketlerini, cam kavanozların sarıldığı patpatlı boncuklar gibi
şeyleri saklıyoruz ve tekrar paketlerken
kullanıyoruz. Kullanılmış koliler, içinden
çıkan köpükler, tuvalet kâğıdının ortasındaki rulo bile bizim için kavanozların
arasına sıkıştırdığımız bir paketleme
malzemesi oluyor. Gönderdiğimiz kargoların içine bir de mektup yazıyoruz bunu
anlatan. Özetle her şeyi yeniden kullanma ve tekrar tekrar hayata döndürmeyle
ilgili çabalıyoruz.
- Böyle bakınca her şeyi farklı bir gözle
görüyordur insan…
- Gerçekten öyle,
başkasına çöp gibi
görünen şey için
“Aaa evet, ben bunu
şurada kullanabilirim” diyorsunuz.
Zaten pek çok
ürünü açık satıyoruz.
İnsanlar kaplarını
ya da kavanozlarını
getiriyorlar, kuru gı-
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dadan bitkisel deterjana, ne alacaklarsa
doldurup götürüyorlar.
- Müşterileriniz de alıştı yani...
- Evet, marketlerden aldıkları ürünlerin
tek kullanımlık plastik kutularını, yoğurt
kaplarını, değişik ebatlarda cam kavanozları yıkayıp getiriyorlar. Bunun dışında mesela helva satıyoruz, çok da lezzetli, güzel
bir helva, onun için teneke kutular aldık,
helvayı teneke kutulara döktürüyoruz.
Plastik poşet kullanmıyoruz. Bazı ürünlerde sıkıntı oluyor tabii ama mümkün
olduğunca plastiği hayatımızdan çıkarmak
için çabalıyoruz. Kendi diktiğimiz bez
torbalarımız var, bakliyatı o bez torbalarla
ya da kese kâğıdı ile veriyoruz. Sürekli bir
geri dönüşüm günlük hayatımızın parçası
haline gelmiş. Hatta bir arkadaşımız boş
süt kutularından bozuk para ya da kredi
kartı için cüzdan gibi bir şey yaptı. Her
yerde gösteriyoruz, “bakın çöpe gidecek
bir meyve suyu ya da süt kutusu bir anda
dönüşüp cüzdan oluyor” diye… İşin aslı,
algıyı da değiştirmeye
çalışıyoruz biraz.
- Hikâyesine gelelim isterseniz çöpsüz
bakkalın? Kurucuları
kim, nereden icap
etti böyle bir şey?
- Çöpsüz Bakkal’ı
beş kadın birlikte kur-

duk. Bir fikir, bir proje olarak geçen sene
Eylül ayında ortaya çıktı. Ben yaklaşık 2,5
sene önce İstanbul’dan geldim. Finans
sektöründe çalışan bir beyaz yakalıydım. Toprakla ilişkim evimin bahçesine
diktiğim çiçeklerle uğraşmaktan ibaretti.
Şimdi ise Bağarası’nın üstünde Kocamehmetler diye bir köyde eşimle beraber,
elektriği olmayan, rüzgâr enerjisiyle kendi elektriğini üreten bir evde yaşıyorum.
Tarımla uğraşıyorum, zeytincilik yapıyorum. Hiçbir kimyasal ilaç, ot ilacı falan
kullanmadan üretim yapıyoruz.
Diğer dört arkadaşımızın birliktelikleri
daha eski, eski arkadaşlar…
- Onlar da sizin gibi sonradan mı yerleşmişler buraya? Tarımla uğraşmak gibi
bir tecrübeleri var mı daha önceden?
- Sadece Ful’ün ailesinin Balıkesir’de
çiftlikleri varmış. Ful Büge. Çocukluğunda anne babasından ne gördüyse
o kadar. Daha sonra reklam işleriyle
uğraşmış o da.
Ebru Güvenç yazılımcı. O da İstanbul’dan gelmiş bir beyaz yakalı. Hayatı
tamamen İstanbul’da geçmiş, emekli
olduktan sonra İzmir’e gelmiş, oradan
da buraya... Ayşegül Ünver Ege Üniversitesi’nde profesör. Bakteriyolog. Halen
görevine devam ediyor. Her boş anında
dükkânda yanımızda. Ayşegül Sedlacek
ise uzun yıllar aynı Almanya ve İsviçre’de

yaşamış, sonra buraya dönmüş.
Dört arkadaşımız Bağarası’nda Yuva
diye adlandırdıkları, yaklaşık 10 dönümlük bir çiftlikte beraber yaşıyorlar. Evleri
yan yana. Tarımla uğraşıyorlar. Bunun
dışında Ayşe aynı zamanda terapist, aylık
meditasyon seansları, terapi seansları
düzenliyorlar. Dışarıdan da misafirleri
geliyor, aynı zamanda pansiyon hizmeti
veriyorlar.
- Hepiniz üreticisiniz o zaman,
bu sadece bir bakkal değil yani?
- Evet, şu anda bakkalın taze sebzesi,
meyvesi hep Yuva’dan geliyor. Bunun
dışında marmelatlarda, sirkelerde, nar
ekşisinde hep onların emekleri var. Üretip, kavanozlayıp bakkala ürün tedarik
ediyorlar.
- Üretimde de aynı hassasiyeti koruyor
musunuz? Atıksız ya da atıkları yeniden
yeniden değerlendiren bir üretim mi
yapıyorsunuz?
- Hayatımızın tamamında bu var. Evimizde çıkan çöpleri kompost yapıyoruz.
Tarladan, budamadan çıkan dal, yaprak
ve yabani otlarla malçlama yapıyoruz.
Arapsabunu, sirke gibi malzemeler hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Tarımda
da doğal ilaçları kullanıyoruz. Baharda
güllerim bitlenmişti, arapsabunuyla
kurtardım onları. “Börtü böcek” diye bir
kitap var (Börtü Böcek için Doğa Dostu
Öneriler ve Ev Yapımı İlaçlar - Füsun Tezcan), bizim el kitabımız gibi. Ürünümüzü
zeytin sineği gibi canlılara karşı korumak
için doğal önlemler alıyoruz. Zayiat olmuyor mu? Elbette ki oluyor. Ama zayiat
dediğimiz de aslında kurda kuşa gidiyor.
Sonuç olarak kuş da yiyecek, kirpi de
yiyecek. Biz buraya 2-3 sene önce gelip
yerleştik, onlar ise hep buradaydı. Onları
yerlerinden yurtlarından edemeyiz. Tamam, evimin içinde fare görmek istemeyebilirim. Ama onun bütün yaşam alanını
yok etmeye hakkım yok.
- Başka üreticilerden gelen ürünler de
var sanırım Çöpsüz Bakkal’da. Bunlarda
dikkat ettiğiniz bir standart var mı?
- Bir kere yerel üreticilerle çalışıyoruz.
Yerel üretime ve tohuma çok önem
veriyoruz. Böylece onları da desteklemiş
oluyoruz. Bu konuda hassasiyeti olduğunu bildiğimiz, ilaçsız, sağlıklı üretim
yapan üreticilerle çalışıyoruz. Gıda toplu-

luklarına üretim yapan, Buğday Derneği
gibi kuruluşlardan referansı olan köylüler
bunlar. Çiftliklerinde ziyaret edip konuşarak tanıdığımız, üretimlerine güvendiğimiz üreticiler var bir de.
Bu konu gerçekten çok önemli. Çok
geniş ve suiistimale açık bir alan ve
siz tam ortadasınız. Bir tarafta sağlıklı
ve doğal şeyler yeme peşinde olan ve
güvenmek isteyen tüketici var. Çünkü
piyasada organik adı altında acayip
fiyatlar ve şeyler dolanıyor. Diğer tarafta
ise üretici bunalmış, para kazanamıyor.
Çok bereketli bir tarım alanı olan Bağarası’nda bile üretimden vazgeçilmiş, köyün
yarıdan fazlası ev olmuş. Köylü yerel
tohuma, geleneksel yöntemlere inancını
yitirmiş. Hibrit tohum alıyor, devamında
kimyasal gübre ve ilaç kullanıyor. Onlar
olmadan verim sağlanamayacağını düşünüyor. Böyle bir döngünün içine girmişler
ve para kazanmak için böyle yapmak
zorunda olduklarını düşünüyorlar.
Biz kendimiz üretiyoruz ve doğru
üreten üreticiyle çalışıyoruz. Bu çarkı
döndürdüğümüz sürece, yavaş yavaş
bakkal duyulmaya ve üreticiyle daha
yoğun çalışmaya başladıkça, onların da
bu döngü dışına çıkmasına bir faydası
olabilir. Biz bu yıl hiç ilaç kullanmadan
domates ürettik örneğin. “Yok canım,
ilaçsız olmaz” diyenlerde bile bir soru
işareti oluştu. Bizim için bu bile önemli.
- Sonradan köye yerleşmiş insanlarsınız; tarımda yenisiniz ama finans,
pazarlama, tanıtım gibi çeşitli alanlarda
bilgi ve tecrübe sahibisiniz. Köylüde ise
üretimin geleneksel bilgi ve görgüsü
var. Nasıl bir bilgi ve tecrübe alışverişi
oluyor?
- Aslında şöyle enteresan bir durum var.
Mesela burada köylüler çapa yapmaktan
hiç hoşlanmıyorlar. Yanımda bir arazi var,
adam traktörle geldi, araziyi sürdü, sonra
arkasına bir aparat koydu, ekti. Daha
sonra gübre ve ilaçlama yaptı. Arkadan
da buğdayı topladı. Ayağı doğru dürüst
yere değmedi bile. Oysa biz dışarıdan
gelen, toprakla hiç haşır neşir olmamış,
sebzeyi meyveyi manavda görmüş beyaz
yakalı insanlar daha klasik, daha emek
yoğun çalışıyoruz. Belki de yeni olduğumuz için, bir heves… Ama biz 16 dönüm
zeytinliği tırpanla biçtik, malç yapıp

toprağı örttük, hiç ot ilacı kullanmadık.
Çapayı burada gördüm, burada öğrendim
ama elimden düşmüyor hiç. Köylü ise biraz bunalmış, zaten para kazanamıyorum
niye uğraşayım diyor.
- Geleneksel yöntemleri korumak da
size düştü yani…
- O kadar değil tabii. Şaka bir yana
çok şey öğreniyoruz elbette. Bizim diğer
alanlardaki bilgimiz, birikimimiz ürünlerin pazarlanmasında, tüketiciye ulaşmasında yeni yollar açarsa, o zaman gerçek
bir bilgi ve deneyim paylaşım olur.
Üretimde yerel tohum, zirai ilaç kullanımı gibi konularda bizim kadar hassas
olmayabiliyor ama köylü. Bize gelen
herhangi bir üreticiye önce yerel tohum
kullanıp kullanmadığını soruyoruz? “Yok
abla” diyor “şuradaki zirai bölgeden
aldım”. Hangi ilaçları kullanıyorsunuz
diye soruyoruz. “Normalde ilaç kullanmıyorum” diyor, “ama bir sinek oldu, sinek
ilacı kullandım.” “Bir resmini gönderir
misin?” diyoruz, etiketine bakıyoruz,
içerisinde yok yok... Ya da “ot ilacı
kullandım ama sadece kenarlara attım”
diyor. Kurnazlık yapanlar da var, kendisine küçük bir bahçe yapıp “buraya hiç
ilaç koymuyorum abla” diye ballandıra
ballandıra anlatanlar... Özenle seçiyoruz
üreticilerimizi, bu sağlıklı ve doğal gıda
arayan tüketiciye karşı sorumluluğumuz.
Bilgi ve tecrübe alışverişi bakımından,
bir de buradaki kadınlarla ortak çalışmalar
yapmayı hedefliyoruz. Hem sağlıklı gıda
konusunda bir altyapı kazanmaları için,
hem bize destek olmaları için hem de
onlara ekonomik bir katkı sağlaması için.
Son olarak, bakkalınız Foça’da Bağarası köyünde. Bunun dışında ulaşma imkânı var mı insanların Çöpsüz Bakkal’a?
Web sitemiz, instagram ve facebook
sayfalarımız üzerinden ulaşabilir, oradan
iletişime geçip sipariş verebilirler. Her
salı şehir dışına kargo gönderiyoruz.
Bunun dışında pazar günleri Foça’da Yeryüzü Pazarı’ndayız. Orada stant açıyor
ürünlerimizi tanıtıyor ve satıyoruz. Pazartesi günleri de Mavibahçe AVM’deyiz.
https://www.copsuzbakkal.com/
facebook/copsuzbakkal.tr
instagram.com/copsuzbakkal
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Sıfır atık, onarıcı tarım, adil kazanç için

Seferi Kadınlar Kooperatifi

- Zaten üretiyorsunuz, neden bir kooperatife gerek duydunuz?
- Buradaki üreticilerin sorunları ortak.
Ortak sorunların da birtakım ortak
çözümleri var. Hepimiz üretiyoruz,
paketleyip üzerine etiket koyuyoruz, pazarda internette orada burada satmaya
çalışıyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere
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Seferi Kadınlar ExpoNatura'da.

K

ooperatifler küçük üreticilerin
güçlerini birleştirerek, üretim
maliyetlerinden pazarlama
imkânlarına kadar pek çok alanda,
tek başına altından kalkamayacakları
sorunları aşmasını sağlayan bir örgütlenme modeli olmaya devam ediyor.
En çok da kadın üreticilerin kooperatife
ihtiyacı var. Görünmeyen emeğiyle
“ev işi” denilen yükü omuzlayan, çoğu
zaman bu bitmeyen iş yükü yüzünden
eve hapsolan, kapının dışına adım atıp iş
hayatına girdiğinde ise pek çok engelle
karşılaşan kadın üretici, zaten bir adım
geriden başlıyor. Kooperatif çatısı altındaki dayanışma, bu mesafeyi kapatmakta da güç veriyor kadın üreticiye.
Sevindirici bir gelişme, Türkiye’de
kadın kooperatiflerinin sayısı hızla
artıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre 179’u
üretim ve işletme, 43’ü kırsal kalkınma
olmak üzere 222 kadın kooperatifi var.
Bunun yarıya yakınının aktif olmadığını
kaydetmek lazım yalnız. En çok kadın
kooperatifi ise, ulaşabildiğimiz rakamlara göre İzmir’de yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde bunlara Seferihisar’dan bir kooperatif daha eklendi, Se-

feri Kadınlar Kooperatifi. Seferihisar’da
her biri ayrı ayrı sebzesinden meyvesine
tarımsal üretim yapan, lavanta üreten,
yağını sıkan, türlü türlü sabunlar yapan,
reçeller marmelatlar hazırlayan kadınlar,
bir araya gelerek bir kooperatif kurdu.
Çiçeği burnunda Seferi Kadınlar Kooperatifi, ürünlerini tanıtmak ve pazarlamak için İstanbul Fuar Merkezi’ndeki
doğal, organik ve sağlıklı ürünler fuarı
Exponatura’ya katıldı. Çok da ilgi gördü.
Kooperatif, suyu, toprağı ve canlı

çeşitliliğini koruyup geliştiren onarıcı
tarım anlayışıyla üretim yapmayı esas
alan, doğadan aldığı kadar doğaya
kazandırmayı hedefleyen bir tarımsal
üretim gerçekleştirmeyi kendisine ilke
edinmiş. Sıfır atık kaygısıyla, her ürünün
atığını bir başka ürünün hammaddesine
dönüştürmeye çalışıyor. Ürün yelpazesindeki katma değerli ürünleri çoğaltmak için çalışmalar yapıyor.
Daha fazlasını Kooperatif kurucularından Tuğba Karahanoğlu’na sorduk:

bunların hepsini layığıyla yapmak kolay
değil. Biz zaten yaklaşık 1,5 yıldır birlikte
iş yapan insanlardık. Dedik ki bunca
zamandır flört ediyoruz, bunun adını
koyalım. En azından bir araya gelerek
ticari bağımızı geliştirelim, üretim araçlarımızı güçlendirelim. Ayrıca kooperatif
olmanın sağladığı bazı müthiş imkânlar
var. Örneğin kooperatif olduğumuz
için tanınan uygun
katılım şartları
sayesinde, daha 35
günlük bir kooperatifken İstanbul’da
ExpoNatura gibi
kapsamlı bir fuara
gidebildik, . Ya da
tek başına asla
gücümüzün yetmeyeceği yatırımları
yapabilmek için
faydalanabileceğiniz hibe programları, destekler var.
Onarıcı tarım,
sıfır atık gibi, üretimde gözetmeyi

ilke edindiğiniz anlayışlar var, nasıl
uyguluyorsunuz?
- Örneğin bizim üzüm bağımız var, bu
üzümlerden sirke ve şarap yapıyoruz. Dibine çöken çekirdekleri çıkarıyor, yıkıyor
kurutuyoruz. Bir bölümün ham çekirdek
olarak, bir bölümünü öğütülmüş olarak,
bir bölümünün yağını, bir bölümünü de
tentür yaparak satıyoruz. Aynı asmaların
yapraklarından ekstratlar yapıyoruz. En
son posa atık dediğimiz kısım ya gübreye
dönüşmüş oluyor ya da hayvanların yemi
oluyor. Sıfır atıktan kastımız bu. Aynı
zamanda üzümün yağını sıktıktan sonra
oluşan dip tortusunu kooperatifimizin
başka bir ortağı sabun yapıyor. Yani
ürünümüzün atığı başka bir ürünün hammaddesi oluyor. Kooperatif içinde kendi
aramızda bir simbiyotik bağ oluşuyor.
- Ürün yelpazenize bakıldığında,
tarımsal ürünlere katma değer kattığınız ürünler göze çarpıyor. Bu neden
önemli?
- Birincisi tabii ki değeri ve kazancı
artmış oluyor. İkincisi iklimsel olarak
sürekli dönüşüyoruz ve bazı ürünleri bir
gün yetiştiremez hale geleceğiz. Ürünleri
daha uzun süre korumak ve yeni tarımsal

ürünlerle çeşitlendirmek önem kazanıyor. Ahlat, yani yabani armut önemli
bir örnek. Domuzların ve keçilerin çok
sevdiği, aslında insanların da çok sevdiği
ama çok kıtırlı olduğu için yiyemediği
bir meyve. Biz bunları üç yıldır işliyoruz.
Topluyoruz, kurutuyoruz, öğütüyoruz ve
un haline getiriyoruz. İki yıldır sadece un
olarak satıyorduk, bu yıl fıstık ezmesinin
içine katmaya başladık ve çok güzel bir
sporcu yiyeceği oldu. Ahlatlı granola
olarak, çocukların da bayıla bayıla yediği
güzel bir kahvaltılık
malzemeye dönüştü.
Üstelik bütün yabani
meyve ve sebzelerde
olduğu gibi aşılılara
göre çok zengin
bir besin değeri
var. İnsülin direnci
yaratmadan tokluk
hissini artıran sağlıklı
bir besin. Bağlarda
kendiliğinden yetişen ama insanların
faydalanmadığı bu
kadar önemli bir
meyveyi işleyip bir
değere dönüştürmüş
olduk.
Böylelikle toplamda bir model yaratmış oluyoruz aslında. Başka bir çıkış yolu
olduğunu göstermiş oluyoruz. Doğaya
zarar vermeden, aksine onu koruyup
onararak tarımsal üretim yapmak ve

para kazanmak
mümkün. Gıda
üretiminden para
kazanmak için
illa McDonald’s
olmak zorunda
değiliz. Sistemdeki bütün üreticiler, türeticiler,
işletmeler aynı
vizyonla hareket
ederlerse hem
toprağı, suyu,
iklimi koruyarak üretim yapıp geçimimizi
sağlamak hem de temiz gıdaya, kozmetiğe ulaşmak mümkün.
Seferi Kadınlar Kooperatifi’nin ürünlerine
www.seferikadinlar.com/” adresinden ulaşabilirsiniz.
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Rengârenk bebekler
Seferihisar'dan dünyanın dört yanına

B

u sayıda yayınlamak için taşrada
kadın üreticilerin özgün girişimlerinden örnekler düşünürken
fark ettim ki en yakınımdaki insanı
görmemişim. Suzan Yılmaz, kendisi eşim
olur, Seferihisar’a yerleştikten sonra
bir uğraş olarak yapmaya başladığı bez
bebekleri “Pia Bebekevi” adıyla markalaştırdı. Pazar günleri Sığacık’taki üretici
pazarında açtığı tezgâhta ürünlerini
satışa sunmakla başladı. Geliştirip daha
geniş bir yelpazeye yaydığı ürünlerini,
şimdi internet üzerinden Türkiye’nin
dört yanındaki meraklılarına ulaştırıyor,
yurtdışına satışını gerçekleştiriyor ve
Seferihisar’da açtığımız küçük dükkânda
sergiliyor. El emeğiyle ayakta durmakla
kalmayıp evimizin direği olan, biraz da
bu sayede taşrada dergi çıkarmak gibi
fantastik işlerle uğraşabilmemi sağlayan
bir kadın üreticinin hikâyesi bu.

- Ne yapıyor Pia Bebekevi, bunu anlatarak başlar mısın okuyucularımıza?
- Suzan Yılmaz: Ben bez bebekler
yapıyorum. Özgün tasarımlarla, olabildiğince doğal malzemeler kullanarak. Yine
doğal malzemelerden ve illüstrasyonlarla
süslediğim takılar ve aksesuarlar yapmaya başladım bir de. Pia Bebekevi de tüm
bunların markası gibi oldu. Pia, bildiğin
gibi, kızımızın adı  Her ne yapıyorsak
onun için yaptığımızdan, bu işler de onun
adını taşısın dedim, öyle gidiyor işte.
- Nereden çıktı bez bebek yapmak?
- Pek çok kişi gibi biz de büyük şehrin
gürültüsünden, kalabalığından, koşturmacasından, iş hayatından, günlük
yaşamından bıktık ve sakin bir yere
yerleşelim dedik. Bir tane hayatımız var
nihayetinde. Seferihisar’a yerleştik. İlk yıl
epey bir etrafı gezmekle geçti vaktimiz.
Kızımız çok küçüktü o zaman ve onunla
ilgilenmek gibi esaslı bir uğraşımız vardı.
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Ama yine de insanın her şey için zamanı
oluyor böyle bir yerde. Bu zamanı bez
bebek yaparak değerlendirmek ise biraz
kendiliğinden gelişti. Pia’ya bir bebek
almıştım. Yüzünü beğenmedim, bozdum
tekrar yaptım. Bedenini değiştirdim.
Sonra yakın arkadaşlarımın çocuklarına minik bez oyuncaklar yaptım. Bunu
yapmaktan çok keyif aldığımı gördüm.
Üstelik epeyce güzel şeyler ortaya çıkıyordu ve çok da beğeniliyordu.
- Bir ekonomik faaliyete nasıl dönüştü?
- Sığacık’ta Belediye’nin yerel üreticiler
için kurduğu pazarda tezgâh açmaya
başladım. Rengârenk, cıvıl cıvıl bir tezgâh oldu ve aldığım tepkiler çok motive
etti. Sonra internet minternet derken
şimdi harıl harıl bebek yapıyorum. Dediğim gibi, ürünlerim de çeşitlendi. Küçük
suluboya resimler, dekoratif ev süsleri,
tablolar, taş boyamalar, takılar da var
artık. Biraz iç dünyamla da ilgili sanırım,
işten işe zıplıyorum, farklı şeyler denemek beni mutlu ediyor, geliştiriyor.
- Daha önce, yani Seferihisar’a gelmeden böyle bir uğraşın olmuş muydu?
- Neredeyse hiç… Güzel sanatlar
eğitimim yarım kalmıştı. Özel sektörde
çalışıyordum ve böyle şeylerle uğraşacak
enerji kalmıyordu pek. Heykel yapmayı
seviyorum, elime malzeme geçince bir
şeyler yontuyordum kadar. Böyle şeylerle
pek uğraşamamış olsam da, aslında
İstanbul’dayken de beni mutlu edecek olanın bu olduğunu hissediyordum. Oradaki
son dönemlerimizde pek düzenli olamasa
da heykel atölyelerine gitmeye, zaman
ayırmaya çalışıyordum. Zamansızlık, yorgunluk, insanı dibe çeken günlük dertler…
Beni içime kapatan engellermiş bunlar ve
burada kurtuldum onlardan.
Seferihisar’a

gelmemin bana çok faydası
oldu yani.
- İlk başladığında bu
uğraşın ekonomik bir karşılığı olmasını da planlıyor
muydun peki?
- Biraz. Neticede bir emek var ve
bunun karşılığını almak istiyor insan. Üstelik yaptığın ürünün satın alınması, aynı
zamanda beğenilmesi ve değer görmesi
de demek. O yüzden en başta da yaptığım şeyleri satmak vardı kafamda. Ama
bir iş gibi görmüyordum bunu açıkçası.
Bu biraz da yapı meselesi herhalde.
Memur çocuğuyum ben; ticaret, girişimcilik çok aşina olduğum, hayatımda yeri
olan şeyler değil. Bir işi nasıl başlatır ve
geliştirirsin, bunu şimdi tecrübe ediyor
ve öğreniyorum aslında. İşin içine girdikçe, karşılığını almaya başladıkça, geliştirmeyi de hedeflemeye başlıyorsun.
Bunu nasıl yapabileceğini düşünüyorsun,
araştırıyorsun, etrafındaki insanlarla fikir
alışverişi yapıyorsun. Bir şekilde önünü
açıyor bunlar.
Yaptığım işin kendisi için de böyle. Nasıl
daha iyisini yaparım, bebeklerin yüzündeki nakışlar, kıyafetleri, eklemleri nasıl
daha iyi olabilir, hangi malzemeden nasıl
sonuçlar alırım?.. Bunları düşünüyorum,
araştırıyorum, deniyorum. Bu 3-4 yıllık uğraş benim için bir okul oldu aynı zamanda.
- Nasıl bez bebekler bunlar, ayırt edici
özellikleri ne, bundan da bahsedelim mi
söz buraya gelmişken?
- Özgün tasarımlar, doğal malzemeler… Esas ayırt edici özellikleri bunlar.
Kullandığım malzemelerle ilgili temel
bir hassasiyetim var. Aslında bu da kendi
hayatım üzerinden yaptığım seçimlerle
ilgili. Ben doğal yaşama
yatkınım. Özellikle Pia söz
konusu olduğunda daha
hassasım. Oyuncakta, gıdada, günlük hayatta kullandığımız pek çok şeyde

sentetik, plastik, endüstriyel, koruyuculu
şeylerden uzak durmaya çalışıyorum.
Aslında kendi hayatımdaki hassasiyeti yansıtıyorum işlerime de. Pamuklu
kumaşlar, dolgu malzemesi olarak da saf
pamuk ya da ekoteks dediğimiz kimyasalla arındırılmamış elyaf malzemeler
kullanıyorum. Organik tescilli ürünlerde
kullanılan malzemeler bunlar. Bebeklerde boya kullanmıyorum. Yüzlerini nakışla
yapıyorum. Saçları da doğal yün.
Çocuklarda eğitsel yönü incelikle
düşünülmüş, belirli bir kuramın ve
tecrübenin sonucunda ortaya çıkmış Waldorf gibi modellere has bebek ve oyuncaklar var, bunlardan esinleniyorum.
- Sevdiğin bir işi yapıyorsun ve bundan
para kazanıyorsun, bu nasıl bir duygu?
- Büyük bir mutluluk ve şans tabii. İçinde yaşadığımız dünyada bu zor görünüyor ama çoğu insanın önünde böyle bir
imkânın, bir potansiyelin var olduğuna
inanıyorum. Kendi becerilerinin farkında
olan, bunlara değer veren ve geliştirmeye çabalayan insanlar kendisine böyle bir
yol açabiliyor. Ben tezgâh açtığım üretici
pazarında göSuzan Yılmaz'ın "Mandalina Şenliği"nde rüyorum bu örödül kazanmış bebeği.
nekleri. Ahşaptan, kumaştan
inanılmaz işler
çıkaran insanlar
var. Merak, ilgi
ve yaptığın işle
mutlu olmak
anahtar şeyler
burada.
Tabii üretici
pazarları gibi imkânların olması
da çok önemli.
Özellikle kadın
üreticiler için
bu çok değerli
bir fırsat. Bana

çok şey kattı mesela.
Ürünlerimi sergileme,
sınama, insanlarla yüz
yüze gelme olanağı
buluyorum orada.
Bu sayede kendimi
yeniliyorum, kendime
ve yaptığım işlere bir
şeyler katıyorum.
- Pia Bebekevi’nin
geleceğiyle ilgili düşüncelerin ne, bir projen var mı?
- Dediğim gibi, projeler üzerine kafa
patlatmak gibi bir şey yok hayatımda
ama her zaman daha iyisini nasıl yaparım diye düşünüyorum tabii. Daha önce
workshoplar düzenlemiştim örneğin,
çok verimli oluyor, bunları sürdürmek
istiyorum. Çocuklarla da böyle etkinlikler gerçekleştirmiştim. Bunları geliştirip
Seferihisar Çocuk Belediyesi’yle bazı
ücretsiz etkinlikler yapmayı düşünüyorum. Çocuklarla çalışmak da çok öğretici
oluyor benim için. Onların gözüyle bakmaya çalışmak çok şey katıyor bana.
Bunların dışında festivallere katılmaya
devam edeceğim. Bu tür etkinlikler yeni

olanaklar çıkarıyor insanın karşısına, yeni ufuklar
açıyor. Benim için bu
uğraşın bir iş olarak büyümesi bu şekilde gerçekleşiyor zaten. Bir olanak
çıkıyor, onu değerlendiriyorum. Biri geliyor, bebekleri beğeniyor, bir fuara davet ediyor. Orada bir
başkasıyla tanışıyorum,
yurtdışına göndermek
için bebek istiyor. Talebi
benim yetiştireceğimden
fazla oluyor, kıyafetlerini
çevremdeki ev
kadınlarına ördürüyorum,
onlara da bir katkısı oluyor. Eğer
sürekliliği olan bir bağlantıysa buna göre
bir iş modeli kurguluyorum. Böyle böyle
gelişiyor.
Öbür türlüsü, yani iş projeleri kurgulayıp
onun peşinden koşmak beni bu noktaya
getiren tercihlerime ters zaten. Biz
hızdan, koşuşturmadan, bir yerlere
yetişme kaygısından arınmış bir yaşam
için buraya geldik. Tabii ki ekonomik
kaygılarımız var, yaşlanıyoruz, geleceğini
düşünmemiz gereken bir çocuğumuz var.
Ama kendimizi törpüleyen bir döngüye
kapılmadan, basitçe yaşamaya çalışarak
da olabiliyor bir şeyler.
facebook/piabebekevi - instagram/ piabebekevi
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Hız ve yavaşlık orantısında
sürdürülebilir kalkınma
Açlık, yoksulluk, toplumsal cinsiyet, iklim, sağlıklı tüketim ve üretim,
temiz su kaynakları, istihdam, eğitim ve refahın içerisinde bulunduğu toplam
17 sürdürülebilir kalkınma hedefi bütünlüklü bir yeni alternatifi beraberinde getirmektedir.

Candaş Balta

Y

erelin öneminin her geçen gün arttığı günümüz dünyasında kentlerin, ilke ve felsefeleriyle ilerleyerek, dayanışmayı arttırarak ve hizmet üretmeye devam ederek,
çizdikleri yol haritasına sıkı sıkıya bağlı kalmaları gerektiği herkes
tarafından bilinmektedir. Öte yandan, 18. yüzyıl sonunda Sanayi
Devrimi’yle beraber “hız” ve “büyüklük” algısının egemen olduğu
da bir gerçektir. Bu algı, insanoğlunun doyumsuzluğunu ve aceleciliğini gün geçtikçe ortaya çıkarmış olsa da bu süreç insanlığı
mutlu etmemiş ve bugün de etmemektedir. Ortaya çıkan bu
büyük dalga herkesi içerisine çekmekte, tüm yaşam alanlarımıza sızmaktadır. Bu durum sağlığımızdan eğitim durumumuza,
yaşam koşullarımızdan tüketimimize kadar yer almaktadır.
Çağımıza damgasını vuran, belki de çağımızın en büyük
değeri “yavaşlık ve yaratıcılık” işte bu arayışların bir sonucudur.
Özgürlük arayışının sonucunda ortaya çıkan en muazzam çözümlerden biridir aslında “Sürdürülebilirlik ve Kalkınma”. Çünkü
yavaşlık ve yaratıcılık sayesinde yeni keşifler ortaya çıkmakta,
sağlıklı ve uzun süreli paylaşımlar makbul olmaktadır. Çıkan bu
muazzam buluşlar sayesinde insanoğlu üretmek için yenilikler
ortaya koyabilmektedir. Böylelikle iyi, temiz ve bilinçli bir birey
olma hususunda farkındalık oluşturulmaktadır. Sonucunda
kalkınma ortaya çıkmakta, mevcut yaratıcılığın devamı için
sürdürülebilir kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde
bu dört temel varoluş her geçen gün bir basamak atlayarak
ilerlemekte, kentlerin ve insanoğlunun geleceğini, kimliğini ve
doğasını koruması konusunda yol haritası çizmektedir.
Yol haritası sağlık, iklim, eğitim, üretim, istihdam ve yaşam
alanları konularını içermektedir. Bu süreç yeni fikirlere ortam
sunmaya ve bilinç uyandırmaya başlamıştır. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Zirvesinde 193 ülkenin bir araya gelerek
imzaladığı 17 hedef (amaç) bunun en büyük kanıtıdır.
Açlık, yoksulluk, toplumsal cinsiyet, iklim, sağlıklı tüketim ve
üretim, temiz su kaynakları, istihdam, eğitim ve refahın içerisinde bulunduğu toplam 17 evrensel hedef bütünlüklü bir yeni
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alternatifi beraberinde getirmektedir. En büyük role sahip yerel
yönetimler mevcut hedefleri bünyesine katan çalışmalar hayata geçirebilmekte, ortaya çıkan sonuç doğrultusunda raporlamalar yapabilmektedir. Mevcut sonuçlar ise yerel yönetimlerin
dokunabildiği her alanı (sağlık, iklim, eğitim, üretim, istihdam
ve yaşam alanları) dengeleyebilme imkânı sunmakta ve kontrol
mekanizmasını güçlendirebilmektedir.
Az önce belirtildiği gibi yerel yönetimlerin en büyük role
sahip olduğu bu mücadelede cittaslow (Sakin Şehir) hareketi bu başarının en büyük örneğini ve yapı taşını oluşturmakta, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni bünyesinde
taşıyabilmektedir. Çünkü kente bir yerel kalkınma modelini
sunmaktadır. Kendi farklılığının farkında olan kentlerin gelişimi
ve ilerlemesi, çevreye ve doğaya saygılı kalmalarıyla mümkündür. Sürdürülebilirliği ve kalkınmayı benimseyen kentler ise doğasını, tarihsel kimliğini, yerel lezzetlerini, kültürlerini korudukları sürece bu kimlikle uyumlu olabilmektedirler. Türkiye’nin ilk
cittaslow üyesi olan Seferihisar’da bu kapsamda örnek çalışmalara imza atılmıştır. Yerel kalkınmayı bir farkındalık ile ortaya
koyan sürdürülebilir çalışmalar her bir bireye dokunabilmiştir.
Seferihisar’da bu yolculukta hayata geçirilen bazı örnekleri
vermek gerekirse;
- “Can Yücel Tohum Merkezi” sayesinde Yerel tohumlar korunarak,
- Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte hayata
geçirilen “Seferihisar’ın Geleneksel Mutfağı” ile kadınların
toplumdaki öncü rolü ortaya konularak ve yöresel lezzetler gün
ışığına çıkarılarak,
- 2009 yılında başlatılan “Üretici Pazarları” ile yerel üreticilerin söz hakkına sahip olmaları ve yeniden üretime geçmeleri
teşvik edilerek,
- Bir büyük mandalina bahçesi olan Seferihisar’da mandalina
ağaçlarının yok olmasına ve mandalina üretiminden vazgeçilmesine engel olmak için Mandalina Üretici Birliği kurarak, Doğanbey
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile kuru mandalina, zeytinyağı ve
farklı kuru meyve üretimini başlatarak ve yıllar sonra canlandırılan
“Mandalina Festivali” ile tanıtıma destek vererek,
- Seferihisar’da sadece tek bir kökenden insanların yaşamadığının bilinciyle, bu farklılıkları bir zenginlik olarak kavrayıp bu
sayede “Seferihisarlılar Buluşması” projesini hayata geçirerek,
- 500-1200 yaş arası 200’e yakın zeytin ağacı tespit edip zeytinlerini toplayarak, sıkılan
zeytinyağlarının müzayede ile satılıp, sahip olunan
doğal zenginliğin büyüklüğüne ve değerine dikkat
çekmeye çalışarak…
Özetle; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yerel
yönetimlerin gündeminde bulunmaya güçlü bir şekilde devam edecektir. Kalkınma hedeflerini kendilerine
felsefe edinen vatandaşlar, ulusal ya da uluslararası
STK’lar, kooperatifler, üniversiteler ve diğer kuruluşlar
büyük tehdit oluşturan küresel tehlikeler karşısında
etkili paydaş olabilmektedir. Böylelikle çevremizdeki
sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kapsayan tüm
değerler dengeli bir biçimde koordine edilebilecek ve
daha sağlıklı bir gelecek bırakılabilecektir.
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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel:

Selçuk'un renklerinden bir gökkuşağı yapacağız
Çok görkemli bir tarihe sahip olan Selçuk'u nasıl bir gelecek bekliyor? Bu soruyu yanıtlayacak en doğru isimlerden biri yeni
Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel olmalı. Selçuk'un enerjik, güler yüzlü ve iddialı Başkanı, daha şimdiden Selçuk'un
yakın geleceğinde iz bırakacak gibi görünüyor. Kendisine Selçuk'un potansiyelini ve geleceğini sorduk.

Ş

unu sorarak başlayayım, seçimlerden önce “Selçuk’u hak ettiği
noktaya hep beraber taşıyacağız”
demiştiniz. Bu söz Selçuk’un potansiyellerini işaret ediyor sanırım. Nedir bu potansiyeller, Selçuk’un hak ettiği noktayı
nasıl tanımlıyorsunuz?
Filiz Ceritoğlu Sengel: Selçuk’un
muazzam bir potansiyeli var. Herkesin
bildiğinden, ilk akla gelenden başlayayım.
Selçuk’ta birkaç kilometrelik bir yürüyüş yapabilsek keşke, kendi gözünüzle
görseniz. Her adımımızda tarih... İZBAN
istasyonundan çıkın, hemen karşınıza
İzmir’in en eski ikinci oteli çıkacak. Bugün
Carpouza Cafe diye bildiğimiz yer. Sağ
tarafınızda Bizans’tan kalma su kemerleri.
Devam ediyorsunuz, St. Jean’ı mezarı.
Hıristiyan tarihinin en önemli isimlerinden birisi, İsa’nın havarilerinden. Daha
sonra Ayasuluk Kalesi. Efes’in ilk yerleşim
yerlerinden, MÖ 3000 yıllarına uzanıyor. Aşağı iniyorsunuz, İsabey Camisi.
Anadolu Beyliklerinden kalma, 700 yıllık
bir tarihi var. Biraz daha ilerliyorsunuz,
Artemis Tapınağı ve sonrasında bütün
dünyanın bildiği, tanıdığı Efes antik şehri.
Buna Yedi Uyuyanları, Meryem Ana’nın
evini de ekleyin…
Yani muazzam bir tarihi var Selçuk’un.
Üstelik 8500 yıldır kesintisiz olarak süregelen bir tarih bu. Bir şey bitmiş, hemen
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ardından başka bir şey başlamış ve kent
hep yaşamaya devam etmiş. Tüm bu tarih
boyunca Selçuk önemli bir uygarlık merkezi olmuş. Bu birikim Selçuk’u hem çok
tanrılı hem tek tanrılı dinlerin merkezi
kılmış.
İnsanlığın 8000 yıldır tutkuyla bağlandığı bir coğrafya burası. O zaman haklı
olarak şu soru geliyor insanın aklına.
Nedir insanları buraya bağlayan şey?
Küçük Menderes’in alüvyonlarından
beslenen çılgın gibi verimli topraklar üzerindesiniz. Kocaman bir meyve bahçesinde olduğunuzu düşünebilirsiniz Selçuk’ta,
ayvasıyla, üzümüyle, narıyla, zeytiniyle… Koca bir tarih boyunca üretmişler,
limanında ticaret yapmışlar, dağlarında
gizlenmişler insanlar. Yani insanları aç
bırakmayan, güvende hissettiren bir coğrafya olmuş Selçuk hep. Bu bereket de
Selçuk’un potansiyelinin diğer bir yönü.

Selçuk'un renklerinden
bir gökkuşağı
- Tarihsel ve tarımsal bir zenginlikten,
buna dayanan bir turizm ve ticaretten
söz ediyorsunuz yani. Bu dört “t” ile özetleyebilir miyiz Selçuk’un potansiyelini?
- Evet ama bu potansiyele bir de şunu
eklemek lazım. Selçuk’un muazzam bir
insani potansiyeli var ayrıca. Göçmenler
var, Müştiyan’dan, Girit’ten, Bulgaris-

tan’dan gelenler... Yörükler, Aleviler var.
Doğu’dan gelen bir nüfusumuz, Kürtler
var. Ermeniler var. Bu bakımdan da tamamen bir renk cümbüşü. Herkesin kendi
coğrafyasından getirdiği zenginlikleri
kattığı muazzam bir zenginlik.
Bu kadar renk var, biz de bunlardan bir
karma yapıp gökkuşağını ortaya çıkarmak, bunu herkese göstermek istiyoruz.
- Anlatışınızdan Selçuk’u sevdiğiniz
çok belli. En çok sevdiğiniz özelliği ne
diye sorsam?.. Melek Göregenli hocanın
yaptığı bir çalışmayı incelemiştim; Selçuk’un zihinsel bir temsilini oluşturmak
için Selçuklulara sorduğu sorulardan
biri buydu ve çok değişik yanıtlar vermiş
katılımcılar. Sizin yanıtınız ne?
Selçuk’un nesini seviyorum biliyor
musunuz, Selçuk’ta hayal kurabilmeyi ve
kurduğumuz hayalleri gerçekleştirme olasılığının yüksek olmasını seviyorum. Bu
bahsettiklerimizin toplamını seviyorum
yani. Selçuk’un her insana ilham vermesini seviyorum.

Gençlerin hayallerinde
Selçuk'un yeri olacak
- Nesini sevmiyorsunuz peki? Bunu da
sormuş Melek Hoca Selçuklulara. Değiştirmek istediğiniz yönü ne Selçuk’un?
- Gençlerin bu potansiyeli görmemesi-

ni, burayla ilgili hayal kurmaktan vazgeçmesini sevmiyorum ve bunu değiştirmek
istiyorum.
Onları çok iyi anlıyorum tabii. Ben de
böyleydim, 18 yaşındayken istediğim tek
şey Selçuk’tan bir an önce gitmekti. Selçuk’ta beni heyecanlandıran bir gelecek
göremiyordum. Yeteri kadar kültürel aktivite yoktu örneğin. Dışarı çıkıp sinemaya
gitmek istiyorduk, gidemiyorduk. Roma
Pastanesi diye bir yer vardı merkezde,
herkes orada toplanırdı, dondurma yer,
sohbet eder sonra evlere dağılırdı. 18
yaşındayken çok küçük geliyordu burası,
köy gibi geliyordu. Herkesin vardır ya
büyük şehre gitme hayalleri, benimki de
öyleydi işte.
Ben de İstanbul’a gittim ama 8 yıl ancak
katlanabildim o hıza, o yaşama. Kadıköy’de Haldun Taner Sahnesi’nin dibinde
oturuyordum oysa. Moda’da, kültürel ve
sosyal hayatın çok canlı olduğu bir yerde.
Ama iş hayatına girince hiçbir kıymeti
kalmadı, o kadar yorucu bir sistem var ki
orada. Burada ise bir huzur, bir sakinlik...
Canın sıkıldığı zaman bir arkadaşına telefon açıyorsun, 5 dakikanı almıyor buluşman. Büyük kentlerde ise, hadi diyelim
canın sıkıldı, buluşacak kimse bulamıyorsun, herkes o kadar kapılmış ki sonsuz
bir koşuşturmaya. Milyonlarca insanın
yaşadığı yerde aslında daha içe kapanık
yaşıyorsun. Oysa ruhsal olarak daha dışa
dönük hale getiriyor böyle küçük yerler
insanı.
Gençlerin buraya dair hayal kurmamasının bir sebebi, bu sakinliğin yaşamdaki
değerinin henüz farkında olmamaları.
Burada kalmak istememelerinin sebebi
burada bir potansiyel görmemeleri.
Konumundan ötürü bir handikap da var
tabi Selçuk’ta. Eğlence mi istiyorsunuz,
Kuşadası çok yakında. Alışverişe mi gideceksiniz, İzmir’de ya da Söke’de çok daha
fazla seçenek bulabilirsiniz. Selçuk’un gelişememesinin bir sebebi de bu. Her yere
yakın olması çok güzel bir yandan. Ama
kentin gelişmesini de zorlaştırıyor bu.
- Bunu değiştirmek için ne var kafanızda?
- Bu işin bir ekonomik tarafı var, bir de
en az bunun kadar önemli sosyal tarafı.
Gençleri burada tutabilmek istiyorsak
sadece istihdam imkânlarını artırmak gibi
ekonomik koşullara yoğunlaşmak yetmez.
Gençlerin kentle kurduğu bağı güçlendirecek sosyal alanlara ihtiyaç var.
1999 seçimlerine girerken ben 18
yaşımdaydım. O zamanki siyasilerin
hedefleri arasındaydı, buraya bir gençlik
kültür merkezi yapmak. Üzerinden 20 yıl
geçti, hâlâ aynı şeyi söylüyoruz. Şehrin
merkezinde sineması, konser salonu
olan bir kültür merkezine ihtiyacı var
Selçuk’un ve artık bu gerçekleşmek zorunda. Hâlâ konserlerimizi pazar yerinde

yapıyoruz. EFEST kentin potansiyelinin
buralara sığmadığını gösterdi. Selçuk’un
müzik yapan, dans eden, folklor oynayan
gençlerini çıkardık sahneye festivalde ve
nasıl bir potansiyele sahip olduğumuzu
gördük. Gerçekten çok yetenekliler ve o
yeteneklerin önünü açacak, destekleyecek bir şeyler yapmamız lazım.
Dışarıdan gelip Selçuk’a yerleşmiş sanatçılar ve çok değerli insanlar var ayrıca.
Onların da bu kentin kültürel birikimine
katacakları var. Onların gençlerimizle buluşmalarını sağladığımızda ortaya çıkacak
şeyleri hayal bile edemiyorum. Tüm bu
birikimi değerlendirecek bir kültür politikası oluşturuyoruz bu yüzden.
- Siyasete girmeden çok önceleri kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta
rollerini güçlendirecek çalışmalar içerisinde bulunuyordunuz. Şimdi de buna
özel bir vurgunuz var. Selçuk’un geleceğinde kadınların rolünü geliştirmek için
ne yapmayı hedefliyorsunuz?
- Önce ekonomik olarak özgürleştirmek
lazım kadınları. Nasıl yaparsınız bunu?
Önce kadına para kazanabileceğini, tek
başına yetiyor olabildiğini göstermek gerekiyor. İş hayatına dâhil etmek illa ki alıp
bir yerde çalıştırmak anlamına geliyor.
Kadın zaten her gün üretiyor, çalışıyor.
Bunu görünür kılmak, bir ekonomik değer
üretmesini sağlamak lazım.
Kadın her gün çamaşır yıkıyor, yemek
yapıyor, tarhanasını, salçasını yapıyor,
eriştesini kesiyor, biberini patlıcanını
kurutuyor, değil mi? Bir çamaşırhane
kuracağız örneğin, kadınları istihdam
edeceğiz. Şimdiye dek ev içinde kalmış
üretimlerini organize edeceğiz ve ürünlerini satın alacağız.
Mesela çok fonksiyonlu bir salça makinesi aldık. Hem domates salçası hem
biber salçası hem de tarhana yapabiliyor. Köylere götürdük, dedik ki “getirin
domateslerinizi salça yapalım.” Günlerce
sürecek işi kısa bir sürede hallettik. Biber
için, tarhana için istediler makineyi. Yetmeyince bir makine daha aldık. Şimdi biri
merkezde, diğeri köylerde geziyor. Belediye olarak ürettiklerini alacağız ve önce
kendi aşevimizde kullanacağız. Sonra yeni
pazarlar bulacağız.

Ayrıca kadınların başka alanlarda gelişmelerini sağlayacak adımlar da atacağız.
İzmir Barosu’nun Selçuk için geliştirdiği
bir proje var örneğin. İlk akla geldiği gibi,
kadınlara kadın haklarıyla ilgili hukuksal
eğitim vermek şeklinde değil. Bu yetmiyor; dayak yediğin zaman şu numarayı
arayabilirsin, karakolda şöyle ifade verebilirsin şeklinde bir bilgi, kadının evde
şiddete maruz kalmasının önüne ne yazık
ki geçmiyor.
Kadınlara hayatın tüm alanlarında gerekli olan temel hukuksal bilgiyi vereceğiz
İzmir Barosu’yla birlikte. Türk Medeni
Kanunu yanında, Ticaret Hukuku, İcra
İflas Hukuku... Kocası icra takibine düştüğünde kadın itiraz dilekçesi yazabilecek.
Haksız bir faturaya itiraz edebilecek. Bunları biliyor olmak, evde aile içi ilişkilerde
ona bir güç, bir saygınlık kazandıracak.
1-0 öne geçecek yani.

Köy akademileriyle eğitimi
köylere geri götüreceğiz
- Kentin geleceğinden söz ederken çocuklara değinmemek olmaz. Köy akademisi projesi herkesin dikkatini çekiyor bu
alanda. Neyi hedefliyorsunuz?
- Çocuklara dokunamıyorsanız geleceğe
köprü kuramıyorsunuz, ailede gerçek bir
dönüşüm sağlayamıyorsunuz. Köy akademilerinin çıkış sebebi bu, sadece çocukları değil bütün toplumu değiştirmek.
Afet İnan’ın kitabında aktardığı, Atatürk’ün “Cumhuriyet Köyleri” projesi
vardır, bilir misiniz? Aslında müthiş bir
şey ve raflara kaldırılmış, sonrasında
ortaya çıkıyor. İçeriden dışarıya, halka
halka genişleyen bir köy yapılanması var
burada; sağlık ocağından tiyatrosuna
kadar. Şimdi ise köylerin içi boşaltıldı,
yok edildi. Başkaları köyden eğitimi çekip

Selçuk’un nesini seviyorum
biliyor musunuz, Selçuk’ta hayal
kurabilmeyi ve kurduğumuz
hayalleri gerçekleştirme olasılığının
yüksek olmasını seviyorum.

- Bu üretim organizasyonu kooperatif
gibi bir yapı mı olacak?
- Kooperatifleşme ilgili ciddi adımlar
atıyoruz ve atacağız. Ama Türkiye’de insanları bir yere üye yapmak, bir yere imza
attırmak, üye yapıp aidiyet duygusu geliştirmek çok zor. Kooperatiflere karşı da bir
güvensizlik oluşturulmuş yıllar içinde. Bu
yüzden adım adım gelişmesi gerektiğini
düşünüyoruz bunun. İnsanların böyle bir
kooperatifin hayatlarında gerçek bir değişiklik yaratacağını görmelerini, güvenle
üye olmalarını istiyoruz.

19

köyleri imamlara terk ederken, biz eğitimi
köye tekrar götürmeyi amaçlıyoruz. Pek
çok derse destek olmanın yanı sıra müzik,
tiyatro öğreteceğiz çocuklara. Yabancı dil
öğreteceğiz ki Selçuk gibi turizm potansiyeli yüksek bir yerde bu çok önemli.
Çocukların hayata daha hazır olmalarını,
daha özgüvenli olmalarını sağlamaya
çalışacağız böylelikle. Üstelik bu eğitim
sadece çocuklar için değil kadınlar için
de olacak. Kadının da çıkıp şehre gelmesine gerek kalmayacak mesleki bir eğitim
alması için.
Bunun dışında bir çocuk belediyesi
kurmak, kuracağımız toprak okulunda
çocuklara da tarımı, üretimin önemini
anlatabilir hâle gelmek istiyoruz. Aşağıya, temele ineceğiz yani, çocuklardan
başlayacağız. Yukarıda öğrettiğiniz şey
çok genel geçer oluyor. Ebeveynlere
ne öğretirseniz öğretin, evime ekmek
götüreyim, evladımı büyüteyim derdi
belirleyici oluyor. Bir şekilde maddiyata
gidiyor mevzu. Ama çocuk öyle bakmıyor,
ona verdiğinizi hazmediyor. Kısa vadede
hemen bir maddi getirisi var mı yok mu
bakmıyor. İlerisi için bir temel atmış oluyorsunuz. Bizim amacımız bu, bunun için
çaba sarf ediyoruz.

Menderes çığlık atıyor
- Selçuk bereketini Menderes Nehri’ne borçlu ama son dönemde kirliliğiyle gündeme geliyor. Bu konuda aklınızda ne var?
- Bu büyük bir sorun ve bu sorunun çözümüne dönük adımları atmaya başladık.
Menderes İzmir’de başlayıp İzmir’de denize dökülen tek nehir. Bozdağ’da başlıyor
ve bütün çerini çöpünü taşıyarak Selçuk’ta dökülüyor. Yatağı boyunca hem yeraltı
sularımızı zehirliyor hem de toprağımıza zarar veriyor. Ama bunu engellemek, bu
sorunu çözmek bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Sadece Selçuk’ta
değil bütün bu havzadaki kurum ve kuruluşların dâhil olması lazım. Bütün İzmir’in
hatta Türkiye’nin sorunu bu, çünkü çok verimli bir havza ve İzmir’de üretilen sebze
meyvenin çoğu bu havzadan çıkıyor.
- Bütün bu bileşenleri bir araya gelmeye zorlayacak bir şeyler yapmak lazım o
halde?
- “Menderes çığlık atıyor” dedik zaten ve geçtiğimiz günlerde Meclis’e taşındı.
İzmir milletvekillerimiz Atila Sertel ve Kani Beko önergelerini verdiler. Menderes’in
temizlenmesi aslında 2012 yılında gündeme gelmişti, bazı yetkili makamlar Menderes’in suyunu bardağa koyup içebilirsiniz demişti. İnsanın böyle bir şeyi evladında
denemesi lazım önce, ben şahsen denemem. Bir bütçesi de vardı o zaman Ankara’nın ama kaldı öyle. Bunu tekrardan canlandırmak için elimizden geleni yapacağız,
çok büyük bir kampanya yapacağız gerekirse.

Selçuk'taki meyve şölenini
herkese göstereceğiz

- Söz tarıma gelmişken, bu alanda
hedefleriniz ne?
- Tarımın ülkemizdeki genel durumu
düşünüldüğünde üreticinin, köylümüzün desteklenmesi gerekiyor. Bu desteği
elimizden geldiğince vereceğiz. Bunu
mümkün olduğun kooperatifleşmeyle
paralel bir şekilde yapacağız. Biz bir
kooperatifleşme süreci başlattık. Daha
öncesinden var olan kooperatifler de var.
Ayrım yapmadan, doğru temelde yürüyen kooperatiflere destek olacağız.
İkincisi, tohum merkezimizi ve toprak
okulumuzu kuruyoruz. Burada iyi tarım
uygulamaları gibi konularla ilgili olarak
hem Çiftçi Malları Koruma’yla hem Ziraat

Odası’yla birlikte eğitimler vereceğiz.
Selçuk’un ata tohumlarına erişeceğiz.
Zaten şu anda Selçuk Belediyesi’nin kendi
tarlasında tohumlarımızı çoğaltıyoruz.
Böyle bir tohum merkezi açacağımızı
söyler söylemez köylümüzden de değişik
yerel tohumlar gelmeye başladı.
Tarımla ilgili yapacağımız bir şey de
Selçuk’un tarımsal ürünlerini daha bilinir
hâle getirmek. Bu, pazardaki gücünü de
artıracak Selçuklu üreticinin. Şen Şeftali
adıyla şeftali şenliğimizi yaptık, öncekilerden çok daha canlı ve etkili geçti. Şimdi
Şerefine Salkım
Hanım şenliğimiz
Başkaları köyden eğitimi çekip köyleri imamlara terk
var Gökçealan
ederken, biz eğitimi köye tekrar götürmeyi amaçlıyoruz.
köyümüzde.
Selçuk’un nasıl bir
meyve şöleni olduğunu anlatıyoruz
bu şenliklerle. Gelecek yıl, ayrı ayrı
yerlerde bu kadar
şenlik yapmak
yerine büyük bir
meyve fuarı yapabiliriz diye düşünüyorum. Yurtdışından ithalatçıların,
bizim ihracatçıların
katılacağı dev bir
fuarla Selçuk’un
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ürünlerini daha da tanınır hale getirebilir,
üreticimize yeni pazarlar açabiliriz.
- Son olarak, Selçuk’un bir kadın kenti
olduğunu düşünüyorsunuz, neden böyle?
- Bakın, sağımda Artemis solumda
Meryem Ana, birlikte oturuyoruz burada.
Şaka bir yana, Selçuk gerçekten bir kadın
kenti. Bazı antik kaynaklar Efes’in Amazonlar tarafından kurulduğunu söylüyor.
Efes Artemis’i Yunan mitolojisinde taşıdığı
özelliklerden farklı olarak Anadolulu Ana
Tanrıça’nın niteliklerini barındırıyor. Meryem Ana Hıristiyan dünyasının en güçlü
kadın figürü. Hayatın üretilmesinde kadının
asli rolüne verilen değeri gösteriyor bunlar.
Efes-Selçuk’un muazzam tarihinin uzun bir
kesitinde böyle olmuş bu. Şimdi ise, kadın
yine aynı asli rolü oynuyor; evde, tarlada,
pazarda hep kadınların ürettiğini görüyoruz, ama buna denk bir toplumsal konumu
yok kadının. Geriye itilmiş, gölgede kalmış.
Artemis’le Meryem Ana’nın arasında
oturan bir kadın belediye başkanı olarak
en büyük sorumluluklarımdan birinin bu
olduğunu düşünüyorum. Kadına toplum
yaşamında, ekonomide, eğitimde hak ettiği
yeri kazandırmak. Böyle bir dünya sadece
kadınlar için değil, tüm insanlık için daha
iyi bir yer olurdu şüphesiz.
- Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.

"Şenlik ve festivallerle hem Selçuk'un tarım ürünlerini
tanıtıyoruz, hem küçük üreticiye destek oluyoruz"

G

ökçealan'da "Şerefine Salkım Hanım
Şenliği'nde tanıdık bir yüze, önceki
dönemde Seferihisar Belediyesi'nde
Tarımsal Hizmetler Müdürü olarak görev
yapan Şerafettin Budak'a rastladık. Budak
şimdi Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı.
Kendisine tarım ürünleri üzerinden düzenlenen şenliklerin üreticiye faydasını sorduk:
Şen Şeftali Şenliği yaptınız. Ardından
Şerefine Salkım Hanım Üzüm Şenliği. Bu
şenliklerden beklentiniz ne?
Bu festivaller ve şenlikler özellikle
tarımsal ürünlerin tanıtılması, böylelikler
ürünlerin pazarda gördüğü değerin artırılması amacıyla yapılıyor. Ayrıca günübirlik de olsa küçük üretici için bir pazar
oluşturarak ekonomisine katkı sağlıyor.
Bir günlük deyip geçmeyin, bu ciddi bir
katkı gerçekten. Öyle ki üreticiler bir
sonraki festivali heyecanla bekliyorlar.
Çünkü azımsanmayacak kadar satış
yapıyorlar.
Yani hem Efes Selçuk’un tanıtımına
katkı sağlıyoruz, hem de tarım ürününe
katma değer sağlıyoruz. Bu etkinliklerin
organizasyonu için oluşturduğumuz
kurullarda, başta Belediye Başkanımız
Filiz Hanım olmak üzere yoğun bir proje

geliştirme, verim arttırma
çalışması da yapıyoruz.
Bu festivallerin bazı tarımsal ürünlerin Selçuk'la
özdeşleşmesine de katkısı
oluyor mu?
Belediye Başkanımızın
gösterdiği öncelikli hedeflerden biri bu. Bölgede
yetişen ürünlerin coğrafi
işaretleri konusunda özenli
bir çalışma yürütüyoruz.
Belevi’de şeftali, Zeytinköy’de nar, Gökçealan’da
Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Şerafettin Budak'la (sağda) üretici
osmanca üzümü, diğer
stantlarını ziyaret ettik.
köylerimizden de incir,
zeytin gibi meyveler için coğrafi işaret
sıkıntılar yaşıyoruz. Tarımsal üretimi kençalışmalarımız var. Özellikle osmanca
di kendine yeten yedi ülkeden biriyken
üzümü ender yetişen, endemik bir ürün.
162 çeşit tarım ürününü ithal eder hale
Bunları gösterebildiğimizde, Selçuk'un
geldik. Samanı bile dışardan getiriyogerçekten bir meyve şöleni olduğunu da
ruz. Bu durum son yıllarda üreticiye de
anlatmış olacağız.
tüketiciye de yük oluyor. Bu etkinliklerle
Bunun markalaşmaya ve ürünün pazarüreticilerin bu sıkıntıları aşmasına katkı
da değer görmesine büyük bir etkisi var.
sunmaya çalışıyoruz. Festivaller sayesinde ürünümüzü halkımıza tattırma fırsatı
Son yıllarda tarımda ülkemizin durubuluyoruz ayrıca. Zaten burada asıl amaç
munu nasıl değerlendiriyorsunuz?
köylünün tarlasıyla şehirlinin sofrasını
Biliyorsunuz tarımla ilgili çok büyük
buluşturmak.

"Köy Akademileri çocuklara iyi geldi"

K

öy Akademileri’nde eğitim gören Gökçealanlı çocuklar
Şenlik'te sahne almak için heyecanla son hazırlıklarını yapıyorken biz de eğitmenleri Selçuk Belediyesi Tiyatro Sorumlusu
Gülhan Ayhan Kocaoğlu’yla ayaküstü bir söyleşi gerçekleştirdik.
Çocuklar çok heyecanlı görünüyor, ne sürpriz hazırladınız
bize Köy Akademileri olarak?
Şenlik kapsamında küçük bir gösteri yapacağız öğrencilerimizle.
Nedir bu Köy Akademileri?
Belediye Başkanımız Filiz Hanım’ın “5 hedef 50 proje”
çalışmalarından bir tanesi Köy Akademileri. Köylere, öncelikle de çocuklara ve kadınlara çok yönlü bir eğitim götürmeyi
amaçlıyor.
Biz Köy Akademilerini yaz boyunca Selçuk’un beş mahallesinde gerçekleştirdik. Bu mahalleler eskiden köydü, bir yasayla bir gecede mahalle oldular, biliyorsunuz. Ben de drama
dersleri verdim bu beş köyde.
Köy Akademisi'nde eğitim alan kaç
çocuk var Gökçealan
Köyü’nde?
Gökçealan’da Köy
Akademisi'ne kayıtlı,
çeşitli dersler alan 60
çocuk var. Bunların

bir kısmı müzik, bir
kısmı İngilizce dersi
alıyor. Benim drama
dersimde 28 çocuğumuz kayıtlı.
Çocukların ilgileri
nasıl Akademi'ye?
Çok yoğun, çok seviyorlar.
Kendi dersim üzerinden örnek
verirsem daha iyi olur, yaratıcı
drama ve tiyatroya çok meraklılar. Derslerimiz çok eğlenceli
ve verimli geçiyor. Devam etmesini de çok istiyorlar.
Çocukların gelişimleri açısından siz neler gözlüyorsunuz
eğitim sürecinde?
Drama özellikle özgüven duygusunu geliştiren bir etkinlik.
Gelişme çağındaki çocuklarda görülen topluluk önünde konuşamama, sınıfta söz hakkı isteyememe gibi problemlerin kaynağı olan özgüven eksikliklerini tamamlıyor drama dersleri.
Dolayısıyla kişisel gelişim için çok faydalı bir aktivite. Çocuklara çok iyi geldiğini görüyorum bu derslerin. Düşünebiliyor
musunuz, birazdan bu çocuklar ilk defa bir tiyatro etkinliğinde
sahneye çıkacaklar. Üstelikte bir köyde oluyor tüm bunlar. Bu
harika bir şey!
Çok teşekkür ederiz, başarılar dileriz.
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Bilge Umar ve Cahit Koççoban'dan Efes hikâyeleri
Bilge Umar ve Cahit Koççoban... Görüp geçirdikleriyle, yazıp çizdikleriyle canlı birer tarih ikisi de.
Seferihisar’da yaşıyorlar ve fırsat buldukça tadına doyulmaz tarih sohbetleri ediyoruz kendileriyle. Bu
sayımızda Selçuk’a özel bir yer ayıracağımızı söyleyince sohbetin konusu da Efes ve Artemis oldu doğal
olarak. Bu sohbetleri sürdürmeyi ve gelecek sayılarda başka vesilelerle sizle paylaşmayı umarız.

B

ilge Hocam, sizin "Türkiye’de
Tarihsel Adlar" adlı bir kitabınız
var. Adların kökeninden tarihin
eski sayfalarına ilişkin çıkarımlarda
bulunuyorsunuz. Efes ve Artemis’le ilgili
ne diyor araştırmalarınız?
Efes’in yani Ephesos adının Helen
dilinde bir anlamı yok aslında. Daha
eski, Luvi dilinden gelme bir sözcüğün
Helen dilinde çarpıtılmış biçimi olduğunu
düşünmek mümkün. Hitit belgelerinde “Apasa” olarak geçen yer Ephesos
olmalı. Apasa adı Luvi dilinde Apa-assa
öğelerinden türetilmiş. “Apa” su demek,
“assa” da yerleşim yeri anlamında genel
bir isim. “Apasa” su kenti ya da akarsu
kenti oluyor bu durumda. Apa kelimesini içeren pek çok isim tespit etmiştim,
kitabımda bunlar var. “Apasa” uygun bir
ad çünkü kent, Hitit belgelerinde Astarpa, Helen dilinde ise Kaystros olarak
adlandırılan Küçük Menderes’ın kıyısında
yer alıyor.
Küçük Menderes ilkçağda şimdiki gibi
Pamucak kumsalında değil, Selçuk Kalesinin bulunduğu tepenin ve onun eteğindeki Artemis tapınağının yanı başında
denize dökülüyordu. Denize döküldüğü
yer Kaystros Körfezi diye anılan bir deniz
girintisidir. Bu İzmir topoğrafyasında çok
sık rastlanan bir biçim gerçekten; kara
içine sokulmuş hayli güvenli bir körfez,
buna dökülen bir akarsu ve onun yanı
başında bir kent.
- Küçük Menderes o deniz girintisini
doldurdukça kent de yer değiştirmiş
sanırım.
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- Evet, liman uzaklaştıkça yeni kurulan
kentler ona göre konum almış. Hatta
sanırım Hadrianus zamanında ovada bir
kanal açarak kentin yeniden bu kanal
üzerinden denizle bağlantısını sağlama
girişimi de olmuş ama boşuna. İlk yerleşimin akropolis bölümü şimdiki kale ile St.

Jean Kilisesi arasındaydı. Burada Mykene
keramikleri bulunmuştur. Tepenin eteği
o zamanki körfezin ucuydu ve yerleşim
buradaydı.
Çok sonraları, Batı Anadolu kıyılarına gelen İyon soyundan Helenler yerli
halkı yenerek yöreye egemen oldular,
Selçuk’un güneyine Pion Dağı eteğine
yerleştiler. Tiyatronun yamacında bulunduğu dağdır bu. Böylece Efes’te ilk Helen
kenti kurulmuş oldu.
İkinci Helen kenti ise bugünkü İsa Bey
Camii ve Artemision arasında kurulmuştu. Kıyıdaki Helenlerin bağımsızlığını ve
güç kazanmasını sakıncalı gören Lidya
kralı Efeslilere saldırıp egemenliği altına
almış, halkı taşınmaya ve Artemision yakınındaki savunmasız bölgede oturmaya
zorlamış olmalı.
- Artemis tapınağı o zamanlarda mı
yapılmış?
- Tapınak o zamanlarda yapılmış. Helenler öncesinde de burası bir tapkı yeriydi fakat bir tapınak yoktu. Helenleşme
döneminde Dünyanın yedi harikasından

C

ahit Hocam siz Efes Müzesi’nin dekorasyonunda çalışmıştınız bildiğim
kadarıyla. İki Artemis heykelini de yakından gözlemişsinizdir. Farkları ne?
- Hatırlayabildiğim kadarını söyleyeyim. Birisi 3-3,5 metredir, diğeri 2 metreden biraz daha uzun sanırım. Yerleri ayrı
ayrı, farklı dönemlerde yapılmış oldukları
düşünülüyor. Birisi henüz yıpranmamıştı,
diğerinde ise gözenekler oluşmuştu.
- Müzede nasıl çalışmalar yapmıştınız?
Kültür bakanlığı dekoratörüydüm ben. Yeni binanın inşaatı bitmişti, Ahmet Taner
Kışlalı’nın Kültür Bakanlığı dönemiydi yanılmıyorsam, demek ki 70’lerin son yılları.
Müzenin cephesine bakır rölyefler yapayım dedim, bakır kabartma. Bakır çok iyi
bir malzemedir ve eski eserle buluşur. Hâlâ duruyor olmalı. 1,5 metre genişliğinde
20 metre uzunluğunda, soyut ama sanki kazılardan çıkmış gibi bir rölyef oldu. Şimdi kükürt dioksit var üzerinde. Temizleyecek oldular ama hiç dokunmayın dedim.
Yeni salonların dekorasyonunu yaptım bir de. Eski Efes Salonu’nda Efes’teki yaşamı anlatalım dedim. Fresk tekniğiyle panoların üzerine Efes’in geçmişini anlatan
illüstrasyonlar yaptım. Şimdi bilgisayarlı sistemlere geçtikleri için bunları kaldırdılar, dilerim saklıyorlardır.
Ertesi yıl tekrar, bu sefer Artemis Salonu için görevlendirdiler. Arkeologlar bana
şu öğeleri koymamız, şunları anlatmamız gerekiyor diyordu. Ben de anlattıklarını
yansıtıyordum. En hoşuma giden de Mezar Buluntuları Sergisidir.
Eserin algılanması açısından müzenin iç mekân duvarlarının bej rengi olması gerekir, genel bir kabuldür bu. Ben ise o salonu servi renginde, koyu yeşil bir mezarlık
rengi boyattım. “Yanlış bu, tekrar boyatman lazım” falan dediler ama vakit kalma-

biri sayılan Artemis tapınaklarından
birincisi yapıldı. MÖ 560 dolaylarında
olduğu söyleniyor.
Sonra bu yandı. Herostratos
adlı birinin ünlü olmak için tapınağı yaktı söylenir, hem de tam
Büyük İskender’in doğduğu günde.
Ama iftiraya uğramış olması kuvvetle
muhtemel. Çünkü bir yerde Aristoteles
“Herostratos haksız yere suçlanmıştır;
yangın çatıya yıldırım düşmesinden çıkmıştır” diyor.
Yanan tapınağın yerine eskisinden geri kalmayan bir yenisini yaptılar. Aynı taban üzerine
yapıldığı için taban boyutları aynıdır.
Ama çevrenin bataklık karakteri nedeniyle olmalı ki 23 basamakla çıkılacak
şekilde yükseltilmiştir.

- Orası eskiden de bir tapkı yeriydi dediniz, kime tapıyorlardı?
Ana tanrıçaya. Luvilerin ana
tanrıçası daima su başlarında
ya da suya bakan yerlerde tapkı
görür. Luviler onu Arta-Mis, su
kaynağı ya da akarsu tanrıçası olarak adlandırırlar. Luvi dilinde “mas”
tanrı demek, mis ise tanrıça oluyor. “Arta” ise akarsu demek, Arda
ırmağındaki gibi. “Arta-mis”in
hep ırmak kenarlarında tapkı
görmesi bundan. Bir sürü
örneği inceledikten sonra
benim vardığım sonuç bu
oldu. Helenlerin Artemisinin kökeninde
de bu tanrıça var kanımca. Efes’e gelen
Helenler kendi tanrıçalarından Artemis’le
su kıyılarında tapkı gören ana tanrıçayı
bir tutmuşlar. Orası tapınaktan önce de
Artemis’e tapınma yeri yani Artemision
olmuş.
- Niye böyle görkemli, yedi harikadan
biri sayılan bir tapınak yapmışlar?
Silsile-i meratip. Ana tanrıçanın en
görkemli tapınağa sahip olması ve en
çok saygı gören tanrıça olması doğal.
- Bizdeki Artemis ana tanrıça özelliklerine de uygun şekilde bereketi de temsil
ediyor. Ama Helen mitolojisindeki Artemis’in özellikleri farklı sanırım, bakireliği
simgeliyor hatta. Böyle bir fark var mı?
- Var, Efesli Artemis’in kaynağı hiç
şüphe yok ki Anadolulu Ana Tanrıçadır.
Yunanlar gelip buraya yerleştiklerinde
burada köklü bir figür olan ana tanrıçayı
benimseyip kendilerine uyarlamış olmalı.

dı, açılış var. Ama o haliyle çok beğenildi.
Açılış düzenlemesinde mezarı tam ortaya yerleştirmiştim. Seramik bir küp içinde
bir iskelet vardı, onu ortaya çukura yerleştirdim. Gelen ortada mezarı görüyor.
Biraz acıtıcı ama etkili oldu. Yanında da Yedi Uyuyanlar var.
Açılışta aklıma bir de hınzırlık gelmişti. Mezarlıklarda yetişen üzerlik diye bir ot
vardır. Sordum bulabilir miyiz diye, bilen yok. Sonunda biri çıktı, Şirince’den buldu
getirdi. Tütsü olarak yaktık açılışta. Bakan falan da gelmiş tabii açılışa, bütün protokol orada, ne oluyor, bu ne biçim koku dediler. Tam rezil olacaktım ki biri anladı,
“üzerlik yakmışlar, çok güzel fikir” dedi de kurtuldum. “Çok güzel düşünmüşsünüz”
diye tebrikler geldi peşinden.
- Artemis hatırası var mı o günlerden aklınızda kalan?
- Artemis değil de bir Meryem Ana hatırası var. Akşamları St. Jean kazı evinde
oturup muhabbet ettiğimiz Avusturyalı bir kazı ekibi vardı. Çok iyi çocuklar, hepsi
solcu, aydın, komünist. Biraz Türkçe de biliyorlar. Akşamları onlara Bektaşi fıkrası
anlatıyordum, anlamadıkları bazı sözcükleri soruyorlardı, yorumladıktan sonra
başlıyorlardı gülmeye.
Bir akşam yine sofrayı kurup oturduk, “bu akşam ne anlatacaksın” dediler. Ben
de o gün yeni bir fıkra öğrenmiştim, “Bektaşi fıkrası anlatmayayım da onu anlatayım size” dedim. Fıkra şöyle: Allah’a sormuşlar, neden aşağıya inmiyorsun. İnmeyeceğim demiş, bir kere indim, Meryem’le adımı çıkardılar.
Ben bunu anlatınca sofrada buz gibi bir hava esti, o solcu çocukların hepsinin
suratı asıldı. Sonra bir tanesi gevşeyip gülünce hepsi gülmeye başladı. Ben de “tamam tamam” dedim, “Meryem’inize bir şey demiyorum”.
O günlerden bir de Yasemin Cebenoyan’ı hatırlıyorum. Onat Kutlar’la birlikte
Taksim’deki otelde bomba patlayınca ölen kız. Kazıda staj yapıyordu. Çok iyi, parlak bir gençti. Sinemayı çok severdi, iyi Fransızca bilirdi. Öldü gitti çocuk. Gazeteci
kardeşi de geçenlerde ölmüş, çok üzüldüm ona da.

Selçuk'un köyleri
Teoslu suluboyacıların
fırçasıyla renkleniyor

S

elçuk’un canlı şenlik
ve festival günlerine
Seferihisar’dan Teos
Sulubaya Topluluğu da
katkı yaptı. Etkinlikler
için Selçuk'un köylerini
bezeyen Topluluk'un
hocası ressam Canip
Taşkıran’a Selçuk’taki
çalışmalarını sorduk:
“Selçuk Belediye Başkanı Filiz Hanım
ve Başkan Yardımcısı Şerafettin Bey’in
önerileriyle öncelikle ilçede keşifler yaptık. Şeftali Şenliği için Belevi
Köyü’nde ekibimizle beş gün boyunca
çalışarak köyü şeftali temalı resimlerle
süsledik. Sonrasında "Şerefine Salkım
Hanım Şenliği" için Gökçealan Köyü’ne
gelerek çalışmaya başladık. Yaklaşık üç
hafta süren çalışmalarımız arasında bir
de Efes Festivali çalışması gerçekleştirdik. On metrelik bir duvar üzerine akrilik resim performansı gerçekleştirdik.
Efes Selçuk’un tarihi ve doğasını işle-

meye çalıştık. İyon kültürüyle beraber
Artemis’i, Hıristiyan kültürüyle Meryem Ana’yı, Selçuk doğasında belirleyici bir öğe olan leylekleri resmettik.
Gökçealan Köyü’ndeki çalışmalarımız
boyunca yaklaşık 10 kişilik ekibimizle
toplamda 1200 metrekare alanda
üzüm temasını işleyen resimler yaptık.
Duvar resimlerinin yanısıra, üzüm
temasını işleyen dekoratif desenlerle
köyü süsledik. Şimdi sırada Zeytinköy
var. Zeytinköy'de 500 metrekarelik
bir alanda nar meyvesini öne çıkaran
resimlerle süslemek.”
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Anlatılan Selçuklunun hikâyesidir...
Selçuk’un en etkileyici mekanlarından biri Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi. Buram buram tarih kokan
kocaman bir taş bina. Eski bir tütün deposu, kitaplarda bulamayacağınız insan hikâyeleriyle oluşmuş
bir tarihin ev sahibi olmuş şimdi... Selçuk’un nasıl bugünkü Selçuk olduğunu belki en iyi orada
anlayacaksınız. Kent Belleği Merkezi 2012 yılında Selçuk Belediyesi tarafından açılmış.
Kent Belleği Merkezi’nin hikâyesini, Bellek’in kuruluşuna da emeği geçen Selçuk Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürü sosyolog Osman Gülmez’e ve yine Kültür Müdürlüğü’nde arkeolog olarak görev
yapan Özgür Gökdemir’e sorduk. Buyurun...

H

angi ihtiyacın ürünüydü böyle
bir merkezin kurulması, nasıl
kuruldu, buradan başlayalım
isterseniz...
Özgür Gökdemir: Selçuk Efes Kent
Belleği Merkezi 2012 Eylülü’nde açıldı.
İçerik çalışmaları ise daha eskiye, 2006
yılına dayanıyor. Şöyle bir ihtiyaçtan,
üstelik de acil bir ihtiyaçtan doğdu.
Biliyorsunuz, Selçuk nüfusunun önemli
bir kısmını mübadeleyle gelenler oluşturuyor ve birinci nesil mübadilleri yavaş
yavaş kaybediyoruz. Onların anılarını bir
an önce kayıt altına almasaydık, belki bu
tarih de onların anılarıyla birKent Belleği gezimiz
likte yavaş yavaş silinecekti.
youtube kanalımızda
Bu kaygıyla arama toplantıları
düzenledi Selçuk Belediyesi.
Bu toplantıları akademisyenler ve bu alanın uzmanlarıyla
birlikte yürüttü. Kent Belleği
ismi de bu süreçte Oktay
Ekinci tarafından önerilmişti.
Sonrasında Melek Göregenli’nin yaptığı
çalışmayla aidiyet duygusu, hemşerilik
kültürü ve bir arada yaşama üzerine alan
araştırmalarına yoğunlaşıldı. Tüm bu
süreçte sözlü tarih çalışmasının yanı sıra
insanlardan fotoğraflar, kentin geçmişine
dair simgesel objeler toparlandı. Ve
nihayet, Kent Belleği böyle bir çalışmanın
ürünü olarak ortaya çıktı.
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- Bu çalışmalardan çıkan sonucu
özetleseniz... Selçuk büyük ölçüde göçlerle oluşmuş dediniz ya, nasıl bir seyir
izlemiş bu?
ÖG: Çıkan sonuç şu: Aslında Selçuk’un
yerlisi yok, herkes dışarıdan gelmiş.
Bugünkü Selçuk nüfusunu oluşturan
beş ana göç evresi var. İlki 1912-1923
arası göçler. Bu göçler Balkan harbinden
hemen sonra başlamış, Girit’ten ve Balkanlardan gelen bir nüfus var. Yine aynı
dönemde Yörükler gelmiş bölgeye. Daha
sonra 1923-1934 arasında mübadele ile
gelenler var. Bu ikinci evre. 1934-59 arası
göçler var, yine dışarıdan gelen bir dalga
bu ve daha çok Makedon göçmenleri
Selçuk’a gelmiş. 1960-1990 arasında
ekonomik sebepli iç göçler yaşanmış ve
devamında, son olarak da 1990 sonrası.
- Neler sergileniyor Bellek'te?
Selçuk’un ve Selçuklunun oluşumunu
nasıl aktarıyor bugüne?
ÖG: Çevredeki kent müzelerinden
farklı bir yer burası. Biz buranın etnografik bir malzeme deposu olmasını
istemedik. O yüzden aslında 19. yüzyılda herhangi bir Anadolu kasabasında
bulunabilecek gelin sandığı, berber
malzemeleri, sünnet yatağı gibi objelerin sergilenmesinden ibaret olmayan
bir içerik kazandırmaya çalıştık. Kentte

yaşanan önemli siyasi ya da toplumsal
olayların, kent eşrafının yapıp ettiklerinin değil, bunlar da var tabii ama, esas
olarak kentte yaşayan sıradan insanların
bugüne dek taşıdıkları anılar üzerinden
bir bellek oluşturmaya çalıştık. Kent Belleği’nin böyle şekillenmesinde o sürece
danışmanlık yapan Orhan Silier’in katkısı
büyük olmuştur.
- Ne sergiliyorsunuz peki?
ÖG: Şöyle bir yapısı var Bellek’in.
Burası üç katlı bir bina. En alt katta
Efes’in 8500 yıllık tarihine hızlı bir bakış
atıyoruz kronolojik bir gelişim eşliğinde.
Yine aynı katta, binanın tarihine ilişkin
bir bölüm var. Bina tütün deposu olarak
kullanılmış ve tütün ekimi bütün Ege
bölgesinde olduğu gibi burada da ekonominin önemli bir unsuru. İnsanların
tütüne dair çok anıları var. Onlardan
bahsediyoruz.
İkinci katta “Yeni Efesliler Sergisi”
dediğimiz, yaklaşık 200 kişiyle yapılan
derinlemesine görüşme ve sözlü tarih

çalışmalarıyla ortaya çıkmış hayat hikayelerinin fotoğraflar eşliğinde bir aktarımı var. Selçuk’un bugünkü nüfusunu
ortaya çıkaran beş göç evresini burada
takip edebiliyorsunuz. Melek Göregenli
tarafından 1000 kişiye yakın Selçukluyla
yapılan saha araştırmasının sonuçları da
burada sergileniyor. Üçüncü katımız ise
söyleşi, belgesel gösterimi ya da geçici
sergiler gibi etkinlikler için kullanılıyor.
- Hiç bilmeyen birisi Selçuk’a ilk ayak
bastığında burayı gezse, nasıl bir Selçuk
temsiliyle karşılaşır sizce? Nasıl duygular uyandırıyor burası?
ÖG: Kendimizden örnek vereyim
mesela. İkimiz de Selçuklu değiliz ve
Selçuk’a ilk yerleşip Belediye’de çalışmaya başladığımız dönem Kent Belleği’nin
kurulduğu döneme denk gelir. Selçuk’u
burası üzerinden tanıdık yani. Sevmemizi, bağlanmamızı sağlayan da bu Merkez
olmuştur bir anlamda.
Selçuk’un 8500 yıllık bir tarihi var ve
Efes gibi çok görkemli dönemler yaşanmış bu tarih boyunca. Ama bundan ibaret değil. Bunun gölgesinde kalmaması
gereken bir birikimi var buranın aynı
zamanda. Anadolu’nun yakın tarihiyle
ilgili çok önemli hikâyeler var burada.
Bunlar sizin ailenizin, geçmişinizin parçası olduğu kadar Türkiye tarihinin de bir
kesiti aynı zamanda. Bugünkü Türkiye’yi
anlamak için çok güzel ipuçları veriyor
dolayısıyla. Burası bunu hissettiriyor,
bir tarihin parçası olarak görüyorsunuz
kendinizi. Bizim bu merkezi kurarken
önümüzü açan da “anlatılan senin hikayendir” sözü olmuştu zaten.
- Göçlerin sonucunda ortaya çıkmış
bir yapı aynı zamanda bir çok renklilik
yaratıyor ya. Ben bunu hissettim biraz.
Bir de bu oluşumun mübadele gibi acı
dolu bir noktadan başlamış olması
gerçeği var, buranın atmosferine bir
hüzün, bir vakar katan. Öte yandan da
Selçuk’un yeni umutlara, yaşamı yeniden kurma uğraşına ev sahibi olması
var tabii. Siz nasıl duygular gözlediniz
ziyaretçilerde?
Osman Gülmez: Bu eski tütün
deposunun kendi atmosferi, kendi değeri
bile bir şey anlatıyor aslında. Sorduğun
soruya kendi doğallığında cevap veriyor.
Kapısını açıp bu binaya giren insanlar,
daha ilk adımda yaşanmışlıklar hissediyor. Ahşabın kokusu, taşın hissettirdikleri
var binanın kendisinde.
Binanın içinde dolaşmaya başladığında
ise Selçuk’un çok farklı sosyokültürel
gruplardan, etnik gruplardan, farklı
kökenlerden gelen insanlardan oluşan
bir kent olduğunu yaşıyor insan. Dünyanın en önemli müzelerinden birisi
var burada, Efes Müzesi. Orada antik
dönemi görüyorsunuz, iki üç bin yıl ön-

cesinden bugüne kalanları
izleyip o dönemi anlamaya
çalışıyorsunuz. Burada ise
farklı olarak bu tarihin son
halkasını, kendinizin de
parçası olduğu bir dönemi
yaşıyorsunuz. Mübadeleyle
gelen, göçlerle gelen insanların bir arada yaşamayı
becerebilmelerine, kendi
zenginliklerini koruyarak
"Giritten bir fotoğraf bu. Mübadele insanları ayırmadan önceki
hemşeri olabilmelerine, bir yaşantılarından. Müslüman ve Hıristiyan kadınlar birlikte zeytin
topluyorlar. Kadınları birbirinden ayıran tek şey başörtülerinin renkleri.
kenti oluşturmalarına şaSiyah örtülüler Hıristiyan, beyaz örtülüler Müslüman kadınlar."
hitlik ediyorsunuz. Aslında
Selçuk’ta dolaşırken Çarşı içine çıktığınız- Birbirimizin hastasına, cenazesine,
düğününe giderdik, zor zamanında yada, demiryolunun üzerindeki sokaklarda
nında olurduk” diye. Yani bu topraklarda
yürüdüğünüzde insanlardan dinleyeceğibirlikte yaşama kültürü aslında çok eski.
niz hikâyeler bunlar. Bu yüzden yaşayan
Bellek zaten var olan bir şeyi sergiliyor
bir tarih var burada.
aslında. Bunun gelişmesine bir katkısı
var muhakkak ama bu katkı, bu duy- Hemşerilik bilincinin ve duygusunun
guyu hatırlatmak, diri tutmak şeklinde
çoğalmasında, kente aidiyet duygusugerçekleşiyor.
nun gelişmesinde nasıl bir rolü oluyor
OG: Hemşerilik bilincinin oluşması
Kent Belleği’nin? Buna dair gözlemleriyeni bir şey değil gerçekten. Sancılı ve
niz var mı?
acılı bir mübadele süreci var. Hiçbir göç zaten
kolay değildir. Zorunlu ve
zorlu süreçler. Dolayısıyla
insanlar buraya geldiklerinde, kendinden önce
benzer sıkıntılar yaşayarak gelmiş insanlar sahip
çıkmış onlara. Kardeşlik
bağı o zaman kurulmuş.
Komşuluk kültürü o zaman oluşmuş. Birbirlerine
bakmışlar, dayanışma
içinde olmuşlar, dertlerini
paylaşmışlar. O hemşerilik bilinci dediğimiz şey,
"Selçuk’ta festival geleneği çok eski. Türkiye’deki en eski uluslararası
gerçek manasıyla daha
festivallerden bir tanesi Efes. Gönüllülerden oluşan bir ekip her
o zamanlar, kent kurulsene bir mizansen kuruyorlar buraya ilgi çekmek için. Bir sene 'esir
madan başlamış. Bizim
pazarı' diyorlar, bir sene '2000 yıllık şarap içeceğiz' diyorlar, bir başka
sene belediye başkanı ve meclis üyeleri Romalı parlamenterler gibi
bu Merkez’de yaptığımız
giyinip açılışı bu şekilde yapıyorlar. Efest’in sloganı olan 'geçmişi hisset
çalışmalarda gözlemledigeleceği hisset' sözü Selçuk’un bu festival geleneğine vurgu yapıyor
aynı zamanda."
ğimiz, anladığımız şey bu
oldu.
Yeni Efesliler Sergisinde insanlar kendi
ÖG: Önceden insanlar gelen misafirailesinden birilerini, dedesini, nenesini
lerini, akrabalarını Efes’e götürürlermiş.
görebiliyor, onun hatıralarını bulabiliyor.
Efes onlar için her zaman kıymetli ve
Hemen yanında da sokakta birlikte top
değerli bir yer olmuş haklı olarak. Siyah
beyaz fotoğraflarda görüyoruz, hıdrellezi oynadığı arkadaşının dedesinin de başka
bir dönemde başka bir yerden geldiğini,
orada kutlarlarmış mesela. Bayramlarbaşka köklere sahip olduğunu görüyor.
da güzel güzel giyinip taşların yanında
Düğünü, derneği, yemek kültürü ya da
çektirdikleri fotoğraflar var. Şimdi
gelenekleri farklı olan hemşerisinin, tıpkı
misafirlerini buraya da getiriyorlar. Bak
kendi ataları gibi köklerinden kopup bir
burada bizim hikâyemiz anlatılıyor diye
Selçuklu haline gelmesinin izini sürebilifotoğrafları gösteriyor, kendi geçmişleriyor. Yani Kent Belleği insanların gündelik
ni paylaşıyorlar. Hikâyelerinin bu şekilde
hayatta çok farkına varmadan yaşadıksergilenmesi onları çok mutlu ediyor.
ları şeyi biraz daha görünür kılıyor. Bu da
Şunu özellikle vurgulamak lazım
insanları mutlu ediyor.
yalnız. Bu sözlü tarih çalışmalarında
gördük ki, insanların geçmişe dair hikâyelerinde zaten bu hemşerilik, kardeşlik var. Mesela Yörükler anlatıyor, “O
dönemde biz Rumlarla kardeş gibiydik.
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Selçuk'un tek kişilik belleği
Şükrü Özkaynak
Selçuk’ta kentin hafızası olan, hatıralarını biriktiren,
Belediye tarafından kurulmuş Kent Belleği'ni anlattık.
Bir de tek başına bir müze, bir kent belleği olma görevi
üstlenmiş Şükrü Özkaynak. Evinde 3000’e yakın fotoğraf,
hepsinin bir hikayesi birikmiş. Onu tanımadan, onun
biriktirdiklerinden faydalanmadan Selçuk’un yakın tarihini
öğrenemezsiniz dediler. Biz de aradık, Şükrü Beyi bulduk.

Ö

nce sizi tanıyalım mı?
Şükrü Özkaynak: Adım Şükrü
Özkaynak. 72 yaşındayım. Selanik
mübadili bir annenin, bir öğretmen babanın oğluyum.
- Eviniz başlı başına bir kent belleği
gibi. Nasıl oluştu bu?
- Biz Hocayı 94’te kaybettik, yani babamı. Burada annem yalnız kalıyordu. Annemi de kaybedince ev yalnız kaldı. O zaman
ben burada ikamet etmiyorum, hafta
sonları ortalığı toparlamaya geliyorum.
Hoca’dan kalan hatıralar var, bir gün yetmiyor, temizlemeye. Sonunda karar verdim
taşınmaya. Buraya taşınınca ilk fikir, Cemal
Hoca ve onun öğretmen arkadaşlarının
hatıralarıyla bir anı evi kurmak oldu.
- Cemal Hoca’nın anısı bir başlangıç
olmuş yani. Kim bu Cemal Hoca, onu da
tanıyalım mı?
- Cemal Hoca 1907 doğumlu. İlk öğretmenlerden. Kubilay’la aynı döneme
denk gelir. Biri Menemen’de öğretmenlik
yapıyor, biri kalkıyor Urfa Siverek’te öğretmenlik yapıyor. Urfa’dan sonra buraya
tayini çıkmış babamın. Buranın başöğretmeni olmuş. Kısa süreli olarak Bayındır’a,
Torbalı’ya gitmiş ama esas olarak yıllarca
Selçuk’ta öğretmenlik yapmış. Buradan
da emekli olmuş. Aşağı yukarı 40 yıl...
Burayı ilk olarak onun anıları, mesai
arkadaşlarının fotoğrafları üzerine kurduk.
Arkadaşlardan da fikirler geldi, her meslekte ilk olanların fotoğraflarını toparlayalım dedik. İlkleri burada toparlayalım,
ilk terzi, ilk baytar... Sonra lakabı olanları
toplayalım dediler; iyi dedik, onları da
toparlayalım.
- Kaç fotoğraf var burada?
Aşağı yukarı 2500 tane fotoğraf var duvarlara asılı. 200 tane
kadar da arşivimde
duruyor. Bu fotoğrafların yüzde doksan

Üstte, St. Jean’a çıkan yokuşta
bir çeyiz alayı. Lale Hanım
gelin gidiyor (Ekim 1959).
Sağda, Şükrü Beyin evinden
bir bölüm.
En sağda 23 Nisan 1935'te
İsabey İlkokulu bahçesinde
bayram töreni. Pankarttaki
yazı dikkat çekici; "Tanrıya
Tapan Çocuğa Tapar"
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Şükrü Özkaynak'ın (ortada) evinin bahçesindeyiz. Solda Candemir
Basan, sağda Baha Okar.

beşinin bir hikâyesi var. Selçuk’un tarihi burada birikti böyle böyle. Türkiye’de tekim,
benzeri yok burada yaptığımın. Dünyada
da benim gibi altı kişi daha var. Sunay Akın
söyledi bunu. Bazılarına kolay geliyor tabii
ama bu fotoğrafları bulmakla, çerçeveleyip
asmakla olup bitmiyor. Hepsinin hikâyesini
öğrenmek, bir kenara yazmak, akılda tutmak… Normal adamın yapacağı iş değil bu.
Tarihe Saygı Ödülü aldım İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden. Hani sitem etmiyorum
ama sonradan da bir arayıp sorsalar iyi
olurdu; bu ev duruyor mu, satıldı mı, yandı
gitti mi… Emekli adamım tabii, bütün maaş
buranın temizliğine, bakımına gidiyor.
- Göçüp gitmiş bu kadar insanın hatırası var duvarlarınızda, ağır gelmiyor
mu bazen? İnsan duvarlara bakıp bakıp
hüzünlenir?
- Hepsinin iyi hatırası var. Onlardan
büyük zevk alıyorum, çok hoşuma gidiyor
bakıp anımsamak. Çocuklar geliyor buraya. Bazıları dedelerini görmemişler, evde
dedelerinin bir fotoğrafı bile yok. Bende
görüyorlar, “aaa bu benim dedemmiş” diyorlar. Ya da soruyorum, “sen kimlerdensin?”, “şurdan burdan”. “Bak” diyorum,
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kabul ettiğimde öyle
bir olay yaşadık mesela. Bir kız sordu “benim dedem de var mı?” diye.
“Senin dedene ne derlermiş”
diye sordum. “Pehlivan Kazım”.
Çık dedim yukarı, üçüncü resim
senin deden. Öyle yarım saat
baktı fotoğrafa hayranlıkla.
Duygusal anlar da yaşıyorsunuz burada.
Mesele bir gün bir ziyaretçi grubu geldi.
Bir hanım var içlerinde. Kalabalık bir aileden ama herkes öbür dünyaya göçüp gitmiş. O evin büyük kızı. Yukarıda öyle bir
fotoğrafı var ki ailesinin; annesi, babası,
abisi hepsi orada. Daha resmi görmeden,
Abla dedim, sen sandalyeye otur öyle
bak. Sonra indim aşağıya. Diğerleri de
indi, o kaldı yukarıda. Ne yapıyor dedim,
ağlıyor dediler. Böyle çok duygusal anlara
sebep oluyor, eskileri yad
etmeyi sağlıyor burası.
- Bu kadar hatıra varken
hiç yalnızlık da hissetmez
insan.
- E benim ziyaretçim çok...
- Yok, onu demiyorum. Bu
kadar insanın hatırasıyla yalnızlık duygusu yaşamazsınız.
- Yok ya, bende yalnızlık
diye bir şey yok. Bütün bu
insanlar burada işte. Hatıralarıyla yaşıyorlar.

Selçuk'un üzümü de var: Osmanca

S

elçuk'un Gökçealan köyünde düzenlenen "Şerefine Salkım Hanım Şenliği"ndeki stantlardan biri, başındaki
kalabalık ve hareketlilikle dikkatimizi çekiyor. Elde makas üzüm ayıklayıp tatmaları
için misafirlere dağıtan görevliler arasında
Gökçealan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Başkanı Kaşif İz de var. O kadar işinin arasında bizi kırmayıp sorularımızı cevaplıyor.
- Kooperatif olarak şenliğe katılma
amacınızdan bahseder misiniz?
- Festivale elimizden geldiğince destek
vermek için buradayız. Kurduğumuz
standa gelen misafirlerimize burada
yetişen üzümlerden ikram ediyoruz. Tabi
bizim için en önemlisi Osmanca üzümü.
- Osmanca üzümünü diğer üzümlerden
ayıran özellikler ne?
- Atalarımızdan kalan, genleriyle
oynanmamış ve bölgeye çok güzel uyum
sağlayan bir üzüm. Önceleri başka bölgelerde de yetiştirilmesi için çalışmalar
yapılmış. Fakat yapılan araştırmalarda
kalite, nefaset, tat ve renk açısından en
iyi sonuçlar burada alınmış. Bölgemizin
toprağına ve iklimine çok uyum göstermiş. Osmanca üzümünün rengi açık,
kabuğu incedir. Güneşe doğru tutup
bakarsanız çekirdeğini rahatlıkla görürsünüz. Susuz tarım yöntemiyle yetiştiğinden kışın depoladığı suyla yetişiyor.
Bu yüzden de şeker oranı yüksek.
- Neler yapılıyor Osmancadan?

- Öncelikle
sofralık yaş üzüm
olarak pazara
sunuyoruz. Bunun
dışında şarabı,
pestili, kurutması da oluyor.
Fakat bu konuda
endüstriyel bir
girişim henüz yok.
Yetiştiriciler kendi
ihtiyacı kadar
kurutuyor. Böyle
festivaller vesilesiyle köylüler tarafından kurutma,
pekmez ve sirke yapılmaya başladı, yan
ürünler çoğaldı. Pazarımız geliştikçe bu
yan ürünler de gelişecektir.
- Nasıl piyasası, dışarı mı satılıyor
daha ço iç pazarda mı?

Engelsiz Gezi Parkı

S

elçuk’u gezerken bir park dikkatimizi çekti,
tabelasına Gezi direnişi sırasında kaybettiğimiz
sekiz gencin fotoğrafı işlenmiş Engelsiz Gezi Parkı.
Böyle bir park yapma fikri şöyle doğmuş.
Belediye Başkanı Filiz Hanım, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kendi koltuğuna oturan küçük Duru’nun isteği üzerine bir söz
vermiş. Engelli olan ve olmayan çocukların birlikte oynayabilecekleri bir park...
Hızla çalışmalara başlanmış, engelli çocukların da faydalanabileceği salıncak,
kaydırak gibi oyun aletlerinin bulunduğu parkın açılışı Eylül ayında çocuklar tarafından gerçekleştirilmiş.
Çocukların engel tanımayacağı fikri ve bir ağaçtan başlayarak
bütün yaşama sahip çıkmanın simgesi olan Gezi direnişi, parkın
ismine esin kaynağı olmuş. Gezi Direnişi’nde hayatlarını kaybeden gençlerin anısına birer de fidan dikilmiş. O fidanlar, engel tanımayan çocuklarla birlikte o parkta
büyüyecek...

- Üzümümüzün piyasası iyi. Daha iyi
yerlere gelmesi için de elimizden geleni
yapıyoruz. Daha çok İstanbul ve çevresine gönderiyoruz. Henüz ihracat için
bir çalışma yapılmadı ama önümüzdeki
günlerde desteklerle ihracat konusunda
çalışmalar yapmak istiyoruz. İhracat
olursa tabii köylünün menfaatine olacaktır.
- Gökçealan’daki üreticinin birinci gelir
kaynağı üzüm mü?
- Evet. Üzüm köylünün temel gelir kaynağı. Sonrasında zeytin, incir, biraz da
kiraz var. Ama ana kaynağımız üzümcülük. Bu yıllarda çeşitler de çoğaldı. Ama
önceliğimiz bizim yıllardır atalarımızdan
kalan Osmanca Üzümü...
- Böyle şenliklerin faydası oluyor mu?
- Mutlaka, çok faydası oluyor. Binlerce
insan üzümümüzü tanımış, görmüş oldu.
Hiç bilmeyenler, duymamış olanlar vardı.
Herşeyin ötesinde köyümüzü tanıdılar. Bölgemizdeki tarım çalışmalarını
gördüler.
- Bildiğim kadarıyla kooperatifinizin
“İyi Tarım” uygulamaları var.
- Şu anda 35 civarında çiftçimiz “İyi
Tarım” projesini uygulayor. Selçuk İlçe
Tarım Müdürlüğü destekli tarım projeleri bunlar. “İyi Tarım”da da başarılıyız.
Daha fazla çiftçinin katılımını sağlamak
için uğraşıyoruz. Eğitim ve bilgilendirme
konularında da çalışmalarımız var.
Teşekkürler. Kolay gelsin.
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Yaşamın her alanında birlikte, dayanışmayla

Ortak Yaşam Ekososyal Kooperatifi
Seferi Keçi'nin geçen sayısında "büyük
dertlere küçük çareler" başlığıyla,
piyasanın zorluklarına rağmen
sürdürülebilir bir tarımsal üretim,
sağlıklı gıdaya erişim, adil bir istihdam
ve eğitim gibi yaşamsal dertler
karşısında bizim gibi sıradan insanların
el birliğiyle ürettiği "küçük" çarelere
yer vermiştik. Selçuk'ta EFEST'te hiç
aklımızda yokken özgün bir örnekle
tanıştık. Ortak Yaşam Ekososyal
Kooperatifi. Her derde çare olma
iddiasıyla yola çıkan bu kooperatifi,
yöneticisi Hakan Çalışkan'dan dinledik.

Ö

nce kendinizi tanıtır mısınız?
- Ben, Hakan Çalışkan; iletişim
mezunu bir basın-yayın-iletişim
emekçisiyim. 2019 Haziran’da Ortak
Yaşam Kooperatifi’nin 15’inci Genel
Kurulu’nda 4 yıllık dönem için yönetim
kuruluna seçilmiş eş başkanıyım.
- Nasıl doğdu Ortak Yaşam Kooperatifi?
- 2003 yılı başında yine hem yerel hem
küresel çapta bir kriz dönemiydi; pek
çok banka battı, işyeri kapandı. Televizyon haberlerinde “beterin beteri var,
halinize şükredin” der gibi Latin Amerika ülkelerinde kapısına kilit vurulmuş
fabrikaların, bankaların önünde insanlar
yığılmış; süpermarketlerin yağmalandığı
görüntüler vardı. Bizde o derece olmasa
da krizin çalışanlara faturası, ağır işsizlik
ve hayat pahalılığıyla birlikte baş göstermişti. Öyle bir örgütlenme olmalı ki hem
ekonomiyi hem kültürel sosyal faaliyetleri hem politik hem ekolojik meseleleri
kavrasın, yani yaşamı kategorize etmeden, bütünleşik olarak ele alsın dedik.
Kooperatifin kapsayıcı bir örgütlenme
modelinin olabileceğini düşündük.
Tabii kooperatif yapısı ve doğası
itibarıyla böyle kapsayıcı bir model için
elverişli olsa da mevcut örnekler böyle
değildi. Temel ihtiyaçlarımız olan gıdadan
barınmaya, sağlıktan eğitime, bu alanların
tümünde el birliğiyle bir üretim gerçekleştirecek şekilde yeniden yapılanmış bir
kooperatif için çalışmaya başladık.
Toplantılara yaptık. En büyük ilgi
İzmir'in en çok göç alan mahallelerinden
geldi; genç işsizliğinin ve köyden kente
göçün çok olduğu yerlerden... Hem üretim, hem tüketim dayanışması, hem de
kültürel faaliyetler, halk dansları, korolar,
kurslar olsun istiyorlardı. Bu topluluklarda kooperatif ana sözleşmesinin temel
maddeleri konuşuldu ve belirginleşti.
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Ortak Yaşam Ekososyal Kooperatifi ortaklarıyla birlikteyiz. Hakan Çalışkan sağdan ikinci.

2003 yılının Temmuz ayında Dokuz
Eylül Üniversitesi’nde yaptığımız genel
toplantıda, tüm bu tartışmalardan süzülmüş taslağı son haline getirerek kooperatifimizi resmen kurmuş olduk. Buradan
hareketle tabandan gelişen bir kuruluş
hikayesi oldu bizimki…
- Mevcut kooperatif yasasına uygun mu
böyle geniş kapsamlı bir etkinlik alanı?
Evet, etkinlik alanı böyle geniş kapsamlı kooperatif oluşturabilirsiniz. Ana
sözleşmemizi Bakanlığın Genel Müdürlüğü’ne götürüp ilgili heyetin inceleyip
olur vermesinden sonra bir başmüfettiş
toplantıda hakkımızda yapılan değerlendirmeyi şöyle aktarmıştı; “Kooperatifin
holding modelini yapmışlar”.
Yaşamın gerekleri böyle geniş kapsamlı bir birliği dayatıyor. Her şeyi kendi başımıza üretmemiz mümkün değil. Ortaklar
olarak her birimizin üretici olduğu gibi tüketici kimliği var ve bunu bir kooperatifte
bütünleyebiliriz. Kooperatifleri de sadece
x ürün veya hizmetle sınırlı üretim veya
sadece tüketim diye sınırlayıp kategorize
etmenin ötesinde düşünebilmeliyiz.
Sadece tek tek bireylerin değil, ihtiyaçlarımızın ve üretkenliğimizin yaşamdaki
çeşitliliğine tekabül eden çok çeşitli
kooperatiflerin birbirlerine ortak olması
ve ağlar oluşturmasıyla bu hedefe birlikte
yürüyebiliriz diye düşünüyoruz. Tüketim
kooperatifi, eğitim, sağlık, konut, enerji,
turizm geliştirme vs. kooperatiflerinin birbirleriyle ortaklık bağları oluşturması gibi.
- Biraz da gelişiminden bahseder misiniz kooperatifinizin?

- 54 kişilik bir toplantıda kurucu üye
olmak için 9 gönüllünün ortaya çıkmasıyla kurulmuştuk. Şu güne kadar 150’nin
üzerinde ortak girip çıkmıştır. Ana sözleşmemize de uygun olarak pek çok alanda faaliyetimiz oldu. Yayıncılıktan takı
tasarım üretimine, ev yemekleri yapımından inşaat-tadilat-dekorasyon işlerine,
kültür sanat topluluklarından kurslar,
gıda topluluğu, dayanışma etkinlikleri,
konserler, sempozyumlar, imza kampanyaları düzenlenmesine... Nihayet 2018
yılındaki Genel Kurulumuzda, merkezini
İzmir Bornova’dan kırsaldaki üretim
süreçlerine katkı sağlamak maksadıyla
Selçuk Zeytinköy’e taşıma kararı aldık.
- Biraz kentten kıra gibi olmuş gelişiminiz…
- Öyle de denebilir. Ortaklarımızın
gerçek ihtiyaçlarına, üretimlerine göre
şekillendi bu. Başta daha kentli bir kooperatiftik. Ama böyle geniş bir yapılanmanın temel bir ayağının kırda olması
lazım tabii. Sadece tüketici veya türetici
olsanız, mesela ev yemekleri üretiyor
olsanız bile, tarıma dokunmak zorundasınız. Köyle şehir arasındaki yapay duvarı
aşmak lazım yani.
Duvarın öte yanında şöyle bir gerçek
var üstelik. Kendi kendine geçinebilen,
kimseye eyvallahı olmayan köylü kalmadı. Bir yanda çoğunluğu tarım işçisine dönen köylüler, diğer yanda giderek büyük
toprak sahibi olan köylüler ve endüstriyel
çiftlikler. Küçük çiftçiyi kurtarmak için
onlardan ürün alalım demek bir yere kadar işe yarıyor. Biz üreticiyle tüketicinin
aynı çatıda olmasının daha güvenceli

olduğunu düşündük. Kooperatifimiz
bunun için de uygun bir model sunuyor.
“Sen böyle üret, ben de senden alayım”
diyen bir tüketici örgütlenmesinin ötesinde, giderek toprağı toplulaştıran, ortak
ekip ve ekipmana sahip, hasatta el birliği
yapan bir kooperatifle, köyle kent arasındaki duvarı piyasa türü bir ilişki dışında
aşabileceğimizi düşündük.
- Kooperatif merkezini Zeytinköy’e
taşımak da bu yaklaşımın paralelinde mi
gerçekleşti?
- Evet ama sadece bu değil. Kente
dair sunduğumuz modeli yaşatabilmek
için de buradan ilerlemek daha sağlıklı
geldi. Şehirde ne yapsanız, kızgın tavaya
düşmüş su damlası gibi cız edip ortadan
kayboluyor. Bu çalışmayı şehir kadar
karmaşık olmayan bir yerden başlatıp
ilerletmek daha doğru göründü bize.
Maçoğlu ve Ovacık Belediyesi’nde
yapılanlar mesela... Bir belediyeyle bir
kooperatif birlikte nohut ve fasulye üretiyor, hem ortakları kazanıyor hem bunun
geliriyle eğitim bursları veriliyor. Köy ve
kent arasındaki duvarın piyasa ilişkilerinin dışında bir ilişkiyle aşılması örneği,
kentte de etki uyandırıyor. Tunç Soyer’in
Seferihisar’da kooperatiflerle yerel
yönetim arasında kurduğu ilişki modeli
de böyle. Bunların başarısı kendi sınırları
ötesinde bir ilgi ve umut yarattı ki şimdi
her iki belediye başkanı da bu modeli
daha geniş ölçekte uygulayabilecekleri
bir konuma geldi. Demek ki hem köyün
hem kentin böylesi bir modele ihtiyacı
var. Yani merkezimizi ve esas etkinliğimizi köye taşımamız, aynı zamanda
kentteki varlığımızı da yeniden ve daha
sağlam temellerde kurmamızı sağlayacak bir adım bizim için.
- Neden Zeytinköy?
- Selçuk’ta rantın pek girmediği –ama
zorladığı- bir köy burası.
Zeytinköy meyvecilik bakımından
önemli potansiyele sahip bir tarım bölgesi. Arıcıların tercih ettiği zengin floraya
sahip. Türkiye’nin en uzun plajlarından
Pamucak sahiline 4 km, Gebekirse ve
Çatal göllerine
yaklaşık 3 km
mesafede. Yürüyüş ve bisiklet
parkurlarıyla,
konaklama yatırımlarıyla doğa
turizminin de
gözdesi haline
gelebilecek
kadar değerli ve
Agroturizme,
ekoturizme elverişli. Korunası
bir yer yani.
10 yıl kadar

önce sulak arazisi çok uluslu büyük bir
golf firmasına tahsis edilmeye çalışılmış ancak köylülerin açtığı davayla geri
kazanılmış. Milli park statüsünde Sulak
ve Yaban Hayatı Koruma Alanı. Mevsimsel olarak onlarca kuş türüne ev sahipliği
yapıyor; Ortak Yaşam Ekososyal İşletme
Kooperatifi anasözleşmesinde yaban
hayatı, doğal yaşamı korumaya yönelik
maddelere sahip olduğu için bölgemize
ait tüm bu faaliyetlerin icra edilmesine imkân sunuyor. Zeytinköy’ü gerek
bölgenin gerekse ülkenin örnek alınabilir
uygulamalarının yapılabileceği bölge
olmaya aday görüyoruz.
- Ne üretiyorsunuz şimdi?
Ortaklarımıza ait bahçelerde meyvecilik yapılıyor. Başta nar, mandalina, ayva,
şeftali üretiliyor. Zeytinköy’de yetişen
ve ülkenin en kalitelisi sayılan nar ihraç
ediliyor. Köyümüzün ismi Zeytinköy ama
ağaç varlığı ve getirisi bakımından nar
daha ön plana geçmiş durumda. Bizim
yönetim kurulu üyemiz de olan köydeki
kahvehane sahibi bir arkadaşım “eskiden
her sene bir veresiye defterini umudumu
kesip çöpe atardım, nardan sonra herkes
birbirine çay ısmarlıyor” diye anlatır
bunu. Zeytin ve zeytinyağı üretimi de
devam ediyor tabii ama hayvancılık epey
geri plana düşmüş... Nar bu havzayı,
buradaki toprak yapısını çok sevmiş.
Narla birlikte biraz belini doğrultmuş
yani köylü. Ama esas kaymağını tüccar
ve ihracatçı aracı firmalar yiyor.
- Kooperatifin projeleri var mı nar üretimini ve üreticisini geliştirmeye dönük?
- İZKA’nın Küçük Menderes havzasında
kooperatifler için bir eğitim ve proje
çalışması oldu. Buraya bir ekososyal
nar ekşisi üretim projesiyle başvurduk.
Köyümüz ve çevresinin narı çok kaliteli,
ihracata çok uygun. Narın erken patlamışlarını hemen mevsiminde nar ekşisi
olarak değerlendirmek mümkün. Bu çıktı
diye değersizleştirilen kısım rekoltenin
yaklaşık yüzde 10-15 kadar ediyor. Kurulacak tesis ile kalan narlar da işlenerek,
katma değerli ve ekonomik geliri yüksek

üretim hedefliyoruz.
Bölgedeki diğer köylerle birlikte meyve üreticilerinin gerek ihracat gerekse
iç piyasaya yönelik satış ve pazarlama
ihtiyaçlarını karşılayacak bir ekip yapısını
oluşturmaya çalışıyoruz. Bu projelerin
gerçekleşmesi durumunda, farklı meslek
gruplarında öncelikle kadın ve genç istihdamını artırmayı amaçlıyoruz. Solucan
gübresi, agro turizm ve yenilenebilir
enerji, sağlık ve eğitim projelerinin çalışması içindeyiz.
- Kentten köye gelen bir kooperatifsiniz. Öte yandan kooperatiflere güvenme
konusunda da köylünün bazı çekinceleri
var. İlgi görüyor mu Ortak Yaşam Kooperatifi köyde?
Kuruluş amaçlarındaki güzel değerler
sırf kağıt üzerinde yazılı diye insanların
kooperatife güven duymasını bekleyemeyiz elbette. Genel olarak pek çok
köyde böyle bir çekince var. Bunun
nedeni geçmişten kalma gayri faal köy
kooperatifleri ve yönetimleri. Köydeki
ilgi ve güven artışını, kooperatife özgü
işleyişi ortaklara aktarırken sağlayacağamız iletişim ve açıklığa bağlı görüyoruz.
Öte yandan kooperatiflere de haksızlık
olmasın. Kooperatifler de şirketlerle aynı
istikrarsız ve zorlu piyasa koşullarında
ayakta kalmaya çalışıyor. Sürdürülebilir
bir ekonomi politikası olmayan, krizler
karşısında çok kırılgan bir ülkede yaşıyoruz. Bu krizler şirketleri daha fazla
etkiliyor; batan şirket rakamları vahim.
Halktan toplanan vergilerle batık şirket
borçları kapatılırken, kooperatiflerle ilgili
olarak gündeme getirilen, hatta bilinçli
olarak yaratılan güvensizlik şirketlere
karşı dile getirilmiyor. Oysa ekonomik
olarak kooperatifler dünyada krizlere
dayanıklı iktisadi oluşumlar olarak tercih
edilir, desteklenir ve sahip çıkılır.
Tabii bunu başarabilmesi için kooperatiflerin bilimsel bir yönetime ve
ortakların bilgiyle donanmasına da ihtiyaç var. Bu bilgi artık en önemli sermaye,
bu konuda süreklilik sağlayacak bir tür
hizmet için eğitim birimi oluşturmayı
düşünüyoruz.
Sorunuza gelirsek, kooperatifimize ilgi
var ve artıyor. Zeytinköy dışında, Belevi ve Gökçealan köylerinden de ilginin
artacağını düşünüyorum. Bu ilginin gelişmesine bağlı olarak ürünlerimizde de
bir çeşitlenmeye gideceğiz, mandalina
ve üzüm gibi. Bunun için hem Belediye
ile hem kooperatiflerle hem de doğrudan üreticilerle yapacağımız çalışmalar
var. Burada yerel yönetimin bir desteği
var kooperatiflere. Ayrıca Tunç Soyer’in
demin sözünü ettiğim yaklaşımı İzmir’de
karşılık buldukça üretici için de yeni
alanlar açılıyor. Büyükşehir’in açacağı
pazarları birer imkân olarak değerlendirmek mümkün bu gelişme için.
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Yaşamı yeniden
tasarlamak

Z

Hele bir de içinize işlemeye başladıysa,
permakültür size neler yaptırmaz… Evinizdeki
sifonun haznesinin içine pet şişe koydurarak
küçülttürür; evinizin yönüne göre önünüzden
geçen güneşle neler yapabilirsiniz diye kafa
patlatırken bulursunuz kendinizi. Yağmurdan su
hasadı yaptırtır; çöpe atılan organik çöpleri "bu
solucana, bu bokaşiye, bu sokaktaki tek bıyık
kediye" diye ayırtır.

İpek Sabuncu Öğretmen
enginlik ya da büyük yok oluş

20’li yaşlarımda aklımı duş alırken ayaklarımdan akan
köpüklü suya takmıştım. Şehrin tonlarca atık suyu
büyük beton borularla denize akardı. Sanki suyu birileri sürekli üretiyormuş gibi, faturası ödendiği müddetçe ben temizdim, her şey yolundaydı. Sanayileşmeden ve kirletmeden
zenginleşilemez denirdi o zamanlar. Kirlilik ise zengin olunca
yüzleşilecek bir problemdi. Önce bir cebimiz dolsun, sonra
bakarız çaresine... Zenginleşmek, zaman içinde paketlenmiş
gıda ürünlerinin ucuzlaması, daha çok tüketmemiz ve kirletmemiz anlamına geldi. Her gelir grubunun eline bir paket cips ve
teneke kutu içecek alabiliyor olması benim kafamdaki zenginlik
değildi ama.
Son 20 yılda zenginlik kavramının içeriği de başka türlü doldu. Zengin, herkesten daha eşit ve daha haklı olan, iyi giyinen,
güzel olan, değilse parayı basıp güzelleşen, kelse saçlanan, en
son model cep telefonu elinde selfie çeken, en “trend” restoranlarda meşhur şefler tarafından ağzına yedirilen oldu. İki
kadınla evlenen ama üçünden çocuk yapan, parasını bastırıp
sınıfını geçen, sarhoşken trafik kazası yapıp ceza almayan...
Zenginlik çok geliştirdi kendini.
Parasal zenginliğin yapabileceklerinin sınırını genişletmesi
tek başına olmadı tabii. Üstüne başka başka sorunlar eklendi.
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Bahsettiğim şeyler doğanın fosil yakıt temelli ekonomi yüzünden kirlenmesi, orman yangınları, kutupların erimesi, amazonların yok olması, kuraklık ve seller, biyoçeşitliliğin azalması,
istilacı bitki, böcek ve hastalıklar değil. Bizim insanoğlu olarak
kendi yaşadığımız ekosistemde, pek çok şey yoldan çıktı.
Sosyal çözülme, kadın, çocuk ve hayvan istismarları, savaşlar,
zorunlu kitlesel göçler, şehirlerin gitgide genişleyen kenar mahalleleri, suç oranlarındaki artış, azınlıkları suçlama, ekonomik
daralmalar… Bütün bunların artışından bahsediyorum. Resme
iki adım uzaktan bakınca, tüm sorunların birbirine bağlı olduğunu, tekil sorunlara ve çözümlerine odaklanırsak tek bir sorunu
bile çözemeyeceğimizi görüyoruz. Biz yok etiğimiz dünyanın
parçasıyız, elbette onunla birlikte yok oluyoruz.

Ucuzluk ya da fosil yakıtın gücü
“Ucuz”, insanoğlunun doğadan kopuk, kendi yarattığı değerlendirme tablosunda pozitif bir verimlilik değeridir. İşveren
ucuza adam çalıştırır, enerjinin ucuzunu severiz, ucuza bulduğumuzda ihtiyacımız olmayan, buzdolabına iliştirdiğimiz süslü
mıknatıslar alırız. Ama “ucuzluğun” içinde yer aldığı verimlilik
tablosuna nedense, sürdürebilirlik ve insanın içinde yaşadığı
ekosisteme, dolayısıyla kendine verdiği zarar bir maliyet etkeni
olarak girmez. Ucuzluk bizim gelecekte bu dünyada yaşayacak
torunlarımızı ya da ekosistemimizdeki üveyik kuşlarını aklımızdan alıverir. İşte fosil yakıtlar da aklımızı başımızdan alacak
kadar ucuz ve verimlidir. Doğanın bin yıllardır içinde sakladığı
tonlarca metreküp karbonu böylece yeryüzüne çıkarmaya
başlarız. Sanayi devrimi, insan gücüyle asla ulaşamayacağımız
hız ve verimlilikle çalışan, kolay taşınan, devasa makineleri

çalıştıracak çarkları çevirecek muazzam
bir enerji kaynağı ile şahlanır.
Her ne kadar elma ile armut karşılaştırılamazsa da, somut bir örnek olarak, bir
varil petrolün ortaya çıkardığı enerjiyi,
bir insan 12,5 yıl boyunca haftada 40
saat çalışarak üretebilir.(1) Küçük enerji
kölelerimiz olmasa, bunları tek başına
yapamazdık.

Bolluk ya da kimyasal gübreler
ve pestisitler
Yaklaşık 200 yıl önce sayımız 1 milyar
civarındaydı ve çoğunlukla kırsal kesimde yaşıyorduk. 1900-2000 yılları arasında
nüfusumuz 5 milyar kadar daha arttı.
Nüfus bol gıda kıt dediler; makineleşme
bu kadar insana yiyecek yetiştirme işini
insanlardan alarak, makinelerin ve yakıtların üzerine kaydırdı. Şehirlerdeki fabrikalar, kırın işsizlerine yeni iş yaratarak bu
değişimin bir kısmını gerçekleştirdi.
Nüfus artışıyla gelen ihtiyaçları karşılamak için sürekli kullanılan topraklar
bereketsizleşmeye başlamıştı. Tarımdaki ilk büyük değişim kimyasal gübre
kullanımı ile oldu. Büyük miktarda enerji
kullanılarak, havadaki azot bağlanarak
kimyasal gübrelerin üretilmesine devrim
dediler. Ancak atadan kalma tohumlar
çevreye adapte olup kendi yöntemleriyle
zararlılarla savaşarak yaşamlarına devam
etseler de, gübre desteğiyle bile bir noktaya kadar verim sağlıyordu. Sonrasında
tonlarca gübre ekleseniz de verim artmıyordu. Bir devrim daha geldi, insanoğlunun verim tablosuna daha yakışacak üst
metabolizma ile çalışan tohumlar geliştirildi. Kimyasal gübrelerle el ele vererek,
hasat verimleri kat kat yükseldi. Bu sefer,
bu ziyafeti kaçırmayacak böceklerin
yarattığı sorun ortaya çıktı. Onca verim
heba mı olacaktı, bu zincire pestisitler
eklendi. Böcekler insektisitle, topraktaki yüksek azotla beslenen yabani otlar
herbisitlerle öldürüldü.(2)
Tarımın ucuz petrolden yararlanması, bizim geçen birkaç on yıl boyunca
ucuz ve bol gıdadan yararlanmamızı
sağladı. Ucuzluğun gerçek maliyeti hiç
hesaplanmadı. Tahıl üretimindeki artış,
petrol ürünleri tüketimindeki artış ve
nüfus artışı aynı hızla yükseldi. Bol ve
zengin bir kaynak bulmuş insanoğlu
tüketmeye başladı.

Tüketim ya da
bilinçli insanın
vurdumduymazlığı

Yeni ekonomi ve verim sistemi, ihtiyacımız olmayan
şeyler olmadan yaşayamayacağımızı
bize belletir.
Bilmem ne
marka pantolon olmadan

yaşayamayacak hale geliriz.
Buradaki garipliği herkes görür ama
bir de ihtiyacımız olan şeylerin tüketimi var tabii. Mesela su. Dünya tatlı su
kaynaklarının yaklaşık %71’i tarım amaçlı
kullanılıyor. Bunu %18 ile sanayi ve %11
ile evsel kullanım izliyor.*** Birçok
insan, kendi tüketiminin tarım ve sanayi
içinde de payı olduğunu görmezden
gelerek, “eh, evde az kullanıyormuşuz”
deyip geçiyor, kendini temize çıkarıyor.
Oysa AVM’deki indirimden sadece ucuz
diye ihtiyacımız olmadığı halde aldığımız
bir tişört için gereken 250 gramlık pamuğu üretmek 2 bin litre suya mal oluyor. 1
kilogram domates için salma sulama ile
130 litre tatlı su kullanılıyor.
Geçtiğimiz on yıllarda, “sen özelsin,
sen güzelsin” gazını bol bol yediğimizden, bize verilen deterjan müjdelerine
ve sür babam sür, hiçbir işe yaramasa da yüzümüzde fazladan güzellik
umudu veren kremlere karşı koyamaz
hassaslıktayız. Ayrıca o ayakkabılar o
kadar rahat ki…
Ama enseyi karartmamak, insanoğlunu o kadar da suçlamamak lazım
diyelim. Bu kadar bol ve kolay kaynağı
hangi organizma bulsa benzerini yapardı. Ama hani bilinçli insanoğlu doğanın
kontrol mekanizmalarının dışındaydı.
Bu gelişkin bilişsel seviyesi ile geldiği
noktada, selfiesinin hangi açıdan en
güzel çıktığını bildiği kadar, gelecekte
açlık, kitlesel ölüm ve hastalıklarla karşı
karşıya kalacağının da farkında olması
gerekmez mi?

Permakültür ya da
konforsuzluktaki huzur
Permakültür, bugün artık gözümüze
belirgin bir şekilde batan gidişatı çok
erken, hatta belki fazla erken dillendiren Avustralyalı Bill Mollison ve David
Holmgren tarafından 1970’li yıllarda
bulunmuş bir tasarım yöntemi. Permanent (sürekli) ve culture (kültür- tarım)
kelimelerinin bir araya getirilmesi ile
oluşturulmuş. Günümüzde “süreklilik”
kelimesinin yanında “onarmak” da bu
kavramın bir parçası olmuş.
Kavramının babası Bill Molison’ın da
bizzat öğrencisi olan, çölleri yeşillendiren üstat Geoff Lawton, “Permakültür, insanoğlunun sürdürülebilir
bir şekilde yaşayabilmek adına
gereksinimlerini karşılamasını
ve içinde bulunduğu çevreyi
zenginleştirmesini öngören
bir tasarım bilimidir” diye
tarif eder ve devam
eder: “Dolayısıyla,
permakültür ilkeleri
insanlığın
ayak izini
en zararlı

ayak izi olmaktan çıkarıp, yeryüzündeki
en faydalı ayak izine dönüştürmektedir.
Çünkü tabiat bu şekilde işliyor.”
Permakültür belirli bir zorluğu doğanın
yaklaşımlarından örnek alınan teknik ve
stratejilerle, ekolojik ve sosyal açıdan en
iyi biçimde çözmek demek. Bu zorluk
veya tasarım problemi tarımsal, teknik,
sosyal veya finansal, her konuda olabilir.
Permakültür tüm problemlere bir etik ile
yaklaşır. Bu etik doğanın yaşamını milyarlarca yıldır sürdürmesini sağlayan kuralları insan ahlakı ile bir zemine oturtma
çabası olarak özetlenebilir. Permakültür
yaşam alanımız olan dünyayı gözetmeyi,
insanı gözetmeyi ve elimizde fazla olanı
(para, zaman, ağaçtan erik, kullanmadığın eşya vesaire) bu gözettiklerine geri
kazandırmayı kendine prensip edinir.
Aynı doğa gibi. Permakültür tüm ilke ve
uygulamalarını doğadan öğrenir.
Yani permakültür, markaların vaat ettiği gibi “Parasını ödediğin müddetçe otur,
sen bir şey yapma, biz yaparız”ın olmadığı bir dünya tasavvur eder. Şehirlerde
yaşadığımız hayat yüzünden koptuğumuz, artık unuttuğumuz bir dünyadır bu.
Günümüzde sistemsel olarak ertelenen
problemlerle yüzleştiğiniz, daha az konforlu ama bolca tatmin ve çözüme sırtını
dayamış bir yönteme dayanır.
Hele bir de içinize işlemeye başladıysa, permakültür size neler yaptırmaz…
Evinizdeki sifonun haznesinin içine pet
şişe koydurarak küçülttürür; evinizin
yönüne göre önünüzden geçen güneşle
neler yapabilirsiniz diye kafa patlatırken
bulursunuz kendinizi. Yağmurdan su hasadı yaptırtır; çöpe atılan organik çöpleri,
"bu solucana, bu bokaşiye, bu sokaktaki
tek bıyık kediye" diye ayırtır. Pet şişe su
içirmez, yanınızda kendi şişenizi taşıttırır.
Bir bakmışsınız planlı bir insan olmuşsunuz, araba ile yapılan işler birleşmiş, elde bez torbalar pazara gidiliyor,
gezerken gözler yerlerde çöplerde. Bir
bakmışsınız yerden çöp alıyorsunuz,
yanınızdaki insan sizi görüyor, o da çöp
topluyor, iyilik bulaşıyor, hep beraber
çöpleri topluyorsunuz. Yağlar lavaboya
dökülmüyor, elektrik gereksiz kullanılmıyor. Ve neler yapabildiğinizi gördükçe, motivasyonunuz artıyor, daha
diyorsunuz. Artık her şey değişmiştir. Siz
değişmişsinizdir.
Gelecek yazılarda daha geniş olarak,
Permakültür ilkeleri, tasarımları ve uygulama örnekleri, yaşanmış yerel ve dünyadan tecrübeleri ve kişisel olarak neler
yapabileceğimiz konusunda yazacağım.
Huzursuzlara duyurulur…

DİPNOTLAR
1) Luis de Sousa, “What Is a Human Being Worth (in
Terms of Energy)?” The oil Drum: Europe, July . [cited
November 15, 2011].
2) Toby Hemenway, Permakültür Şehirde
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Üzümün ve şarabın
kısa tarihi
Üzümün bir anavatanından söz etmek
gerekirse, burası eskiden düşünüldüğü gibi
Hazar Denizi ile Karadeniz arası ya da nokta
atışla Gürcistan değil kuzey yarımkürenin
değişik yerlerindeki ılıman iklim kuşağı olabilir.
Hatta bu konuda yeni bir genetik çalışma
üzümün anavatanın bir Citta Slow kenti olan
Erzurum Uzundere olabileceğini ileri sürmekte.

Ahmet Uhri

İ

nsanlık tarihi kadar eski, mitolojilere ve din kitaplarına
girecek derecede insanoğlu için önemli bir ürün olan üzüm
ve üzümgillerin tarihini günümüzden neredeyse 9000 yıl öncesine hatta daha da geriye götürmek olasıdır. Zira daha jeolojik
zamanlarda Vitaceae ailesine ait yabani türlerin ortaya çıkmış olduğu jeolojik araştırmalarda rastlanılan fosillerle kanıtlanmıştır.
Üzümün bir anavatanından söz etmek gerekirse, burası
eskiden düşünüldüğü gibi Hazar Denizi ile Karadeniz arası ya
da nokta atışla Gürcistan değil kuzey yarımkürenin değişik yerlerindeki ılıman iklim kuşağı olabilir. Hatta bu konuda yeni bir
genetik çalışma üzümün anavatanın bir Citta Slow kenti olan
Erzurum Uzundere olabileceğini ileri sürmekte.
Vitaceae ailesi sadece üzüm taşıyan anlamına gelen Vitis
vinifera’dan oluşmaz; bunun yanı sıra Vitis rupestris (kayalık
seven), Vitis riparia (nehir kıyısında büyüyen), Vitis aestivalis
(yaz ürünü), Vitis sylvestris (orman üzüm asması) gibi adlar
taşıyan türler, yaklaşık iki milyon yıl önce yeryüzünde evrimleşerek beliren insana meyveleri ile birlikte günümüze dek eşlik
etmişlerdir.(1) Bununla birlikte antik kaynaklar ve arkeolojik
verilere göre kültür tarihi içindeki yeri ailenin diğer üyelerinden
çok daha baskın olan Vitis vinifera’yı ve ondan üretilen şarabı
incelemek, üzümgilleri anlama açısından daha uygun görünmekte. Konu Vitis vinifera olduğunda ise elbette Güney Kafkasya üzerinde durulmalı.

Tanrısal ama insan yapısı
“Tanrı yalnız suyu yaratmıştı; insanlar ise şarabı yarattı.” demiştir Viktor Hugo. Doğru, zira tanrı fermantasyonu bilmiyordu.
Olasılıkla doğal tarih zekâsı sayesinde edindiği bilgilere dayanarak şarap yapan insanoğlunun ilk kültüre aldığı bitkiler tahıllarsa,
sonrasında baklagiller ve olasılıkla meyveler ve bunlar içinde de
üzüm gelmiş olmalıdır. Tahılların ekilip biçilmesinden sonraki bir
zamanda üzümün de insanoğlu tarafından evcilleştirildiği saptaması yapılabilir. Elbette burada evcilleştirilen üzüm değil, onun
üzerinde yetiştiği bitki olan asmadır yani Vitis vinifera.
Mitolojilere ve din kitaplarına konu olmuş bir içecek olan
şarap her ne kadar tanrısal değil insan yapısı olsa da onda her
zaman tanrısal bir esin kaynağı bulunduğuna inanmıştır insan.
İlk tek tanrılı din olduğu genelde kabul gören Museviliğin
kutsal kitabı Tevrat’ta belirtildiğine göre sarhoş olduğu yolunda hakkında ilk dedikodu(!) üretilen kişi de Nuh’tur. Tufandan
sonra sular çekilip toprak tekrar eski durumuna geldiğinde onu
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işleyen ve bir bağ kuran kişi olan Nuh, bu bağdan elde ettiği
üzümlerle yaptığı şarapla sarhoş olmuştur.
Tanrılarla, dinsel ritüellerle ve mitolojilerle iç içe olan şarabın
tarihi elbette Akdeniz havzası ve Mezopotamya’dan ayrı düşünülemez. Ancak şaraptan önce şu asmaya bir bakalım. Evcilleştirildiği yer olasılıkla Güney Kafkasya olan ve Vitis sylvestris’in
evcilleştirilmesiyle ortaya çıkan bir alt tür olan Vitis vinifera ile
ilgili arkeobotanik veriler, “şimdilik kaydıyla” MÖ 5000 gibi bir
tarihte yani günümüzden yaklaşık 7000 yıl önce Gürcistan’da
ilk kez kültür üzümünün üretildiğini göstermektedir.(2) Sonrasındaysa asmanın yavaş yavaş daha güneye, Anadolu, Doğu
Akdeniz, Mezopotamya ve Yunanistan’a yayıldığı anlaşılmakta.
Dolayısıyla Mezopotamya ve Anadolu’daki yazılı kaynaklarda
adına rastlanılması da şaşırtıcı değildir.
Sümerler asmaya GES-TIN derlerken; Yunancaya ‘oinos’
olarak geçen ve oradan da ‘vinus, wine’ vb. olarak tüm batı
dillerine giren ‘wiyana’ Anadolu kökenli bir sözcük olarak Hitit
metinlerinde geçmekte.(3) Yani üzüm ve şarap için kullanılan
sözcükleri birbirinden ayrı düşünmek pek olası değildir. Etimolojik verileri Türkçeyle tamamlayalım. Türkçedeki üzüm sözcüğü Asya Türkçesinde koparmak anlamına gelen ‘üz’ kökünden
türemekte olup, şarap sözcüğü ise Arapça içmek anlamındaki
‘şurb’tan gelmekte.
Bütün önemli işler gibi şarabın da bir tanrısı vardır Yunan’da
ve biz bu tanrıyı Dionysos olarak bilmekteyiz. Hem gezgin hem
yerleşik Dionysos, Louis Gernet’in dediği gibi Yunan tanrıları
arasında başkası figürünü, farklı, ayrıksı, rahatsız edici ve normal
olmayanı temsil eder.(4) Dolayısıyla, coşkulu ve ayrıksı bu tanrının şarapla birlikte anılması kadar doğal bir durum da olamaz.
Şarap ve sarhoşluk insanları içinde yaşadıkları kalıpların baskısından da kurtardığı içindir ki, bu tanrıya Yunanca Eleutheros,
hür, özgür, özgürlük veren sıfatı takılmıştır. Roma dilinde de
Dionysos’un Latince adı, tam bu anlama gelen Liber olmuştur ki
bu sözcüğün ilksel anlamı çocuk ruhu demektir.(5)
Dionysos kültünün çıktığı yerin günümüz Trakya bölgesine
denk düşmesi de akla hemen buranın şaraplarıyla ünlü ilçesini
yani Mürefte ve Şarköy’ü getirmekte. Aynı şekilde İzmir Çeşme
Bağlararası’ndaki arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılan
Doğu Ege’nin en eski şarap imalathanelerinden birinin Çeşme
ilçesinde bulunuyor oluşu bu ilçenin de geçmişinde şarapçılığın
önemli bir yer tuttuğunun göstergesi olarak alınabilir. Gerçekten de Çeşme Bağlararası kazısında ortaya çıkarılan 2 numaralı

evin içinde rastlanılan üzüm çekirdekleri
ve diğer arkeolojik bulgular bu evin Doğu
Ege’deki en eski şaraphanelerden biri
olduğunu kanıtlamıştır.(6)
Konumuz Dionysos olmayıp şarap ve
onun kültür tarihi içinde edindiği yer olduğu için şaraptan devam edecek olursak
yine Akdeniz havzasından ayrılamayıp bu
coğrafyada kurulmuş olan diğer uygarlıklar zorunlu uğrak yerlerimiz olacaktır.
Ancak ondan önce Eski Yunan’da üzüm bağını buraya getiren kişiyi yani Erigone’nin
babası Atinalı İkarios’un en azından adını
anmadan geçmeyelim. Yunan kolonileri ile
batıya yayılan şarap Roma İmparatorluğu’nun temel içeceklerinden biri olmuş ve
Akdeniz deniz ticaretinde de önemli bir rol
oynamıştır. Bu dönemde, çok çeşitli hileler
veya katkılarla satılan şarapların olduğunu
eski yazarların yapıtlarından bilmekteyiz.
Şaraba deniz suyu katmak şarabı seyreltmek için kullanılan bir yöntemken, ballı
ya da reçineli şarabın da çok aranan bir
içecek olduğunu yine bu kaynaklardan
öğrenmekteyiz. Yunanistan’da retsina şarabının bugün bile çok sevilerek tüketilen
bir ürün olduğunu belirtmeliyim.
Aynı coğrafyada daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan Hıristiyanlıkta
da şaraba verilen önem onun neredeyse
kutsal bir nitelik kazanmasına kadar
varır. Cana’daki düğünde suyu şaraba
çevirerek babasının gerçekleştiremediğini mucizevi şekilde yapan İsa, son akşam
yemeğinde ekmekle şarabı “Bu benim
etim, bu da kanım,” diye havarilerine
dağıtmış, dolayısıyla şaraba banılmış
ekmek yemek Hıristiyan cemaatine
kabul edilmenin yolu olmuştur. Şarabın bundan sonraki öyküsü ise biraz da
olsa kiliselerin, manastırların ve burada
yaşayan din adamlarının öyküsü ile bağlantılıdır. Şarabı saklamanın zor olması
ve bir süre sonra bozularak sirkeleşmesi,
onun saklanması için yeni yöntemlerin
bulunması zorunluluğunu doğurmuş ve
17. yüzyılda, bir Benedikten keşişi olup
kilisede şarap üretiminden sorumlu olan
Dom Pierre Perignon bugün şarap için
kullanılan mantarlı şişeyi icat etmiştir.
Mantarlı şişe sayesinde havayla teması
kesilen şarabın çok daha uzun süreler
korunabilmesi sağlanabilmekte bu da
pazarlama kolaylığı açısından şarabın
ticari değerini arttırmaktadır.
Şarap Orta Çağ’da bugün de uygulandığı gibi ahşap fıçılar içinde bekletiliyor ve
bu şekilde taşındığı biliniyor. Daha eski
dönemde, örneğin Helenistik ve Roma
döneminde hatta daha eski dönemlerde
ne gibi uygulamaların olduğu konusunda
arkeolojik veriler dışında fazlaca bir bilgi
yoktur. Bu arkeolojik verilerin en önemlisini ise amforalar oluşturur.
Bilinen en eski amforalar MÖ 2. binyılda kullanılmış. Bundan öncesinde de
şarap elbette vardı ve elbette bir yerden

bir başka yere taşınıyordu ve bunun için
yine pişmiş topraktan ya da ahşaptan
yapılan kaplar kullanılıyordu. Amfora
sözcüğü ise yazılı belgelerde ilk olarak
MÖ 2. Binyılda karşımıza çıkmakta. Bu
sözcüğün etimolojisi ise karşılıklı ya da
iki taraflı taşıyıcı anlamına gelmekte.
Sözcükteki, “amphi” karşılıklı ya da iki
taraflı anlamına gelmekte, ‘phoreus’
ise taşıyıcı olarak Türkçe’ye çevrilirse;
amphora sözcüğünün iki kulplu taşıyıcı
anlamına geldiği ortaya çıkmaktadır.7
Kısacası iki kulplu kap anlamına gelen
amfora sözcüğü bir süre sonra içinde
şarap taşınan kapların genel adı olmaya da
başlamıştır. Ancak; unutulmaması gereken nokta, her zaman şarap ile özdeşleştirilen amforaların, Antik Çağ’da hemen
hemen bütün akışkanların uzun soluklu
ticaretinde kullanılmış olduğudur. Zaman
zaman ölçü birimi olarak da kullanılan
amforaların bazılarının üzerinde reklam
olarak nitelenebilecek yazılara da rastlanmıştır. Örneğin; Piccatum
Vinum Excellens (Picatum’un
mükemmel şarabı) ya da
Amineum Vinum Vetus (Aminea’nın yıllanmış şarabı) gibi.
(8)
Üreten ustanın mührünü
de kulplarında ya da gövdelerinde taşıyan amforaların

içindeki malzemenin korunmasına gelindiğinde ise değişik uygulamalar karşımıza
çıkmaktadır.
Plinius Historia Naturalis’inin 14. kitabının 2. bölümünü yani “Geniş Yayılma
Sahası Olan Ağaçlar ve Bunların Doğal
Tarihi”ni neredeyse asmaya ayırmıştır.
Plinius bu bölümde şarap üretimi dışında
bitkinin bir başka kullanımından daha söz
eder. Bu da bitkinin kökleri ve meyvesinin
deri tabaklanmasında kullanılıyor oluşudur.(9) Son sözü de Yaşlı Plinus'a bırakalım:
“In vino veritas" (şarapta gerçek vardır).

DİPNOTLAR
1) Doğer 2004, 25.
2) Doğer 2004, 26; Anlı 2006, 21-22.
3) Ertem 1974, 57; Ünal 2007, 806.
4) Vernant 2001, 123.
5) Erhat 1989, 101-102.
6) Şahoğlu 2007, 314-315.
7) Doğer 1991, 7.
8) Doğer 1991, 71-81.
9) Yıldız 1993, 256.

Suluboya Ekrem Gün.
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Verimliliğin simgesi, dildeki tat İzmir
Bilge Keykubat / bilge.keykubat@gmail.com

Z

iraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı sevgili
meslektaşım Kurtuluş Bingöl’ün görevlendirmesi ve
çalıştığım kurum İzmir Ticaret Borsası’nın uygun bulmasıyla 21-22 Eylül 2019 tarihinde Kavacık Üzüm Festivali’nde
seçici kurul üyesi olarak görev aldım. İzmir’imizin Karabağlar
Belediyesine bağlı Kavacık Köyünde yıllardır yapılan bir festival
bu ve festival kapsamında bir de üzüm yarışması var.
Dağın tepesinde kartal yuvası gibi harika bir yerde kurulmuş
olan Kavacık şirin bir dağ köyü. Ege Denizinin sert rüzgârları,
dimdik yamaçları, sarp kayalıkları, güçlü toprak yapısı, serin
havası ile özel bir bölge. Bu bölge tarihin tüm zamanlarında İzmirliler tarafından iyi bilinen Çatalkaya’nın korumasında olmuş
hep. Ayrıca bölge 15. yüzyıldan itibaren konargöçer Türkmen
aşiretlerince yerleşim yeri olarak kullanılmış.
Fransızların dillere destan üzüm çeşidi Alphonse Lavallee,
bölgenin tüm özelliklerini orijinal çeşit özellikleri ile harmanlayarak bu bölgede Kavacık üzümü namı diğer Enfes üzümü
olarak karşımıza çıkıvermiş.
Bu özel çeşidin kültürel ve salkım özelliklerini konunun
uzmanı değerli hocalarımızın anlatımlarından alıntı yaparak
kısaca şöyle özetleyebiliriz: Bu güzel çeşidin göze çarpan en
önemli özelliği morumsu siyah tane rengi ve Kavacık’a özgü
11 grama kadar ulaşabilen tane iriliği. İzmir’imizde yetişen bu
üzüm yuvarlak formda ve çekirdekli (1-4 adet) tanelere sahip.
Kanatlı konik yapıda,iri salkımları (800-1000 gr.) olan bu çeşidin
budaması kısa (2-3 gözden) yapılıyor. Kavacık’ta üzümlerin
genellikle klasik sistemde (goble sistemi) yer bağları şeklinde
geleneksel olarak yetiştirilmesi de bu çeşidin renk, kalite ve
aroma özelliklerini benzersiz yapıyor.

Güzel İzmir’in eşsiz üzümleri
Üzümle, tarımla ve doğayla iç içe geçen bu festival bana
güzel İzmir’imizin bu alandaki değerlerini düşündürdü.
Özel iklim ve toprak yapısıyla verimliliğin simgesi, güzel yemeğe düşkün insanları için lezzetin beşiği, tarih boyunca ticaret
yollarının en önemli durak noktası olmasıyla ticaretin başkenti,
iki kıta arasındaki en etkili gen kaynağı olmasıyla tarımın bel
kemiği ve göç yollarının kesiştiği nokta olmasından dolayı da
kültürlerin birbirinden etkilendiği önemli bir mozaik olan İzmir,
kadim tarihten günümüze dünya ticaretinde çok önemli yere
sahip. Bütün bu tanımlar İzmir’i anlatmak için az bile kalır.
Kavacık üzümleri ve ben.
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Bunlar arasında beni en çok etkileyen yanı, göç yolu üstünde
olması nedeni ile pek çok kültürden etkilenmesi ve bunları birbirleri ile harmanlayarak kendine has felsefesi ile kendine özgü
kültürünü oluşturmasıdır.
İzmir yerel ürünler ve coğrafi işaretli ürünler bakımından
da çok zengin bir şehir. Hatta sahip olduğu yöresel lezzetleri
yüzyılların getirdiği yapısında harmanlayarak oluşturduğu
lezzetler diyarı bambaşkadır.
İzmir’in dillere destan üzümlerini burada anmadan geçemezsiniz.
Bir çırpıda aklıma geliveren; Urla karası, Foça karası, Karaburun sultaniye çekirdeksizi, Kavacık üzümü, Bornova misketi,
Osmanca üzümü, pembe germe, Kozak siyahı, Kozak beyazı,
Buca razakısı, mevlana karası…
Her ne kadar bazıları yok olmak üzere olsa da, bazılarının
buralı olup olmadığı tam net olmasa da, bazılarının artık ticareti
yapılmasa da, bunlar canım İzmir’imin barındırdığı özel üzümler.

Festivaller yeterli mi?
Diğer yerel ürünlerimizde olduğu gibi yerel üzüm çeşitlerimizin de tanıtımında festivaller, yöresel şenlikler önemli yer
tutmakta. Festivaller, yöresel şenlikler, kooperatifler, kurumlar,
belediyeler tanıtım için sıraya girmiş durumda. Ama ne kadar
başarılılar? Üstünde durulması gereken konuların en önemlisi
bu! Bir günlük bir etkinlik mi yoksa her yıl yenilenen, devamlı
gelir getiren, bölgeyi kalkındıran ve kırsala gençleri çeken sürekli bir çalışma mı? Etkinlikler kadar tanıtım ve pazarlamanın
da önemli olduğunu asla unutmamalıyız!
Kavacık Köyü’ndeki üzüm festivalinde gözlerimi kapatıp
bunları düşünüyorum. Anlatılabilecek ne kadar çok hikayesi
olduğunu fark ediyorum üzümün.
Elimde bir kırmızı üzüm salkımı var, yapısı ve tane rengi
ile gözümü kamaştırıyor, elime aldığımdaki soğukluğu yeni
kesilmiş olduğunu hissettiriyor. Kokluyorum, mis gibi. Bir
tanesini yavaşça koparmaya çalışıyorum. Sapından ayrılış sesini
duyabiliyorum. Ağzıma atıyorum, dişlerimin arasında hafifçe
sıkıyorum, kütürt diye parçalanmaya başlayışı harika. Çeperi
parçalanmaya başlayıp içinden o ölümsüzlük suyu akmaya
başladığındaki aroma müthiş. Beni alıp üzüm denizi ovalara
götürüyor. Dağların yüksekliğini, rüzgârın sertliğini, bol oksijeni, ufku ve aşkı, hepsini hissediyorum. Ölümsüzlük hissini
yaşamaya başladığım bir anda, üzümün boğazımdan geçerken
arka planda bıraktığı o enfes aroma çarpışmaları ile kendime
geliyorum.
Kırmızı üzüm nasıl çıkmış diye düşünmeye başlıyorum sonra.
Bu enfes duyguları yaratan bir üzüm nasıl ortaya çıkmış olabilir. Mitolojik devirlerde ne kanlar akmıştır, ne canlar yanmıştır
bu renk ve aromalar için. Acaba aşkına karşılık bulamayan
bir âşığın sevgilisinin kokusuna benzettiği bir üzüm omcası

altında kendi canına kıyarken akan kanı
ile sulandı da mı, bu rengi aldı üzüm?
Yoksa bir mitolojik kahraman, sevgilisini elinden alan bir âşığı cezalandırmak
için mi kırmızıya çevirdi üzümü? Ya da
Anadolu topraklarında binlerce yıldır yaşanan savaşlarda akan kanlarla mı döndü o kırmızı renge? Üzümün o büyülü
rengi üzerine anlatılan söylenceleri
düşünüyorum.
İzmir’imizin üzümü çok özel, çok
güzel. Ama ürünün güzelliği ve özelliği
kadar sunuş ve pazarlanış şekli de önem
arz ediyor.
Örneğin İzmir’in komşusu Yunanistan’ın Sakız adasına ziyaretlerimiz sırasında şunu dinlemiştim. Adada var olan
iki şarap firmasından biri diyor ki; “biz
sadece bizim adamıza ait olan ve coğrafi
işareti bulunan 5 çeşit üzümü kullanırız.
Bu beş çeşit üzüm bizim adamızdaki olan
bütün olaylardan etkilenerek kendini geliştirmiştir. Bu adanın doğası, iklimi, sert
rüzgârları kadar mitolojik kahramanlar,
savaşlar, aşklar, bu beş çeşit üzümü
kadim tarihten beri bizim özelliklerimizle donatmıştır. Bu üzümlerden kurulu
bağlarımıza yedi kuşaktır aile bireylerinden başkası giremez. Bizim geçmişimizi yansıtan bağlarımız sadece bizim
ailemizin terleri ile sulanır. Üzümlerimiz
ve şaraplarımız da kalitesini bundan alır.”
Ne etkileyici bir tanıtım değil mi?
Hikaye güzelce bulunmuş,
kurgulanmış ve iyi bir pazarlama tekniği
ile de bütün dünyaya satışını yapıyorlar.
Adaya bu sayede gelen turistin sayısı, o
turistin harcadığı para, ülkelerine döndüklerindeki yaptıkları tanıtımlar ise ayrı
konu. Ve sonuçta o üzüm çeşitleri artık
herkes tarafından biliniyor.
İzmir’imizin üzümlerinin lezzetini,
onların bu topraklardaki köklü tarihini
anlatabilecek söylenceleri düşünün. İşte
Kavacık, özel bir bölge, üstün özellikte
bir üzüm, derin bir geçmiş… Üzümün
üretimine, tanıtıma destek veren Belediyelerimizi de unutmayalım.

Üzümün ve şarabın
2000 yıllık yurdu Gödence

G

ödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağatay Özcan
Kokulu'ya Kızıldağlar'ın ve Gödence'nin
üzümlerini sorduk:
- Kızıldağlar İzmir’in sofralık üzüm
bölgesidir. Hatta son yıllarda İstanbul’un da sofralık üzüm bölgesi oldu.
İzmir Körfezi'nden gelen deniz rüzgârlarını içine alan çok özel bir iklimi var
buraların. Beş köy var Kızıldağlar’da,
Efemçukuru, Payamlı, Çamtepe, Gödence ve Kavacık. Bunlar yüksek rakımlı köyler.
Üzümde 500 metrenin üstünde kalite çok yüksektir, aşağı indikçe düşer. Dolayısıyla üzüm için çok uygun bir coğrafya burası.
1800’lü yıllardan başlayarak sultaniye üzümü ve razaki bölgeye hakimdi. Şaraplık üzüm çeşitleri vardı, birik denilen pekmezli üzüm vardı. Yedi sekiz çeşit yerli
üzüm sayabilirsiniz.
1960’lı yıllarda bir üzüm mevsiminde Fransa’nın Alphonse Lavallee kasabasına
giden biri, o bölgedeki siyah üzümü görmüş ve çok beğenmiş. Sonraki gidişinde
çantasına o üzümün çubuğunu atıp getirmiş. Bölgesel özelliklerine bakarak Kızıldağlar’daki Efemçukuru’na aşılamış. Sonuçlar inanılmaz güzel çıkmış.
Geçtiğimiz yıllarda bal ticareti yapan, üzümden de anlayan bir Fransız Gödence’ye gelmişti. Üzüm zamanı, kahvede oturuyorduk. Üzüm ikram ettik, razaki ve
alfons sunduk. Alphonse Lavallee kasabasındanmış, “Bu sizin oradan, Fransız kanı
var kökeninde” dedim. “Bizimkine benziyor ama değil, bu daha güzel” dedi.
Aynı şeyi red globe’da da görüyoruz. O da buraya has bir üzüm değil ama bizim
bölgeyi çok sevdi. Gödence pembesi diyoruz biz ona. Mutasyona uğruyor, farklı bir
karakter kazanıyor. Yüksek kalite bağlamında gerçekleşiyor bu değişim.
Sonuçta bizim buralarda alfons hem lezzet hem ticari olarak o kadar beğenildi,
o kadar tuttu ki, sultaniye üzümü kayboldu. Sadece sultaniye değil, kınalı yapıncak
denen tüylü yapraklı şaraplık üzüm de kaybolmuş durumda. Alfonsun bir olumsuz
etkisi, bölgedeki diğer çeşitlere baskın çıkması oldu.
Bu bölgeye sultaniye de yeniden girmeli. Salihli Ovası'ndaki sıcak su termalleri
yüzünden bölgenin üzümleri ciddi bozulmaya uğruyor. Bölgemiz sofralık üzümde
gerçek çeşitlerini aramalı ve bulmalı. Mesela birki üzümü inanılmaz lezzetli, çavuş
üzümünü andıran bir üzümdür ve buraya has. Bunlar korunmalı ve yeniden çoğaltılmalı.
Tüm bu bölgede Gödence’nin özel bir ayrıcalığı var. Antik Teos’un şaraplık üzüm
bölgesiymiş buralar, Gödence bölgesi ve Beyler sırtları. 12 İyon kentine şarap
buralardan gitmiş zamanında. Tarih boyunca buranın iki temel ürünü olmuş, zeytin
ve üzüm. Teos parasının üzerinde bir zeytin dalı var bir de üzüm salkımı. Burası İzmir’in çok özel bölgelerinden biri ve mutlaka korunma altına alınmalı. Özel ürünler
özel teşvik kapsamında olmalı.

Yıldan yıla İzmir'de üzüm üretimi
(Doç. Dr. Alp Yücel Kaya, Üzümün Akdeniz'deki Yolculuğu, Akdeniz Akademisi yayınları, Kaynak: TÜİK)
Sofralık - Çekirdekli

Sofralık - Çekirdeksiz

Yıllar

Alanı
(dekar)

Toplam
Üretim
(ton)

Alan
(dekar)

Üretim
(ton)

Alan
(dekar)

Üretim
(ton)

Kurutmalık - Çekirdekli
Alan
(dekar)

Üretim
(ton)

Kurutmalık - Çekirdeksiz
Alan
(dekar)

Üretim
(ton)

Alan
(dekar)

Şaraplık
Üretim
(ton)

2006

200.506

166.935

38.070

33.197

43.730

37.369

740

732

98.511

64.669

19.455

30.968

2007

163.945

119.024

37.361

29.598

41.927

40.637

736

735

61.356

31.162

22.565

16.892

2008

134.224

128.360

34.900

31.238

42.627

47.466

736

786

33.501

27.815

22.460

21.055

2009

129.617

122.709

35.386

33.227

38.057

44.651

736

735

32.886

22.692

22.552

21.404

2010

123.260

104.230

35.378

25.892

35.712

40.769

752

746

30.536

19.717

20.882

17.106

2011

121.565

113.152

36.428

30.362

34.557

41.273

752

746

30.166

22.763

19.662

18.008

2012

112.749

106.676

36.392

30.730

27.267

35.494

752

748

29.716

22.583

18.622

17.121

2013

134.499

121.467

38.067

35.215

26.637

38.886

752

865

50.781

30.449

18.262

16.052

2014

132.563

115.344

37.169

26.352

25.937

36.886

735

815

50.631

30.504

18.091

20.787

2015

132.642

104.287

37.666

20.360

25.987

34.276

725

815

50.731

30.551

17.533

18.285

2016

133.895

194.609

37.206

25.902

26.069

42.951

675

810

52.086

103.112

17.859

21.834
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Kadehteki sırlar
Ayda Kargılı Kalelioğlu

B

aha Bey bir cumartesi günü ailesi ile birlikte şarap üretim
tesisimizi ziyarete geldiğinde, çıkarmış olduğu dergiden
bahsetti. Daha önce bir sayısını arkadaşımın hediye ettiği
dergiye zaten aşinaydım. Bağlar, şarapçılık gibi konularda yazmam
konusunu açtığında gerçekten çok heyecanlandım.
Yıllardır üzerinde çalıştığım bu sektör ile ilgili paylaşmak istediğim ne çok şey vardı. Gözümün önünden birçok şey adeta bir film
şeridi gibi geçti,
Urla’da ilk bağ alanlarını almamız, bağları kuruşumuz, ilk şarap
denemeleri, ardından Fransızca öğrenmeye başlayıp Fransa’da
şarap üretimi üzerine akademik kariyer yapana kadar devam eden
uzun yıllar….
İlk şaraphaneye harcanan emekler, ilk ortaklık, ilk üretim, ilk
heves, ilk aksilikler…
Ardından bambaşka bir bölge, Seferihisar. Bambaşka bir toprak
yapısı ve yepyeni bir şarap üretim tesisi, bu kez ailecek dört elle
sarılma….

Yaşlı asmanın bilge yudumu
Asırlar boyu destanlara konu olmuş, hakkında şiirler yazılmış,
adaklar adanmış, türlü kimlikler kazandırılmış asma bitkisinin
kutsal boyut kazanması boşuna olmasa gerek.
Bir keresinde, Fransa’da tanıştığım bir bağcı ile birlikte
bağları buduyorduk. Ben derslerde öğrendiğim şekilde bütün asmaları aynı şekilde büyük bir iştahla budarken, bağlara
bakarak “asma hayatın ta kendisi, tıpkı insan gibidir” demişti.
“Bütün asmalara aynı şekilde davranamayız. Kimisi bilgedir,
yeterince olgunlaşmıştır, ihtiyacı kadar gelişir; kimisi kanı deli
akar, yeterince olgunlaşmadan oraya buraya dal budak sarar.
Budarken de tıpkı insanlara davrandığımız gibi farklı davranmalıyız. Asma zamanla olgunlaşır, meyveleri azalır ama lezzetleri artar. Yaşlı asmalardan yapılan şaraplar, adeta bir bilgenin
sözünü dinlerken aldığımız lezzet gibi, bir yudumda çok şey
anlatır. Onlara bakarak hayatı anlamak daha kolay olur” diye
devam etmişti.
Güney Fransa’da küçücük bir köyde bulunan bağa bakarken
birden kendimi, hafif rüzgârın etkisiyle salkımların üzerine yaslanan yaprakların gölgesinde, güneşin etkisinden korunmuş,
güvende hisseden üzüm taneleri gibi hissetmiştim. Bu güzel
insan hayata bakışıma yeni bir boyut kazandırmıştı. Hayatıma
kattığın bu güzel pencere için teşekkürler sevgili Hervé.
Bu yazıda önce üzümün ve şarabın tarihine bakalım.
Asma bitkisi binlerce yıl önceye kadar inen bir geçmişe sahip.
Bilim insanları, tarih öncesinde ilk insanın yaşadığı kabul edilen
dönemlerden kalan çekirdeklerin bunun en iyi kanıtı olduğunu
kabul ediyor. Mısır piramitlerinde bulunan üzüm çekirdeklerinin neredeyse günümüz üzüm çeşitlerine yakınlık gösterecek
özelliklerde olduğu tespit edilmiştir. Şarap yapımına bakılarak
MÖ 6. bin yılda yani günümüzden 8000 yıl öncesinde kültive
edilmeye başlandığı düşünülüyor.
Tarihte üzümün ve şarabın tıbbi amaçlı yaygın olarak kullanıldığını da görüyoruz. Hipokrat, Plinus ve Galen asma bitkisinin farklı kısımlarını iyileştirme amacıyla kullanmışlar ve tıbbi
özelliklerinden bahsetmişler.
Hıristiyan dininde asma İsa’nın kendisi, şarap ise İsa’nın kanı
olarak kabul görmüş ve 2000 yıldır Hıristiyanlığın kutsal içkisi
olarak şarabın Batı’da tüketimi artmış. Oysa şarap kültürü ile
Batı’nın tanışması, dünya tarihine bakıldığında epey geç oldu.
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Anadolu bağcılığının altın çağı
Ülkemiz coğrafyası ise bulunduğu iklim
kuşağı nedeniyle tarih boyunca birçok asma çeşidinin
anavatanı olmuş. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar,
antik çağdan bu yana Anadolu topraklarının, geniş
bağ alanlarına sahip olduğunu gösteriyor.
Şarabın MÖ 6. yüzyıldan itibaren önemli
miktarlarda üretilip Ege bölgesindeki liman
kentlerinden ihraç edildiği bilinen bir gerçek.
Roma döneminde, şarabın kutsal sayılması ve Kilise
tarafından desteklenmesi sayesinde Anadolu
bağcılığının altın çağını yaşadığı düşünülebilir. MÖ 1.
yüzyılda yaşamış Strabon ve ondan 50 yıl sonra
yaşamış Pilinius’un yazıları bizleri özellikle
Ege bölgesindeki bağcılık ve şarapçılık konusunda aydınlatır.
Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Anadolu’da şarap üretimi kısıtlı miktarda devam etmiş, ancak
1900’lü yılların başında Avrupa’daki filoksera salgını nedeniyle
üretimin düşmesi Anadolu’dan önemli miktarlarda
üzüm ve şarabın Avrupa’ya ihracına sebep olmuş.
1904 yılında 340 milyon litreyi bulan üretimin
önemli bir bölümü Avrupa ülkelerine ihraç edilmiş.
1. Dünya Savaşı sırasında Anadolu’da şarapçılık
durma noktasına gelmiş, 28 Nisan 1920 yılında
Trabzon milletvekili (şehit) Ali Şükrü Bey in verdiği
teklifle, TBMM men-i müskirat, yani sarhoşluk
veren içkilerin yasaklanması kanununu çıkarmış.
Bu kanun dört yıl sonra 9 Nisan 1924’te kaldırılmış.
Uzun aradan sonra 1931 yılında Tekel Genel
Müdürlüğü bünyesinde şarapçılığı kalkındırma
çalışmaları başlatılmış, 1934-1946 yıllarında ülkenin
çeşitli bölgelerinde deneme şaraphaneleri açılmış.
Kamu dışında ilk şarap tesislerimiz 1926’de kurulan
Doluca ve 1929’da kurulan Kavaklıdere olmuş. 2004
yılında ise kamuya ait tüm alkollü içki işletmeleri özelleştirildi.

Türkiye bağcılıkta dünya dördüncüsü
Günümüzde ise ülkemiz, FAO verilerine göre dünyada en
geniş bağ alanları olan ülkeler arasında İspanya, İtalya ve Fransa’dan sonra dördüncü sırada yer alıyor. Üzümlerimizin %30’u
sofralık, %35’i kurutmalık, yaklaşık %30’u ise pekmez, sirke,
şıra gibi işlenmiş ürün olarak tüketiliyor. Katma değeri
oldukça yüksek olan şarapçılığa gelince, bu üzümün
ancak çok az bölümü, %2 ila 5’i şarap olarak işleniyor.
Öte yandan dünyadaki şarap piyasası son yıllarda gittikçe
daha dinamik bir hale geldi. Yeni oyunculara yer açıldı. Şarabın
geleneksel üreticileri olan beş Avrupa ülkesinin (Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Portekiz) dünya piyasasındaki payı son 20
yıl içinde %80’lerden %60’lara kadar indi. Bu pay “yenidünya”
ülkeleri olarak adlandırılan ABD, Arjantin, Şili, Güney Afrika,
Avustralya ve Yeni Zelanda’ya kaydı.

Şimdi yeni tatlar zamanı
Bu gelişmenin nedenlerinin başında, şarap piyasasında belli
şaraplara karşı artık bir doyum noktasına gelinmesi ve her
yerde bulunmayan, bölgesel özellikler taşıyan şaraplara ilginin
giderek artması yer alıyor.
Son yıllarda ülkemizdeki üreticiler yurtdışından gelen danışmanların da katkıları ile ürün kalitelerini geliştirdiler ve üretimlerinde yerel üzüm çeşitlerine de geniş yer vermeye başladılar.
Sevindirici olan ise, özellikle yurt dışında yapılan tanıtımlarda
ve düzenlenen yarışmalarda alınan olumlu sonuçlarla, şarap
dünyasında ülkemizin de söz sahibi olabileceğinin olumlu sinyallerini vermesi.
Anadolu’nun tarihi mirası olan şarabın yeniden canlanması
için yapılan çabalar, ülkemizin yurtdışında pazar payının artmasına ve ekonomimize katkı sağlamasına yardımcı olacaktır.

Yavaş şehir
gezgini

Kukuletalı evlerin kenti: Cisternino
Samet Akboğa

İ

talya şüphesiz Avrupa en önemli tarihine ve mimarisine sahip olan ülkelerin başında gelmektedir. En önemli eserler ve
yapılar bu coğrafyada inşa edilmiştir. Doğasından bahsetmiyorum bile…
Bu sefer yolumuz İtalya’nın şüphesiz en güzel bölgelerinden
olan Puglia Bölgesi’nde adeta saklı bir cennet olan, Brindisi iline
bağlı Cisternino’ya düştü.
İtalya’nın tren yolları son derece kullanışlı, hemen her kente
tren ile ulaşım sağlanabilmekte. Havayolları ile Bari ya da
Roma’ya ulaşımın ardından, Trenitalia (İtalya’nın resmi demiryolu şirketi) makinalarından Lecce’ye (bölgenin en büyük kenti
orası) tren bileti alıp, oradan da 1 saatlik bir yolculuk ile Cisternino’ya ulaşım sağlayabilirsiniz.
Yunan kökenli olarak bilinen kent, MÖ 216 yılında Kartacalı
General Hannibal tarafından yıkılıp tekrar inşa edilmiştir. Eşsiz
bir karaktere sahip olan Cisternino İtalya’nın hiçbir yerinde rastlayamayacağınız bir siluete sahip. 2014 yılında Cittaslow ilan
edilen kentin istasyonuna geldiğinizde yerleşimin adeta oradan
başladığını anlıyorsunuz. Tren istasyonundan çıktığınız zaman,
sırtınızı istasyona verip sağa ya da sola giderek şehir merkezine, saat kulesinin olduğu yere varıyorsunuz. Yürüyüş esnasında
fotoğraf çekmeye kendinizi kaptırmazsanız, normal şartlarda
yaklaşık 20 dakikada kendinizi merkezde bulabilirsiniz.
Cisternino’da görmekten sıkılmayacağınız güzellikte, konik
bir ev mimarisi mevcut. Tepelerinde kukuletası olan bir bereyi
andırır bu evler size, en azından bana bunu çağrıştırdı. Evlerin mimarisinin bir adı var aslında. Trulli
ya da Trullo Evleri diye anılıyor. 14. yüzyılda kullanılmaya başlanan bu evlerin özelliği tepelerinin
koni şeklinde olması ve her evin altında birer sarnıç
olması. Şehrin ismi de bu evlerden geliyor. “Cisterna” ya da “cistern” İtalyancada “sarnıç” demek.
Cisternino da küçük sarnıç anlamına geliyor. Evlerin
eski adı ise “casedda” imiş, bu da yine Latin dilinde
sarnıç anlamına gelen bir kelimedir.
Trulli evlerinin hikayesi de biraz ilginç. Murgia

bölge halkının, derebeyinin uyguladığı vergilerden ve angaryalardan
kaçmak için, kolay yıkılıp
kolay inşa edilen bir ev
tasarlamak istemişler.
Bunun sonucunda, yıllar
sonra bölgenin sembolü
olacak olan bu yapıdaki
evleri bulmuşlar. Trullisto
ismindeki bir taş işçisinin
kazarak yer altı sularını fark etmesi ve bu suyu evlerin altında
kullanabilme fikrini konik şekildeki kolay inşa edilen ve yıkılan
bir yapı ile birleştirmesi sonucu, Trulli evleri günümüze kadar
gelmiştir. UNESCO bu evleri Dünya Mirasları Listesi’ne almıştır.

Şehrin tüm yapılarına beyaz badana
yapılmıştır ve bembeyaz bir karakteri vardır. Itria vadisi etrafına kurulu olan şehrin
istasyonun tam ters tarafında kalan bölgesinde görülmeye değer bir vadi manzarası
vardır. Kendinizi eşsiz bir görsel şölene hazır
hissediyorsanız şiddetle tavsiye edeceğim
bir Cittaslow kentidir. Fiyatları gayet uygun
pizza, calzone, pasticiotto ve rustico gibi
hamur işlerini de tüketebileceğiniz kentin
konaklama seçenekleri arasında tabii ki
Trulli evleri de yer almaktadır. Sokaklarda
insanların komşuluk kültürünü yansıttığı ve
misafirperverliğin son derece hissedildiği bu
11 bin nüfuslu kent alışılmadık mimarisini
sergilemek için sizleri bekliyor.
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Müştemilat Kumpanya'dan
İzmir'in arka sıralarına müzik ziyafeti
Sahne Müştemilat Seferihisar’da doğdu, düzenlediği
konser ve etkinliklerle Seferihisar’da ve Ürkmez’de
pek çok dinleyiciyi seçkin sanatçılarla buluşturdu,
merkezinde müzik olan tecrübeler yaşattı. Şimdiyse bir
kumpanya olarak İzmir’e yayılan etkinliklerle adından
söz ettirmeye başlıyor. Müştemilat Kumpanya’nın
Ekim ayında hayata geçirmeye başladığı projeyi
kurucusu Veysel Eryürek’le konuştuk.

N

e var yeni projenizde?
- Veysel Eryürek: Misyonumuz
yine aynı. Doğru müziği insanlarla buluşturmak… Bunu düne kadar
Ürkmez’de küçük bir salonda yapıyorduk;
şimdi bütün İzmir’e ama yine buna ulaşma imkânları kısıtlı insanlara götüreceğiz. İzmir’in taşrasına yani. Aralık ayının
sonuna kadar 16 ayrı ilçede bir dizi konser
düzenleyeceğiz. Hedefimiz bunu 2020 yılında 30 ilçede düzenlenecek konserlerle
sürdürmek. Konserlerimiz ilçe merkezlerinden ziyade köylerde düzenlenecek.
- Hangi sanatçıları buluşturacaksınız
İzmirlilerle?
Üç mecradan ilerleyen bir yapısı var
turnemizin. Dünyanın en önemli arp sanatçılarından Şirin Pancaroğlu ile dünya
müziklerini bize yakın melodik formlarla
sunduğumuz konserler yapıyoruz. Klasik
müzik ağırlıklı bir konsept bu. Bunlar
eğitici konserler olacak aynı zamanda.
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çok sesli mandolin düzenlemeleriyle çalıp
söylüyorlar. Bu konserlerin, folklorumuzun
Batı formunda tekrarlanması ve insanlarımızın genel olarak evrensel müzik formlarıyla buluşturulması gibi bir yönü var.
Burada amaç, en temel ve en bilinen eserlerle çocuklara çok sesli müziği sevdirmek.
Mandolin konserlerimiz diğerlerine göre
daha eğitici ve eğlendirici bir formda, eğitim konserine yakın bir formatta olacak.
Şirin Hanım katılımcılarla sohbet ediyor,
bilgilendiriyor. İzleyicilerin, özellikle de
çocukların arpla ilk temasları gerçekleşiyor. Bunun onlar için unutamayacakları,
belki hayatlarına yön verecek bir
anı olması için elimizden geleni
yapıyoruz.
Serap Tamay ve ekibi ise folklorik Anadolu türkülerimizden
oluşan bir repertuvarı taşıyacak
İzmirlilere. Serap Hanım her
yöreden türküyü özünden ayrılmadan, gitar, kontrbas,
flüt, klarnet gibi Batı
sazlarının eşlikleriyle
söylüyor. Böylelikle
dinleyicilerin çok sesli
müziğe alışmalarını
sağlayacak bir form
sunuyoruz.
Bir de mandolin
orkestramız var. Müştemilat Kumpanya’nın
oluşturduğu, değerli
opera sanatçımız Hüseyin Genç'in yönlendirmesi ve desteğiyle,
şef piyanist Cemile
Cabbar yönetiminde kurulmuş küçük
bir orkestra bu. Beş
mandolin, bir piyano
ve solistten oluşuyor.
Bizden ve dünyadan
popüler müzikleri

- Neden mandolin, çok revaçta bir
enstrüman değil gibi artık?
- Mandolin orkestrasının esin kaynağı şu. Biz Müştemilat’ı kurarken köy
enstitülerinin sanat
yönünü model aldık.
Çalgı yapımından opera
baleye, türkülerden edebiyat söyleşilerine kadar
birçok şeyi deneyimledi
insanlar Seferihisar’daki
sahnemizde. Bizim için
mandolin de aslında Köy
Veysel Eryürek
Enstitülerine sembolik
bir vefa borcu gibi. Çok sesliliğe geçişte
çok önemli bir enstrümandır mandolin.
Eskiden temel eğitimin bir unsuruyken
kasıtlı olarak kaldırılmış ve blok flüt gibi
tek sesli bir enstrümana dönülmüş.
- Bu turneyle amacınız ne?
- Dediğim gibi, tek amacımız var,

doğru müziğin insanlarla buluşturulması.
Nitelikli ve doğru müziğin kasıtlı olarak
kitlelerden uzak tutulduğuna inanıyorum. Bu tüm dünyada böyle, dünyanın
hiçbir yerinde klasik müzik salonları yeni
nesil tarafından tıka basa doldurulmuyor.
Aynı şekilde etnik müzik için de benzer
bir sorun var. Düğünlerde tekno müzik
altyapısıyla horon tepiyor; halay çekiyorlar ve bu korkunç bir şey. Konfüçyus'a
atfedilen bir söz var ya, “bir toplumu
yok etmek istiyorsanız önce müziğinden
başlamalısınız” diye; kasıtlı ya da kasıtsız
bunun uygulandığını düşünüyorum
Elbette ki her şey değişecek, bunu
reddediyor değilim. Bu evrimin bir parçası. Folklor da değişecek, belki yok olacak.
Ama en azından formunu koruyarak,
orijinal haliyle yok olmalı bence. Dejenere olarak sürmesi daha tehlikeli. Ben öyle
düşünüyorum.
Bizim kültürümüz pek çok şeyde olduğu gibi müzikal açıdan da çok zengin.
Ama bu dejenerasyon fazlasıyla var ve
bu yüzden insanları müziğin saf haliyle buluşturmak gibi bir misyon çıkıyor
önümüze. Elimizden geldiğince bunu
yapmaya çalışıyoruz.
Nitelikli müziğe erişebilme imkânı olmayan, arka sıralardaki insanlara ulaşma
kaygımız da bundan. Bu insanlar kültür
sanat alanının seçkinlerine çok uzak
zannediyorlar kendilerini. Öte yanda bu
mesafe seçkinler tarafından da üretiliyor.
Oysa ben kendi tecrübemden de biliyo-
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rum ki bu mesafe hiç
uzak değil.
Ben çocukken hayranlıkla izliyordum konserleri. Bir işçi çocuğu
olarak onlara ulaşamayacağımı düşünüyordum. Şimdi içlerindeyim ve onların da bizim
gibi hikâyeleri olduğunu görüyorum. Geldiğim sınıfın da buna
şahit olmasını istiyorum ki sahiplensinler,
başka yollara temayülleri olmasın.
- İlk konserlerinizi gerçekleştirdiniz,
gözlemleriniz nasıl?
- Dünya çapında bir sanatçıyla başladık,
Şirin Pancaroğlu’yla. Bir çok uluslararası
konser tecrübesi var. Yurtiçinde ve yurtdışında çok görkemli salonlarda konserler
vermiş. Bergama’nın köyünde bir düğün
salonundaki konserden sonra Şirin Hanım’daki mutluluğu gördüm, bütün gün

kimseye belli etmeden
gözlerim dolu gezdim.
Aynı şeyi Serap Tamay
konserinde de yaşadık.
Sarılmalar, kolyeler, takılar hediye etmeler. Bütün
köyle fotoğraf çektirdi
Serap Hanım neredeyse.
Konserler 200’ü aşkın
dinleyiciyle gerçekleşti ve
insanlardaki
bu coşkuyu
gördüğümde bunun
çok önemli
bir hizmet
olduğunu anladım bir kez
daha.
- İzmir
Büyükşehir
Belediyesi’yle gerçekleştiriyorsunuz bu
projeyi. Sanırım Belediye için de bir sosyal sorumluluk projesi anlamına geliyor.
- Bizim projemiz Belediye Başkanı
Tunç Soyer’in kültürü, sanatı ve hizmeti
arka sıradakilere götürme anlayışının bir
ürünüdür aynı zamanda. Seferihisar’da
Sahne Müştemilat Tunç Bey sayesinde
başlamıştı, İzmir’e yayılması da onunla
bu anlayışta buluşmamızın sonucunda
gerçekleşti. Kendisini bu projenin de
mimarı olarak görüyoruz dolayısıyla.
- Teşekkür ederim. Başarılar…
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Çi zen: Cahi t Koççoban
Dişçi ile eşek sahibi arasında eşeğin gölgesi üzerine başlayan anlaşmazlığın
mahkemelik olduğunu anlatmıştık.
Abdera kanunlarına
göre sıradan
vatandaşlar arasındaki
uyuşmazlıklar Nemesis
Mabedinin ön avlusunda
haftada üç kere
toplanan 20 üyeli bir
mahkemede görüşülür
ve karara bağlanırdı.
Herkes söyleyecek sözü
kalmayana kadar
konuşma hakkına sahip
olduğundan ve bunu
yapmayı çok sevdiğinden,
mahkemeler aylarca
sürerdi.

Eşeğin gölgesi hakkında bir dava, şüphesiz
dünyanın her şehrinde olacağı gibi,
Abdera’da da büyük ilgi uyandırmış,
sohbetlerde başka bir şey konuşulmaz
olmuştu. Kimisi dişçiyi, kimisi eşekçiyi
tutuyor, hatta bazıları bu işte esas
mağdur olanın eşek olduğunu söyleyerek,
eşeğin de davaya müdahil olması
gerektiğini ileri sürüyordu.
Tek kelimeyle, eşeğin gölgesi bütün
Abdera’nın üzerine düşmüştü.

Dava konusu mahkeme sınırlarını aşınca, taraflar da kendilerine
destek bulmaya giriştiler. Dişçi Struthion ayakkabıcılar loncasına
üyeydi. Size garip gelebilir ama bunun Abderalılara göre son derece
mantıklı bir açıklaması vardı. Ayakkabıcılar loncası kundura
imalatçılarının ve tamircilerinin loncasıydı. Daha sonra diğer
tamircileri de bu loncaya aldılar. En sonunda sayıları ayrı bir lonca
oluşturabilecek kadar olmayan hekimler ve dişçiler de, birer insan
tamircisi olarak bu loncaya KATILDI. Sözün kısası, Ayakkabıcılar
Loncası tüm desteğiyle üyesi Struthion’un arkasındaydı.
Eşekçi Anthrax’ın ise
sıkıntısı büyüktü, azat
edilmiş bir köleydi,
üstelik Abderalı bile
değildi. Bu durumda kendisine arka çıkacak sağlam bir destek
bulması neredeyse imkansızdı. o DA büyük oynadı, gözüne başrahip
Agathyrsus’u kestirdi. Ama sıradan bir eşekçinin böyle yüksek
mevkili bir adamın bırakalım desteğini almayı, makamına çıkması
bile çok güçtü. Agathyrsus makamının ağırlığını taşıyan bir
adamdı, bir huyu vardı sadece, lir eşliğinde şarkı dinlemeye
bayılırdı. Hele de söyleYen güzel genç kızlar olursa. Eşekçi
de buradan yürüdü, kentin en güzel kızlarından olmasa da
güzelce sayılabilecek, tiyatrocu olma hevesiyle birazcık lir
çalmayı ve şarkı söylemeyi öğrenmiş kızını Başrahip’e gönderdi.
Birkaç ziyaretten sonra, Başrahip’in sağda solda “mabedimizin
korumasındaki gariban bir ADAMI dava vekillerinin acımasızlığına
kurban etmeyeceğini” söylediği kulaklara çalınmaya başladı.
DERKEN MAHKEME TARİHİ GELDİ ÇATTI. BAKALIM NE OLACAK...
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Tarladan sofraya

Topluluk destekli tarım
Tayfun Özkaya

Ü

rünlerin büyük ölçüde zincir mağazalarda satıldığı bir sistemle
karşı karşıyayız. Tüketici aldığı
ürünün nasıl üretildiği bilgisine sahip
değil. Zincir marketler ve gıda şirketleri
için bu ürünlerin en ucuza alınması ve
satıldığında en yüksek kâr getirmesi tek
ilkedir. Marketlerde gördüğünüz elma,
üzüm yakından değil, büyük miktarlarda
yakıt harcanarak Şili’den getirilebilmektedir. Daha çok fosil yakıt kullanılmakta,
tüketiciler zincir marketlere ulaşım için
daha çok yol kat etmekte ve zaman
harcanmaktadırlar.
Bu sistem üretici ve tüketici arasındaki
ilişkiyi, aracı şirketlerin kârı temelinde
kurmuştur. Buna alternatif bir model
olarak gelişen Topluluk Destekli Tarımı
(TDT) şöyle tanımlayabiliriz:
TDT tarım etkinliklerinin risk, sorumluluk ve ödüllerinin bir grup çiftçi ve bir
grup tüketici arasında uzun dönemli
süreler içinde doğrudan paylaşıldığı bir
ortaklıktır. TDT genellikle küçük ve yerel
ölçüde çalışarak, agroekolojik bir şekilde
üretilmiş kaliteli gıda ürünlerini sağlamayı amaçlar.(1)
TDT grupları aracılara giden değerin
çiftçiler ve tüketiciler arasında bölüştürülerek çiftçilerin daha çok kazanmasını,
tüketicilerin de eşdeğer ürünleri daha
ucuza almasına yol açar. Bu bir dayanışma ekonomisidir. Kırılmış olan sosyal
bağları kurar. Tüketiciler çiftçileri değişik
yollarla desteklerler. Bunun en önemli
yolu sezon başında bir ön ödeme yaparak belirli bir miktar ürünü talep edeceğini kabul etmesidir. Örneğin ABD’de
tüketici her hafta alacağı bir kutu sebze,
meyve, yumurta vb. ürünler için sene başında 400 dolar peşinen çiftçiye ödemektedir. Her hafta hangi sebze üretilmişse
kutuya o sebzeden konulmaktadır. Ürün
kaybı olursa tüketici de bu riske katılmış
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Topluluk destekli tarım grupları aracılara giden değerin çiftçiler ve
tüketiciler arasında bölüştürülerek çiftçilerin daha çok kazanmasını,
tüketicilerin de eşdeğer ürünleri daha ucuza almasına yol açar.
Bu bir dayanışma ekonomisidir. Kırılmış olan sosyal bağları kurar.
olmaktadır. Gerçi çiftçi çok sayıda tür
ve çeşit ekerek riskleri büyük ölçüde dağıtmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde
çiftçi bankalardan kredi almak ve bunun
için de faiz ödemekten kurtulduğu gibi,
iyi bir üretim planlaması da yapabilmektedir. Çiftçi ürettiği ürünün büyük bir kısmını satabilmektedir. Ürünü karşılığında
makul bir fiyat da eline geçebilmektedir.
Bu ilkeler ve uygulamalar ülkemizdeki
topluluk destekli tarım gruplarında çok
düşük düzeyde uygulanmaktadır. Peşin
ödeme, risk paylaşımı çoğunlukla yoktur.
Ancak ülkemizdeki gruplar bu yönde bazı
çabalar içinde olmaktadırlar. Örneğin bir
üreticinin yeni bir ürünü üretebilmesi için
tüketicilerden toplanan bir fon oluşturularak üretici ile risk paylaşılmakta, üretim
sadece bu ürün için planlanabilmektedir.
Destek başka yollarla da uygulanmaktadır. Hasatta yardım, bilgi sağlama, faizsiz
kredi sağlama, ürünün doğal felaketlerle
kaybedilmesi durumunda kısmi bir mali
destek sağlama, müşteri bulma, yerel
tohum sağlama gibi değişik destekler
değişik gruplar tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bu anlamda dünyada ve
ülkemizdeki grupları bir uçta topluluk
destekli tarım grupları olan, diğer uçta
da sadece çiftçilerden ekolojik veya
kısmen ekolojik ürünleri sağlayan satın
alma gruplarının bulunduğu ve aralarında ise risk paylaşımı, çiftçiye değişik
destekler sağlama yönünde çabaları olan
gıda gruplarından oluşan bir eksen olarak düşünebiliriz. Ülkemizdeki pek çok
grup, gıda grubundan topluluk destekli
tarım grubuna evrilme aşamasındadır.
TDT’da doğaya özen gösterme dikkate
alınan diğer bir husustur. Biyoçeşitliliğe,
hayvan haklarına, ekolojik tarıma ve ekosistemle ortak yaşama saygı esastır. Gıda
egemenliği gene bu grupların uyduğu
temel politikalar arasındadır.

TDT modeli gıda egemenliğinin temel
amaçlarının gelişmesine katkıda bulunan
bir modeldir. Bu modelde üretim-tüketim ilişkileri dayanışma ve risk paylaşımı
eksenlerinde şekillendirilerek gıda politikalarının belirlenmesi süreci en küçük
üretici-tüketici grubuna kadar taşınır. Ayrıca organik ve geleneksel üretim yapan
yerel üreticileri destekleyerek çevresel
olarak sürdürülebilir bir gıda sistemini
teşvik eder, insan ve çevre konusunu
gıda rejiminin merkezine yerleştirir. TDT
modellerinde ilişkiler gıda egemenliği
tanımında da vurgulanan “şeffaflık” üzerine kuruludur. Üretici-tüketici arasındaki
güven ve dayanışma ticaretin temelini
oluşturur. Tüketiciler üretim yerlerini
ziyaret edebilir, tükettikleri gıdaların
nerede ve hangi koşullarda yetiştirildiğini gözlemleyebilir. Ayrıca küçük çiftçileri
sistemin dışında bırakan ve bürokratik
bir şekle bürünen organik tarım sertifikasyonu sorununa katılımcı yaklaşımla
çözümler arar. Katılımcı Sertifikasyon bu
çözümlerden birisidir.

Topluluk destekli tarımın
köy ve kent yaşamını
iyileştirmede rolü

TDT dayanışma ekonomisini temel
alan bir modeldir. Modelin ilk ortaya çıkış
hâli olan Japonya Teikei modelinden günümüzdeki örneklerine kadar esas olan
çoğul ve dayanışmacı girişimciliktir. TDT
1960’larda Almanya, İsviçre ve Japonya’da başladı. ABD’de 1984’lerde yayıldı.
Daha genel olarak TDT çiftçi ve tüketiciler arasında “yerel dayanışma ortaklığı”
olarak tanımlanabilir. İngilizce konuşulan ülkelerde “Community Supported
Agriculture”, (CSA), Japonya’da Teikes,
Fransa’da AMAP, İtalya’da GAS gibi değişik adlar veya kısaltmalarla bilinir. TDT
alternatif bir gıda ağı oluşturur. Tarım

ve gıdada sosyoekonomik bir modeldir.
Yerel bir gıda sistemi oluşturmaya çalışır.
Bu oluşumlar için girişim çiftçilerden de
başlayabilir, tüketicilerden de. Tüketim
kooperatifi gibi bir yapıda olabildiği gibi,
bir yerleşim yeri veya işyerindeki arkadaş grubunun oluşturduğu informal bir
yapı da gösterebilir. Örneğin 30 tüketici
bir köydeki altı çiftçi ile anlaşarak TDT’ı
başlatabilir. Tüketiciler ürünleri her hafta
topluca getirterek veya gidip alarak
aralarında dağıtabilirler. Sebze, meyve,
süt, et, yumurta, ekmek, erişte, zeytin,
kurutulmuş gıdalar gibi birçok ürün söz
konusu olabilir.
Bir başka deyişle, bu modellerde müşteri sadakatini belirleyen katı ticari kurallar değil güven ilişkisidir.(2) Bu modelde,
çiftlik ve tüketici arasındaki mesafenin
en kısa ve/veya üretici -tüketici arasındaki aracı sayısının az (ideal olan en fazla
bir) olması hedeflenmektedir.
Modelin katkıları şu şekilde sıralanabilir:
- Organik ve geleneksel yöntemlerle
üretimde bulunan küçük üreticileri desteklemek,
- Bu üreticileri kentteki tüketicilerle
buluşturarak pazar bulabilmelerine yardımcı olmak, böylelikle kırsal kalkınmaya
öncülük etmek
- Yerel olanaklarla üretimi teşvik etmek
- Yerel ürünlerin değer kazanmasını
sağlamak
- Kır-kent, üretici-tüketici (türetici)
arasında sosyal ilişkileri güçlendirmek
- Gıda kilometreyi azaltmak
Ülkemizde öncü TDT uygulamalarına
Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir,
Çanakkale, Antalya gibi birçok kentte
rastlanmaktadır. Kent insanının
sağlıklı ve bilinçli beslenme konusuna
artan ilgisi TDT uygulamalarının
sayısında önümüzdeki dönemlerde
artış olabileceğini göstermektedir.
Yerel kurumlar tüketici ve üreticiyi
buluşturmada kolaylaştırıcı rol
oynayabilirler.
Gıda güvenilirliği hakkındaki kuşkular, tarım arazilerinin yok olması, gıda
devlerinin tüketici ve çiftçiyi sömürmesi,
gıdaların çok uzun mesafelerden taşınmasının getirdiği küresel ısınma tehdidi
gibi faktörler TDT çabalarını arttırmıştır.
Çiftçi ve tüketiciler arasında doğrudan,
güvene dayalı ilişkiler kurularak, halk
taze, sağlıklı, besleyici gıdaya adil bir
fiyattan kavuşurken, çiftçiler de daha
sağlıklı ve daha az riskli koşullarda ürettikleri ürünlerini daha iyi fiyatlarla satabilirler. Bu yönelim ekolojik olarak duyarlı
çiftçiliğe hizmet eder ve gıda kilometre
denen gıdaların seyahat ettiği mesafeyi
kısaltır. Ekolojik aile tarımı ve yerel gıda
sistemleri güçlenmiş olur.
Ekolojik tarım ile TDT arasında karşılıklı dayanışma vardır. TDT yerel bir gıda

sistemini yaratmaya çalışır. Tüketiciler
çok sayıda türde ürün talep ederler. Bu
kendiliğinden çoklu ürün (polikültür)
yetiştirmeyi getirir. Bu ise biyolojik
dengeyi sağlayarak ekolojik bir üretim
yapmayı kolaylaştırır. Herhangi bir
zararlı ve hastalık yaygınlaşmayacağı
için kimyasal ilaç kullanmak gerekmez.
Hayvansal ürünler de talep edildiğinden
hayvan gübresi kolaylıkla sağlanmış
olur. Çoklu ürün aynı zamanda riski dağıtarak çiftçilerin tarım ilaçları kullanma
eğilimini azaltır. Ürünler çok kısa bir
mesafeden tüketiciye ulaştığı için sera
gazları üretimi en az olur. Aracı ortadan
kalktığı, güvene ve doğrudan ilişkilere
dayandığı için organik tarım sertifikaları
gereksiz olur. Aracı şirketler ve market
zincirleri ortadan kalktığı için fiyatlar
hem çiftçi hem de tüketici için uygun ve
adildir. Ticari biyo ve sentetik ilaçlar ile
gübreler ve şirket tohumlukları gereksiz
olduğu için üretim masrafları azalır. Bu
yönüyle TDT biyoilaç ve gübre şirketleri,
sertifikasyon şirketleriyle zincir market
ve ihracatçıların hâkim olduğu ve büyük
işletmeler halinde üretimin yapıldığı,
biyoçeşitliliğe, işçi ve köylü haklarına
saygı gösterilmeyen “endüstriyel organik tarım” modeline de set çekmeye
çalışır.

Topluluk destekli tarımın
çiftçilere yararları
ABD’de yapılmış bir araştırma aracılığı
ile TDT’ın çiftçilere sağladığı yararları
ortaya koymaya çalışalım.(3) Bu araştırma sonuçlarına göre TDT yapan çiftçiler
araştırma bölgesinde ve ülkedeki TDT’a
dahil olmayan çiftçilere göre daha yüksek brüt ve net çiftlik geliri elde etmektedirler. Ancak TDT çiftçileri ABD’deki
medyan gelirden daha az kazanmaktadırlar. TDT çiftçileri devlet desteklerinden daha az yararlanabilmektedirler.
Buna rağmen bu çiftçiler durumları
konusunda iyimserdirler. Parasal olmayan yararlar bu çiftçilerde daha yüksektir. Risklere karşı daha dayanıklı olmaları,
daha iyi bir destek sistemi içinde olma-

ları, daha sağlıklı bir ortamda üretim
yapmaları bunlardan bazılarıdır. Araştırmacı TDT grupları ve çevrelerinin genel
politikaya daha çok etki edebilmeleri
halinde kendileri aleyhinde olan politikaları değiştirebilecekleri düşüncesindedir.

Türkiye’de durum
Ülkemizdeki TDT ve gıda grupları
özellikle Fransa, Belçika, ABD’deki
gruplara göre daha gevşek bir yapıda
örgütlenmişlerdir ve çiftçilerle riskleri
paylaşma ve üretim planlamasına imkân
veren belirli bir haftalık paketin sezon
öncesi alımına dayanan uygulamaları
yeterince yapamamaktadır. Bu nedenle
gruplara bağlı veya ilişkili üretim yapan
çiftçiler risklere daha çok açıktır. Çiftçiler ürünlerinin önemli bir kısmını piyasaya düşük fiyatlarla vermek zorunda
kalmakta, bazıları üretimin bir kısmını
satamayıp çöpe atmaktadırlar. Bu haliyle
gruplar henüz göz doyuran ve var olan
sisteme alternatif oluşturacak bir örnek
oluşturamamaktadırlar. Yeterli geliri
olmayan bireyler için farklı fiyatların
sunulabildiği dayanışma modelleri de
geliştirilememiştir. Bu durumun birçok
nedenleri vardır. Bunlar arasında bazı
gruplarda üyelerin yeterince bilinçli
olmamaları da söz konusudur. Daha çok
eğitim ve çiftçilerle daha iyi bir iletişime
dayanan çalışmalarla gerçekten topluluğun desteğini alan bir tarımsal üretime
geçiş için daha epeyce çalışmaya ve
dünya örneklerinin incelenmesine ihtiyaç
vardır. Ülkemizdeki gruplar bu eksikliklerini kapatmak için çeşitli çalışmalar
yapmaktadırlar.

DİPNOTLAR
1) Urgenci. (2016), The Overwiew of Community
Supported Agriculture in Europe, http://urgenci.net/
wp-content/uploads/2016/05/Overview-of-Community-Supported-Agriculture-in-Europe-F.pdf
2) Lagane J. (2011), “Du teikei à l’AMAP, un modèle
acculturé”, Développement durable et territoires, vol 2.
3) Paul M. (2018) Community-Supported Agriculture
in the United States: Social, Ecological, and Economic
Benefits to Farming. J Agrar Change. 2018; 1–19.
https://doi.org/10.1111/joac.12280

İzmir'deki topluluk destekli tarım grupları ve gıda toplulukları
- Batı İzmir Topluluk Destekli Tarım Grubu (BİTOT) / www.bitot.org
- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Topluluk Destekli Tarım Grubu /
tayfun.ozkaya@ege.edu.tr
- Foça Yeryüzü Pazarı / www.focazeytindali.org/earth-markets
- Gediz Ekoloji Topluluğu (GETO) / www.gedizekoloji.com
- Homeros Gıda Topluluğu / www.facebook.com/groups/homerosgt
- İmece Evi Abone Aile Sistemi / www.imeceevi.org

Gıda toplulukları ve topluluk destekli tarım uygulamaları üzerine daha fazla
bilgi için faydalanabilirsiniz:
http://gidatopluluklari.org/

Çevrenizdeki gıda topluluklarını ve ekolojik çiftlikleri keşfetmek için şu haritadan faydalanabilirsiniz:
https://www.ekoharita.org/ekoloji-haritasi/
Kaynak: http://gidatopluluklari.org/
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Taşrada öğrenci olmak...

'Seferihisar bize, biz Seferihisar'a alışıyoruz'

S

eferihisar'da üniversite öğrencileri
giderek daha fazla göze çarpıyor.
"Aaa, burada üniversite mi varmış?" diyen Seferihisarlılar'a da daha
az rastlanıyor artık. Öğrencilerin sayısı
arttı, bölümlerin 4 yıllık olmasıyla daha
bir Seferihisarlı olmaya başladılar. Biz de
Dokuz Eylül Üniversitesi Fevziye Hepkon
Sosyal Bilimler MYO öğrencisi üç gençle
buluştuk, Seferihisar'da üniversite öğrencisi olmak nasıl bir şey, nasıl sorunlar
yaşıyorlar, bunları konuştuk.
Ayşe Yıldırım Ayvalık’tan gelmiş Seferihisar’a. Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde
üçüncü sınıfta okuyor. Nida Sarıca Konya'dan, Anıl Böbeş ise Bursa'dan gelmiş.
İkisi de Uluslararası Ticaret Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi ve ev arkadaşı.
- Önce okulla ilgili kısa bir bilgi verir
misiniz, hangi bölümler var ve kaç öğrenci eğitim görüyor okulunuzda?
- Anıl Böbeş: Gastronomi, Turizm İşletmeciliği ve Uluslararası Ticaret Bölümleri
var. Öğrenci sayısı ise 600 civarında.
- Kayıt olmak için ilk geldiğinizde,
Seferihisar’ı ve okulunuzu ilk gördüğünüzde neler hissettiniz?
- Ayşe Yıldırım: Okulu görünce biraz
şaşırdım açıkçası. Benim lisem daha büyüktü. "Burası mı acaba? Ek bir bina filan
var mı?" diye şaşırdım.
- Nida Sarıca: Ben de aynı şeyi yaşadım. "Herhalde burası idari işlerin olduğu, kayıt yapmak için falan kullanılan
bina. Esas okul başka yerde" diye düşündüm. Okul çok küçük bir üniversite için.
Bu sene gerçekten sığamıyoruz. Kantin
öğle arasında tıka basa dolu oluyor.
- Seferihisar’ın yarattığı duygu neydi
peki?

Ayşe Yıldırım, Nida Sarıca ve Anıl Böbeş
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- AB: Bende şok etkisi yarattı. Tercih
yaparken google’a Seferihisar diye yazdığımda hep Sığacık’ın fotoğrafları çıkıyordu. "Oh ne güzel, deniz kenarı, çok güzel
üniversite okuyacağız" diye düşünmüştüm. Bir geldik, alakası bile yok.
AY: Ben de araştırma yapmıştım
gelmeden önce. Antik kent çıktı, Sığacık çıktı... Aa dedim ne güzel bir yere
gidiyorum. Hatta lunapark fotoğrafları
bile çıkmıştı internette, geldiğimden
beri lunaparkı aradım, ancak buldum.
Beklediğimden epeyce küçük tabii, tam
bir hayal kırıklığı oldu.
- Okul dışındaki vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz?
- AY: Ben çalışıyorum. Onun dışında
arkadaşlarımızla toplanıyoruz, bir şeyler
yapıyoruz. Arada bir İzmir’e gidiyoruz
ama pek sık değil.
- NS: Sezon açıldığı zaman Sığacık’a
gidiyoruz. Denize giriyoruz. Ama onun
dışında okuldan sonra evdeyiz. Genelde
öyle, herkes evde takılıyor. Birbirimizin
evine gidip geliyoruz, misafircilik oynuyoruz. Öyle geçiyor kışımız.
- Böylesini mi tercih ediyorsunuz
yoksa yapacak bir şey mi yok? Sosyal
ve kültürel faaliyetler bakımdan yeterli
görüyor musunuz Seferihisar’ı?
- AB: Çok eksik. Olsa gideriz tabii.
- NS: Bayağı eksik. Bu sebeple okulu
bırakıp gidenler var. Sıkılıyorlar, sarmıyor
burası. Bizim bölümde bu sene epey kişi
bıraktı mesela bildiğim kadarıyla. O yüzden bir topluluk kuruyoruz biz, etkinlik
falan yapalım diye.
- AB: Şehir merkezlerinde yaşıyoruz
yaşadığımız illerde. Burası küçük bir ilçe
olduğu için aktiviteler falan az. O yüzden
bazı insanları tatmin etmeyebiliyor.

- NS: Ben sakinlik seven bir insanım
aslında. Konya’dayken haftada bir şehir
dışına çıkar dağ bayır gezerdim. İlk geldiğimde Seferihisar çok hoşuma gitmişti
bu bakımdan. Kayda geldiğimde birkaç
gün kalmıştık hatta. Ama kış gelince
baktım, biraz aşırı sakin sanki. Yapacak
hiçbir şey yok.
- Gezme şansınız oldu mu, gördünüz
mü civar köyleri?
-AY: Ürkmez’e, Doğanbey’e, Ulamış’a gittim ben. Bazı sosyal aktiviteler
yapıyorduk. Down sendromlu çocukları
ziyarete gitmiştik. Tiyatro kulübümüz
vardı. İlkay hocamız bizi bazı aktivitelere
götürüyordu. Ürkmez’deki Gençlik Merkezine gitmiştik. O zaman iyi gezmiştik,
o canlılık güzeldi ama sonra durdu.
- Okulda etkinlikler var mı?
- NS: Ramazanda iftar organizasyonu yapılıyor okulun bahçesinde. Bütün
bahçede bir masa düzeni kuruluyor, yemekler yeniyor, eğlenceler oluyor. Bunun
dışında bir şey yok. Bölüm Başkanımız
Mustafa Ünüvar elinden geleni yapıyor,
konferanslar için insanlar davet ediyor.
Uluslararası ticaret yapan büyük firmalardan yöneticiler geliyor.
- Kariyer günleri gibi mi?
- NS: Aynen. Mesela o insanların
konuşması benim ufkumu açtı. Yeni
bazı şeyleri öğrenmemi sağladı. Ben de
mezun olunca şunları yapabilirim gibi
düşündüm.
- AB: Açıkçası okul bir şey yapmıyor,
benim gözlemlediğim bu. Tek tek öğretmenler çabalarsa bir şeyler olabiliyor.
- NS: Bir de şöyle bir şey var, bunu kimse
inkar etmesin, gastronomiye ağırlık veriliyor okulumuzda. Her bölüm eşit falan
değil. Gastronomiye önem veriliyor,
onlara daha fazla fırsat tanınıyor.
- Okul dışındaki sosyal faaliyetleri
takip ediyor musunuz?
- AY: Pek değil. Geçen sene Çağan
Irmak'ta okulun düzenlediği bir tiyatro
etkinliği vardı. Bir de yine Çağan Irmak’ta
yaşlı amcalarımızın, teyzelerimizin Türk
sanat müziği söylediği bir konser vardı, o
da çok güzeldi.
- AB: Bir haberleşme sorunu da var
açıkçası, mandalina festivali oluyor,
haberimiz olmuyor. Biz de biraz ilgisiz
davranıyoruz. Buraya gelince sakinliğe
alışıyor herhalde insan. Dışarıda pek
aktivite olmadığı için evlerinde geçiriyor
zamanını herkes. Gruplaşmalar oluyor.
Dört beş arkadaş bir araya toplandı mı
dışarı çıkıp eğlenme ihtiyacı duymuyorlar. Evde zaten kendi aralarında eğlendikleri için etkinliklere katılmıyorlar.

Okulun düzenlediği partilere falan hiç
katılım yok yani.
- Genelde ev mi kiralıyor öğrenciler,
yurt falan var mı?
- AY: Üniversite'nin Doğanbey’de
küçük bir tesisi var. Ama oradan da pek
memnun değil kalanlar, hem ücretleri
yüksekmiş hem de ulaşım sorunu var.
- NS: Ev tutuyor herkes. İzmir’de yaşayanlar var, evi çok uzak olmayan, onun
dışında herkes evde kalıyor.
- Kiralar nasıl sizce?
- AY: Çok yüksek. Oturabileceğimiz
evlerin hepsi eşyasız, bir de eşya sıkıntımız oluyor.
- AB: 400-500’ü hak eden evler için en
az 1000 lira istiyorlar.
- AY: Eşyalı evler 1300-1500 lira civarında. Pansiyon ya da stüdyo daire tarzı,
full eşyalı, elektriği falan hepsi dahil olan
yerler de yine 1300 filan.
- NS: Geçen sene hocalarımız "ev arkadaşı arayan varsa yardımcı olun, uygun
bir ev bulamadığı için kayıt yaptırmadan
okulu bırakıp giden çocuklar var" demişti.
- Kira konusunda öğrenciye ayrı bir
muamele oluyor mu?
- NS: Kesinlikle. Geçen sene ev tutmaya geldim buraya. Emlakçıya gittim, bir
ev beğendik. Evin kirası 1000 lira, güzel.
Ev sahibiyle konuştuk, “ben öğrenci
istemiyorum, öğrenci olursa çift depozito alırım” dedi. Evin içine girmeden 1000
lira emlakçıya, 2000 lira depozito, 1000
lira da o ayın kirası, 4000 lira verecektik.
Allaha şükür sahibinden bir ev bulduk
sonra. Ama muamele çok farklı oluyor.
- AB: Ben bazı ev sahiplerinin kaygısını anlayabiliyorum. "Öğrenci ne kadar
güvenilir olur" diye düşünüyorlar. Ama
bazısı da, “kalacak yurt falan yok, öğrenci nasıl olsa vermek zorunda” gibisinden
bakıp bizden daha çok kira almanın
peşinde.
- AY: İki kişi kalırsanız bu kadar, üç kişi
kalırsanız şu kadar diye fiyat artıyorlar
bir de.
- NS: Buradaki insanlar da söylüyor
bunu. Kuaför abilerimiz var, öğrenciler
geldikten sonra ev kiraları fırladı diyorlar.
Öğrenciler piyasayı yükseltti ev sahipleri
için.
- Komşuların arası nasıl öğrencilerle
genellikle? Öğrenci olduğunuz için özel
olarak iyi davrananlar ya da önyargılı
yaklaşanlar oluyor mu mesela?..
- AB: İyisi de var kötüsü de. Ama biz
pek iyilik görmedik nerdeyse. Hiç kapımızı çalan olmadı. Önyargılı komşularımız oldu, başkasına gösterdiği toleransı
bize göstermeyen. Anahtar yere düşse
alttan güm güm vuran bir komşumuz
vardı.
- Esnafın tavrı nasıl öğrencilere karşı?
- AY: Çok iyi. Seferihisar’ını esnafı öğrenciye sahip çıkıyor genelde. Öğrencileri çekmeye çalışıyorlar tabii. Çoğu yerde

indirim var öğrencilere. "Arkadaşlarınıza
da söyleyin, okulda yayın" gibi şeyler
söylüyorlar.
- NS: Özel indirim yapan, öğrenci
dostu çok esnaf var. Esnaflarla aramız
gayet iyi. Onlar bizi seviyor, biz de onları
seviyoruz. Sahiplenen, bir derdimiz olduğunda yardımcı olabilecek abilerimiz de
var esnaftan.
- Genel olarak Seferihisar halkı nasıl
bakıyor öğrencilere, var mı özel bir
gözleminiz?
- AY: Seferihisar çok karma bir yer.
Düşüncesi çok farklı insanlar var. Ben
dışarıda çalıştığım için çok insanla tanıştım. Önceki kaldığım apartmanda herkesin tepkisi farklı oluyordu. Günaydın
deyip yanıt alamadığımız insanlar vardı.
Ama çok sevecen davrananlar da vardı.
Bir de apartmanda anlaşamadığımız konular vardı apartman temizliği gibi. Ben
böyle konularda duramam, öne çıkarım.
Önce düzenli para toplayıp temizlik için
birini tutalım dedim, olmadı, para toplanmadı. Kendimiz sırayla temizleyelim
dedim, aksatanlar oldu. Ben organize
etmeye çalışıyordum apartmanı. En
sonunda beni yönetici seçtiler.
- Kendinizi Seferihisar’la bütünleşmiş
hissediyor musunuz?
- AY: Evet hem de çok. Ben ilk gel-

diğimde biraz yadırgamıştım. Ama
sonrasında öyle bir sahiplenmeye başladım ki birisi Seferihisar hakkında kötü
bir şey söylediğinde direkt savunmaya
geçiyorum artık. İyi yönlerini saymaya başlıyorum. Tamam, pek fazla yok
ama Hemen savunmaya geçiyorum
yani. İstemsizce böyle olmaya başladı.
Memleketime gidince burayı özlediğimi
fark ettim.
- NS: Buralı olduk az çok. Sokakta çok
tanıdık insan oluyor, selamlaşıyoruz.
Küçük yerin böyle güzellikleri var işte.
- AB: Kısa zamanda herkesle kaynaşma şansımız oldu tabii.
- AY: Artık tanıyoruz, hem iyi hem kötü
yönlerini biliyoruz. İmkânlar belli, daha
gerçekçi oluyor beklentilerimiz. Avantajlarından bakıyoruz bir de. Büyük ve çok
canlı bir şehir olsa her gün dışarı çıkmak
isteyecektik, daha çok para harcayacaktık.
- NS: Çok fazla gece hayatı ya da
sosyal aktivite dönmediği için insan derslerine daha fazla yönelebiliyor. İstese de
ipin ucunu kaçıramıyor yani. Okumak
isteyen üniversiteli için güzel bir yer
burası aslında.
- AB: Kampüs ortamı yok, bu bence bir
eksiklik okul için. İnsan bunu aramıyor
değil.
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iki teker

Sürdürülebilirlik için adımla, pedalla...
S. Işın Yılmaz

B

u sayıda İki Teker’in giriş cümleleri aktif ve sürdürülebilir
alternatif ulaşım sistemleri üzerine çalışmalarıyla
tanınan Rodney Tolley’den. Eğer sürdürülebilirlik “gelecek nesillerin ihtiyaçlarının günümüz koşullarıyla buluşması”
şeklinde tanımlanacak olursa; mevcut motorlu araç temelli
ulaşım yöntemlerinin gelecek nesiller tarafından sürdürülemeyeceği ortada. “Kısa ve uzun vadede zorunlu olan ve üzerimize
düşen sadece toplu taşıma araçlarını sürdürülebilir kılmak
değil, geniş ölçekte, seyahat biçimlerinin en sürdürülebilir
yöntemlerinden olan yaya ulaşımı ve bisikletli ulaşıma dikkat
çekmektir” diyor Rodney Tolley.
Rodney Tolley’e göre son on yılda yürümenin ve bisiklete
binmenin faydaları daha fazla fark edilir olsa da, farklı yöntemlerle yapılan seyahatler göz önüne alındığında yürüyüş ve
bisikleti teşvik etmek hâlâ bir boşlukta gerçekleşiyor. Sürdürülebilirlik hedefi tek başına “yürüyüşü artırmak” olmamalı; zira
bu önermenin bisiklet sürmek pahasına olma ihtimali sürdürülebilirlik açısından bir fayda sağlamayacaktır. Bunun yerine
hedeflenen, yürüyüşü ve bisiklet sürüşünü artırırken aynı anda
motorlu araç kullanımını azaltmak olmalıdır. Uyum içinde bir
yaya ve bisiklet trafiği ağı ve toplu taşıma araçlarından arda
kalan boşlukların diğer motorlu araçlar için yeniden düzenlenmesi asli ihtiyacımızdır.
Şüphesiz ki, birçok ülkede motorsuz bileşenlerle hazırlanmış
sayısız başarılı proje bulunmakta. Örneğin sürdürülebilir seyahat rotaları, okullara güvenli yollar, yürüyen otobüsler, arabasız
günler, işe bisikletle gitme günleri ve daha birçoğu… Fakat yine
de arka planda hızla artmakta olan, toplumda ve boş alanlarda
motorlaşmaya tanık oluyoruz. Yeşil kazanımlar mevcut ancak
bunlar kırmızı kayıplar denizinde sadece kıyı şeridine benzetilebilirler.
İğneyi de çuvaldızı da kendimize batırmak gerekiyor. Artık
konuşmak değil yürümek ve pedallamak zamanı.
Rodney Tolley’in mevcut durumumuzu özetler niteliğindeki
bu sözleri bir yana, ümidini yitirmeden doğru amaç doğrultusunda çabalayanlar var. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 2002 senesinden beri 16-22 Eylül tarihlerinde motorlu
taşıtların oluşturduğu trafik, gürültü, kirlilik ve benzeri olumsuz
etkileri azaltmak için aynı anda çeşitli etkinlikler gerçekleşiyor.
Böylelilkle yürümenin ve bisiklet kullanımının olumlu yönlerine dikkat çekmek hedefleniyor. Tüm coğrafyaları ve birlikte
yaşadığımız tüm canlıları olumsuz etkileyen konfor ve tüketim
yanlısı reklamlara karşıt olarak, “kentler yayalaşmalı ve temiz
hava solumalı” diyen kampanyalar kapsamında birbiri ardına
eylemler düzenleniyor.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu
İki Teker’in son satırlarını ise İzmirli bir öğretmene ayırdık.
Dünya Otomobilsiz Kent Günü son yıllarda İzmir’den yayılan
ve artık 14 ülkede 100’den fazla şehirde eşzamanlı düzenlenen
bir etkinlikle sarsılıyor: Süslü Kadınlar Bisiklet Turu. Bu etkinliklerin öncülüğünü, öğretmenimiz Sema Gür yapıyor. Anadolu
kadını tarihte iz bırakmaya, ilk olmaya alışık; ancak toplumumuzun gündelik alışkanlıkları, kadını özgür bırakmak açısından
değerlendirildiğinde bir çıkmaza saplanmış. Tam da bu noktada
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“süslü” sıfatı büyük önem arz ediyor.
Sema Hanım’a sorduk;
- Neden süslü?
- Süslülük bir inat göstergesidir, canım nasıl istersedir. “Öyle
giyinme, bunu yapma, şöyle durma, öteye bakma…” Tümüne
karşı, varolan gerçekliğe alternatif bakış açısı. Tak takıştır, süsle
dilediğin gibi; çiçekler, allı pullu ayakkabılar… Kendi tarzını yarat ve aynı olma dedik, dilediğin gibi gel. Asıl derdimiz buydu.
- Bisiklete ne zaman başladınız?
- Bisiklet sürmeyi 38 yaşımda babam ve arkadaşlarım sayesinde öğrendim. Yepyeni bir dünya ile karşılaştım. Bisiklet forumlarında, farklı rotalarda ve gruplarda aktif yer aldıkça daha
da içine çekti bu dünya beni. Bisiklete binmeyi az bilen kadınların varolan turların erkek egemen tavrından yakınması ve onları
cesaretlendirecek bir hareket yapabileceğimi düşündüm.
- Bu tur nasıl başladı, nasıl karar verdiniz, ilk ne vesile oldu?
- “Erkek gibi kadın” olma kıyasına karşı bir mücadele denebilir. Bir dağ bisikleti turunun rotası fazla tırmanışlıydı ve soluk
soluğa bitirilmeye çalışılan bir parkur belirlenmişti. Doğadayken etrafı keşfedecek, soluklanacak bir ara verilmiyordu. “Bu
rotayı biraz daha hafifletsek, herkes katılamıyor” şeklindeki
önerime, “gelebilen gelsin” gibi bir yanıt aldığımda, “biz de
öyle bir tur yapmalıyız ki gelebilen gelsin”e dönüştü. Kadınlar
için ve süslü kadınlar için özel bir tur... Aslında bir ihtiyaç vardı,
amacımızın çok ötesinde fazla ses getirdi ve hızla büyüdü.
Özetle, kadın sokağa çıkarsa dünyanın değişeceğine inanıyoruz.
- Bu tur ile ne amaçlıyorsunuz?
- Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır.
Dünyanın gündeminde de yer alan iklim değişikliğinin, çevreyi
ve doğayı kirletmemizin nedeni biz insanlarız. Doğanın dengesini bozduk ve şimdi bunu nasıl durduracağımızı düşünmemiz
gerekir. Bizim de bisiklete binerek buna bir katkımız olabilir.
Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı
olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve güvenli
yollar olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi
günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık.
Süslendik, püslendik, hazırız. Sema Gür ile Süslü Kadınlar Bisiklet Turundayız

Seferihisarlı bisiklet dostları
dernekleşme yolunda

S

on yıllarda bisiklet ulaşımının popüler olmaya başlamasıyla birlikte,
şehirlerdeki trafik yapısı ve bilincinin motorlu taşıtlara uygun olmasından,
bisiklet kullananların karşılaştığı sıkıntılar da çoğaldı. Buna bağlı olarak bisikletlileri temsil eden sivil toplum örgütlerine
ihtiyaç artıyor. Yavaş Şehir Seferihisar’da,
unvanının gereklerinden birisi bisiklet kullanımının arttırılması olmasına
rağmen henüz bir bisiklet derneği yok.
Buradan yola çıkan Seferihisarlı bisiklet dostları, bugünlerde dernekleşme
çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Dernekleşme çalışmalarını yürütenlerden Haluk
Koçoğlu’yla Seferihisar’da bisiklet kullanımı ve kurulacak derneği bekleyen işler
üzerine konuştuk.

- Dernek kurma ihtiyacı nereden çıktı?
- Bisikletli yaşam tüm dünyada gelişirken Türkiye’de de birçok kent ve kasabada bu yönde bir gelişme görüyoruz. Fakat
henüz Seferihisar’da bisikletlileri temsil
eden bir dernek yok. Bir süredir bunun
eksikliğini hissedenlerle konuşuyoruz.
Bir araya geldiğimizde bir dernek kurma
gerekliliği ortaya çıktı. Ben ihtiyaçlar
açısından bakıldığında Türkiye’de ve Dünya’da halihazırda var olan derneklerden
daha farklı bir dernek olması gerektiğini
düşünüyorum. Bence bu derneğin amacı
bisikleti bir ulaşım
aracı olarak kullanmanın getirdiği
zorluklarla başa
çıkmanın yanı sıra
bisiklet kullanmayan insanları da
bisiklet kültürüyle
tanıştırmak olmalı.
Kentte yaşayan
farklı yaş ve meslek
gruplarından
insanları bu kültür
vasıtasıyla bisiklete yaklaştırma fikrini
öne çıkaran bir dernek oluşturmak istiyoruz. Öte yandan kent sakinlerinin bisiklet
kullanan insanların hayata bakışlarını
anlamalarını, çevre konusundaki duyarlılıklarını fark etmelerini sağlamak, sağlıklı
yaşam sürdürme isteklerini anlamalarına
yardımcı olmak istiyoruz.

larının da Seferihisar içindeki yaklaşımlarına etki etmek istiyoruz. Türkiye genelinde belediyelerin, Milli Eğitim ve Sağlık
Bakanlığı’nın bu konuda çalışmaları var.
Fakat bu çalışmaların Seferihisar’a yeteri
kadar ulaştığını düşünmüyoruz. Dernek
olarak bunun farkındalığını da yaratmak
istiyoruz. Ayrıca farklı meslek grupları ve
onları temsil eden örgütlere ziyaretler ve
toplantılar yaparak bisiklet kültürünün
yerleşmesi için uğraşacağız.
- Dernekleşme çalışmaları olarak
neler yapıyorsunuz?
Her salı günü Seferihisar Üretici Pazarı’nda masa kuruyoruz. Dernek girişimini
temsil eden arkadaşlar burada bisiklet
ulaşımına ve kültürüne ilgi duyanlarla görüşüyor, onlara bilgi veriyor. Bu
vesileyle insanları yine her salı akşamı
Kent Konseyi Salonu’nda gerçekleştirdiğimiz film gösterimlerine davet ediyor.
Film gösterimimizin öncesinde bisikletli
eğitimimiz oluyor. Şimdilik bu eğitimde
katılımcı bisiklet dostlarına bisiklet mekaniği konusunda pratik teknik bilgiler
veriyoruz. Lastik değiştirmeyi, fren ve
vites ayarlarını
nasıl yapmaları
gerektiğini gösteriyoruz mesela.
İleriki günlerde

şehirde bisiklet kullanırken esnafa,
yayalara ve diğer taşıtlara davranışların
nasıl olması gerektiğini anlatan eğitimler
olacak. Sağlık görevlileriyle beraber hem
dernek üyelerine hem Seferihisar halkına
bisikletin sağlığa faydalarını da anlatmak
istiyoruz. Bu faaliyetleri sürdürürken
Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Kent
Konseyi ve çeşitli meslek odalarıyla yardımlaşmak istiyoruz.
- Peki, sizce günümüzde bisiklet kent
yaşamında olması gereken yerde mi?
- Türkiye genelinde planlı bir şehirciliğin olduğunu söylemek zor. Gelişmiş
ülkelere baktığımızda kent ulaşımı en
az 10 yıllık öngörülerle planlanıyor. Bu
plan dahilinde bisiklete de önemli bir
yer ayırıyorlar. Çünkü motorlu araçların
havaya saldığı karbondioksit gazı kentte
yaşamı olumsuz etkiliyor. Öte yandan
trafik yoğunluğu kentin insanlara değil
arabalara tahsis edilmesine yol açıyor.
Şehir planlamasının bir an önce kent yönetiminin programına girmesi gerekiyor.
Bisikletlilerin ve dolayısıyla derneğimizin
talepleri bunu hızlandıracaktır.

- Bunu sağlayabilmek için ne gibi faaliyetler düşünüyorsunuz?
- Eğitim çağındaki çocukları liseden,
ortaokuldan hatta ilkokuldan itibaren
bisiklet kullanımına yöneltecek eğitimler
düşünüyoruz. Bu konuda devlet kurum-
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MAYA’da sımsıcak bir kaçamak, düşündüğünüzden daha yakın!

Sizi, İzmir’e yalnızca 45 km.
uzaklıkta, “yavaş şehir” Sığacık’ın
kıyısında, hayatınızın hızını hızlıca
yavaşlatmaya davet ediyoruz.
Kendinize Maya Bistro’nun lezzetli
yemekleri eşliğinde, kaloriferli
odalarımızda, doğayla içiçe,
dinlence, spor ya da gezi odaklı
bir zaman ayırın.
“Her mevsim tatil”in keyfini
Maya Bistro Hotel’de
çıkarın.

T. 0232 398 14 89
T. 0530 232 39 26
reservation@mayabistrohotelbeach.com
www.mayabistrohotelbeach.com

48

