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Yine uzunca bir aradan sonra buluştuk. Her sayının 
sunuşunda derginin çıkışının gecikmesi üzerine birkaç 
satır kelam ederdik, artık ne yapacak esprimiz ne öne 

sürecek bahanemiz kaldı. Belki de kabul etmeliyiz ki tembeliz.
Önceki sayıdan bu yana bir buçuk mevsim geçti. Sürekli 

okurlarımız bile unutmuştur haliyle. Geçen sayımızda, sürdürü-
lebilir bir kalkınmayı başarmak ve başka türlüsünün mümkün 
olduğunu göstermek adına Seferihisar’da hayata geçirilen 
uygulamalara yer vermiştik. Küçük üreticinin desteklendiği, ta-
rımsal üretimi geliştirmenin vurgulandığı, kadınların daha fazla 
rol üstlendiği bir ekonomik yaşamın, Seferihisar’da hayat bulan 
mütevazı ama önemli unsurlarını aktarmıştık.

Bu sayıda meselenin çerçevesini çizerek devam ediyoruz.

* * *

“Kendi kendimizle yarıştayız gülüm. 
Ya ölü yıldızlara götüreceğiz hayatı, 
ya dünyamıza inecek ölüm.” 
Ne güzel şiiridir Nazım Hikmet’in. Bir yanda dizginsiz bir 

büyüme arzusu yüzünden kapımıza dayanmış çevre felaketleri, 
yaşanabilir bir yer olmaktan anbean çıkan dünya... Bir yanda 
başka dünyalarda yaşam arayışı... 

İnsanlık bu ikilemde sıkıştıkça, üzerinde yaşadığımız dünyayı 
koruma ve geleceğe bırakma çabaları artıyor, “sürdürülebilirlik” 
kavramı önem kazanıyor.

* * *

“Sürdürülebilir kalkınma”nın alternatif bir model olarak 
dillendirilmesi de yeni bir şey değil doğal olarak. En azından 
yirmi yıldır, dünyanın tahribatının esas sorumlusu olan büyük 
devletlerin kontrolündeki Birleşmiş Milletler’in gündeminde. 
Bu tahribatı frenleme arayışındaki BM, değişik projelerle sürdü-
rülebilir kalkınmayı devletlerin de masasında tutuyor. Masada 
duruyor da, kimisinde sümen altına itilmiş, kimisinde başka 
tozlu dosyaların arasına karışmış. 

Şimdi yeni olan ne öyleyse? Birincisi, bu artık yaptırımları 
olan bir süreç olarak tanımlanmış. İkincisi, artık resmen yerel 

yönetimler de bu sorun karşısında sorumluluk ve inisiyatif sahi-
bi birer aktör olarak tanınmış. 

Bu süreci en başından beri takip eden Seferihisar Belediyesi 
bu projede yer alarak sürdürülebilir bir dünya için kendi üzerine 
düşeni yapma arzusunda. Bu doğrultuda özel bir çalışması var. 
Seferi Keçi’nin bu sayısında, Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bu 
çalışmanın koordinasyonunda sorumluluk üstlenen Ruhisu Can 
Al, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve bu doğrultuda Seferi-
hisar’da nelerin yapılacağını anlatıyorlar.

* * *

Sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından biri enerji. 
Tükenen ve tükenirken dünyayı atıklarına boğan kaynaklar 
için birbirimizi boğazlamaktansa, yenilenebilir ve yeşil enerji 
kaynaklarına yönelmek, insanlık için artık ertelenemez bir se-
çenek. Seferihisar rüzgâr güllerinden sonra güneş tarlalarına da 
ev sahipliği yapmaya başladı. Bu sayımızın bir gündemi de bu. 
Çiçeği burnunda Seferihisar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi’nin 
kurucularından Umur Ozanoğulları ve Adil Alper Coşkun, alter-
natif enerji kaynaklarını ve kooperatifin kuracağı güneş enerjisi 
santralini anlatıyorlar. Melda Onur ise alternatif enerji kaynak-
larının olası sakıncalarına engel olmakta Sosyal ve Çevresel Etki 
Değerlendirmesinin önemine dikkat çekiyor.

* * *

Bu arada artık Seferi Keçi’nin bir internet sitesi de var. www.
seferikeci.com adresinden derginin hem yeni hem eski sayıla-
rındaki yazıları okuyabilirsiniz. Çoğu dergi, satışlarını etkileme-
mesi için haklı olarak yeni sayıdaki yazıların tümünü internete 
koymaz. Biz öyle yapmadık. Bizde internet sitesinin eksiği yok 
fazlası var. Dergi sayfalarına sığması için kısaltmak durumun-
da kaldığımız söyleşi ve yazıların tamamını oradan okuyabi-
lirsiniz.  “Madem öyle niye para vereyim canım, internetten 
okurum” diyen okurlarımızın canı sağ olsun, “yok, ben ille 
basılı dergiden okurum” diyenler ise başımız üstüne. Onları zor 
durumda bırakmamak için, döviz kuruyla birlikte uzaya fırla-
yan baskı ve kâğıt maliyetine rağmen dergiye zam yapmadık. 

Hâlâ 5 lira verseniz yeter.

* * *

Seferi Keçi internet sitesinin çok yakında 
bir de kardeş bloğu olacak: seferihisarikesfet.
com. Bir Seferihisar rehberi niteliğinde olacak 
bu çok yazarlı bloğun, tatilini Seferihisar’da 
geçirmeye gelen misafirler kadar, sayıları 
katlanarak artan yeni Seferihisarlılar için de 
önemli bir ihtiyacı karşılayabileceğini düşünü-
yoruz.

* * *

Kapaktaki suluboya resim Teos Suluboya 
Topluluğu’ndan Canip Taşkıran’a ait, kullan-
mamıza izin verdiği için teşekkür ediyoruz.
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Lavanta Seferihisar’ı, Seferihisar lavantayı sevdi

Lavanta ve Seferihisar, nasıl başla-
dı bu ilişki?

Şevket Meriç: Aslında çok yeni. 
2009 yılından beri, başta Başkanımız 
olmak üzere Belediyemizin aklını kurcala-
yan en önemli konulardan birisi, tarımda 
alternatif ürünlere geçme meselesi. Çünkü 
biliyorsunuz, tarımda insanlar ektiğiyle, 
biçtiğiyle kolay para kazanamıyorlar. 
Mandalinada ihracatın yavaşlamasıyla ve 
mevsimdeki dalgalanmalarla gelir azala-
biliyor. Üzüm alımlarında fiyatlar çok geç 
açıklanıyor ve istediğiniz kazancı getir-
miyor. Sebzede başka faktörler var. Bu 
kaygıyla, üreticimizin önünü açabilecek, 
içinde bulunduğu zorlukta vatandaşa bir 
nebze katkıda bulunacak alternatif ürün 
arayışlarına girdik. Lavantanın %60’ını it-
hal ettiğimizi ve burada bir açık olduğunu 
gördük ve 2015 yılında, Isparta Eğridir’den 
getirdiğimiz 3000 kök ile başladık.

Bütünşehir yasasıyla Belediye’ye 
verilmiş âtıl durumda bazı araziler vardı. 
Turgut köyünde hiç ekili, dikili olmayan 
ama oldukça verimli ve yaptığımız testle-
re göre lavantaya çok uygun bir arazide 
karar kıldık. Hemen toprağı sürmeye, bi-
çip temizlemeye giriştik, çitlerle çevirdik 
ve getirdiğimiz fideleri diktik. 

Kaç dönümdü bu ilk arazi?
Ekili kısım üç dönüm kadardı. Öyle 

başladı yani. İlk getirdiğimiz fidelerin 
boyutları çok minik ve inceydi, lavanta 
çiçeklerinin tek bir dalı gibiydi. Ben kendi 
adıma daha önce hiç lavantayla çalışma-
dığım, onu sadece bahçe kenarlarında ya 
da saksılarda gördüğüm için başta çok 
tedirgin oldum açıkçası. “Bu çok cılız, nasıl 
büyüyecek” diye çok endişelendim. Üze-
rine titreyerek ve hiç aksatmadan yaptık 
o ilk fidelerin damlamasını, sulamasını, 
çapasını. Ama çok kısa sürede lavantanın 
yerini çok sevdiğini, toprağı havayı çok 
sevdiğini gördük.  Çiçeğini kırıyorsunuz 
daha çatallanıyor, suyunu zamanında 
veriyorsunuz gövde genişliyor.

Lavanta coştu yani…
Aynen… “Tamam” dedik, “bu lavanta 

Seferihisar’ı sevdi”. Belediye’nin kendi 
imkanları çerçevesinde ekim yaptığı 
lavanta tarlaları 30 dönüme ulaştı. Ama 
esas, üreticinin yönelimi oldu. Seferi-
hisar’ın genelinde 150 dönümün üze-
rinde tarlada lavanta ekili şu anda. Biz 
ilgilenen üreticiye fide desteği verdik. 
Lavanta üretimiyle ilgili edindiğimiz bilgi 
ve tecrübeyi paylaştık. Topraklarının 
lavantaya uygunluğu konusunda fikir 
verdik. Bu tecrübelerin de üreticimize 
çok faydalı olduğuna inanıyorum. Sırf 
alternatif ürünler ekeyim diye uygun 
olmayan bir toprağa bir şeyler yapmak 

olmaz. Toprağı ve iklimi sev-
meyebilir. Zaman ve paranız boşa 
gidebilir. Bu konularda da yönlendirme-
lerimiz oldu.

Ne mutlu ki bu konuya eğilen üreticile-
rimiz bizi geçtiler. Çok inovatif çalışmala-
rın içine girenler oldu. Bir kolonya getirdi 
örneğin üreticimiz, “tamam” dedik, “bu 
iş olmuş. Bu maya burada tutmuş." Sefe-
rihisar’da alternatif ürünle artık insanlar 
evlerini geçindirebiliyor, hayatlarını 
sürdürebiliyorlar. 

Üretici yağını, kolonyasını nasıl 
üretiyor. Önceden Belediye’de bir disti-
lasyon cihazı vardı sanırım?

Artık üreticilerin de var, kendi göbeğini 
kesmeye başladı üreticilerimiz, zaten 
çok teferruatlı bir süreç de değil. Bir 
de, biliyorsunuz bazı lavanta çeşitleri 
farklı zamanlarda çiçek açıyor, bunların 
yağını alma teknikleri de farklılaşabiliyor. 
Üreticilerimiz kendi lavantalarına uygun 
tekniklerde de başarılı.

Pazara ulaşmak zor mu peki üretici 
için?

Elbette, kendine göre zorlukları var. Bu 
tip ürünlerin tanınması ve pazarlanması 
için çok uygun bir ortam aslında festival-
ler. Geçen yıl katılan üreticiler ürettik-
leri tüm yaş lavanta çiçeğini festivalde 
sattılar yanılmıyorsam. Ellerinde çiçek 
kalmadı. Kalan kuruyu da yine pazar-
larda ve internet üzerinden falan sata-
biliyorlar. Pazar ve festivaller sayesinde 
üretici hem doğrudan satış yapabiliyor. 
Hem de bu sayede ürünün tanınması, 
lavantanın Seferihisar’la birlikte anılması 
sağlanıyor. Böylelikle Seferihisar, belki 
lavantada da bir marka olacak. Çiçeği, 
kurusu, yağı, kolonyası, belki süs eşyala-
rında uygulamasıyla...

Ben kendi adıma öyle düşünüyorum. 
Daha üç yıllık bir geçmişi var lavantanın 
Seferihisar’da. Ama insanlar o kadar 
büyük bir ilgi gösteriyor ki, küçücük bir 
köyde festival yapıyoruz binlerce insan 
geliyor, köy meydanı tıklım tıklım oluyor. 
Biraz daha vakte ve çalışmaya ihtiyaç var 
tabii ama ben Seferihisar’ın bu konuda da 
adını duyurmaya başladığından eminim.

Geçen yılki festivalden sonra Afyon 
Evciler Belediyesi’nin değerli başkanları 
aramış ve lavantayla ilgili kendilerine 
yardımcı olmamızı istemişlerdi örneğin. 
Bu yıl onlara yaklaşık 3000 kök lavanta 
göndereceğiz. 

- Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür 
ederim. 

Turgay abi Seferihisar’da Sosyete manavının sahibi. Turgut köyünden. O da lavanta 
üretiyor artık. “Sağlam on beş dönüm yerim vardı, lavantaya çok uygun, yüksek yer-
de, eğimli, kır toprak. Baktım Belediye bizim köyde dikiyor, ben de boş duran toprağa 
diktim” diyor. Fideleri Belediye’den almış. Atıl durumdaki toprağı böylece üretime 
katılmış.

Esas gelecek yılı bekliyor. İlk sene mahsul alamıyormuşsun, ikincisinde yüzde 50. 
“Üçüncü senede önümü görürüm, belki daha da dikerim" diyor. Lavantasına güveni-
yor yalnız; “Belediye sık dikti, ince ince oldu. Ben seyrek diktim, dönüme 600 tane, 
seneye benim lavantalar şu masa kadar olacak.” Dönümden 500 kilo çiçek, 70 kilodan 
da 1 kilo yağ çıkıyormuş.

Bir kapı bir başka kapıyı açıyor. “Benim arazi yüksek, havası da manzarası da güzel. 
Bu iş yürürse oraya iki üç tane ahşap kulübe yapayım, etrafını çiçeklerle çevireyim, 
isteyen gelsin çayını içsin, çiçek tarlasının ortasında mis gibi kalsın istiyorum” diyor. 

Seferihisar Belediyesi geçtiğimiz günlerde Turgut köyünde bir Lavanta Pazarı düzenledi. Lavantanın çiçeği, kurusu, 
yağı, sabunu, üretici stantlarında satışa sunuldu. Yağ sıkma, dikim gibi atölyeler yapıldı. Görünen o ki Seferihisar'da 
hem üreticinin hem halkın lavantaya ilgisi artmış. Biz de, Seferihisar’da lavanta üretimi nasıl başladı, nereden 
nereye geldi, tüm bunları Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler sorumlusu Şevket Meriç’e sorduk.
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Yağmur nedeniyle konserin iptal edileceğinden, gelmeyece-
ğinizden endişelendiğini söyledi az önce bir dinleyiciniz…

- Yok, ben gelirim. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde bir 
konserim vardı yıllar önce. Kar, fırtına, uçak seferleri iptal edilmiş. 
1200 kilometrelik yolu arabayla hiç uyumadan gidip akşam konse-
re çıktım. Baktım ki salon dolu, “arkadaşlar” diye sordum, “burayı 
doldurdunuz ama hiç demediniz mi, ya bu kadın gelemezse?” Bir 
tanesi kalktı: “Leman Sam’sa gelir dedik”. Bak sen, dedim, bana 
yükledikleri sorumluluğa bak.

- Zor bir sorumluluk tabii…
- E hayat zorlaşıyor böyle olduğu zaman. Seni bir yere oturtuyor 

kafasında, o yeri hak etmişsin, bu çok güzel ama bir sorumluluk da 
yaratıyor. 

- İyi tarafı yok mu?
- Olmaz mı, diri tutuyor bir kere. Aynı konserin sonlarına doğru 

bir çocuk seslendi, “Leman abla bari sen değişme” diye. “Bari”nin 
altını çiziyorum… Kimler nasıl hayal kırıklıklarına uğrattıysa artık… 
O beklentiye karşılık verebilmenin mutluluğunu düşün bir. Ama 
insanı zorluyor tabi, neler yaptırıyor. Bir keresinde, bir sivil toplum 
örgütünün düzenlediği bir konsere gideceğim. Ama nefrit geçiriyo-
rum, hastanedeyim. Normalde bir şarkıcı ne yapar, “gelemiyorum, 
şu zamana erteleyelim” der. Neticede herkesin anlayışla karşıla-
yacağı gerçek bir mazeretin var, hastanede yatıyorsun, daha ne 
olsun. Ben “gideceğim” diye tutturdum. Doktor dedi ki, “mümkün 
değil, gidemezsin”. “Kaçarım o zaman” dedim. Sonunda yanımda 
bir doktor, bir hemşire, sahneye bir koltuk koydular, orada söyle-
dim. Mecbur olduğum için değil yani. Yapmasam duramazdım. O 
sorumluluk ve buna karşılık verebilmenin mutluluğu olmasa yapar 
mı insan böyle bir şey...

- Peki bir gerginlik yaratıyor mu?
- Yok, yaratmıyor. Ben zaten olduğum gibiyim sahnede. Sevenler 

de böyle seviyor. Benim gençlerle bağım iyidir. Her yaştan dinle-
yicim var elbette ama esas bağ kurabildiğim gençler oldu her za-
man. Kırk yaş üstünü kendi dinleyicim olarak göremiyorum. Kırkını 
aşıp yükünü tutanlar, iş güç sahibi olanlar beni dinlemeyi bırakıyor 
zaten.☺ Parası var, azcık göbek de yapmış, purosunu içiyor, beni 
ne yapsın, en fazla birazcık nostalji olsun diye dinliyor. Çok dilde 
şarkılar söylediğim zamanlar İstanbul’un levantenleri sürekli 
dinleyicim olmuştu, onların yaşlılarıyla güzel bir bağım vardı, o 
kadar. Gençlerle böyle doğal, olduğumuz gibi bir ilişkiye girince de 
gerginliğe yer kalmıyor zaten.

- “Bari siz değişmeyin” sözüyle kime 
laf çakmışlar sizce?

- Kim bilir?.. Kimler nasıl değişiyorsa 
artık... Mesela şu yandaşlar olabilir. Bir-
kaç taneyken nasıl yüzlerce oldu sayıları... 
Nasıl MESAM’ı karıştırdılar... Para mevzu 
olunca bu herkesin tanıdığı, sevdiği, 
alkışladığı, gönlünde yer açtığı insanların 
gerçek yüzü görünüyor. Herhalde kastettikleri değişim bu.

- Siz değişmiyor musunuz?
- Ay ben zaten değişemeyecek kadar tembelim. Hem fizik olarak 

hem karakter olarak... Şaka bir yana, insanların bana “bari sen 
değişme” derken yüklediği misyonu umursuyorum. Onlar yükle-
diği için değil, zaten bana ait bir şey. Neyle ilgili tam bilmiyorum 
ama kendimi bildim bileli dünyaya bakışım, karakterim, zaaflarım 
hiç değişmedi. Yani zaaflarımla, iyi yanlarımla, yeteneklerimle, 
yeteneksizliklerimle yaşıyorum. Belki yaşam boyu çok şey öğren-
dim, kendime bir şeyler katıp öğrenirken zaaflarımı fark edip onları 
biraz törpüledim,  ama hiçbir zaman egoma, üne, paraya teslim 
olup değişmedim. 

- Sokak sanatçısıyım diyorsunuz ya kendiniz için, bu da egoya, 
üne teslim olmamakla ilgili bir şey mi?

- Sokak sanatçısıyım demedim, sokak şarkıcısıyım dedim. Yurtdı-
şında oturup sokakta çalan birisiyle söylemişliğim de vardır. Böyle 
bayağı para da kazandı. ☺ Metroda yapacaktım ben de. Daha 
hiç kimse düşünmüş değildi bunu. Birisine söylemişim, yayılmış, 
gazeteciler peşime düştü, “ne zaman yapacaksın, gelip çekelim”. 
Dedim ki “arkadaşlar, benim söylediğim şey böyle kamerayla 
yapılacak bir şey değil.” İşin doğasına aykırı. Arkanda kameralarla, 
organize olup sokak şarkıcılığı yapmak… Biraz komik olmuyor mu 
böyle? Şova, gösteriye dönüştürerek, duyulsun da reklam olsun 
diyerek... Siz beni bir eyleme, bir dayanışmaya giderken gördünüz 
mü kamerayla gezdiğimi?

Bu sokak şarkıcılığı şöyle bir şey. Ben her yerde müzik yapabi-
lirim, hiç problem değil. Benim için mühim olan şarkı söylemek. 
İnsanlar eğer beni severek dinliyorsa yeter. Bunun nerede, hangi 
ortamda olduğu önemli değil. Bazıları yapıyor ya, kusursuz bir 
mikrofon olsun, kusursuz bir ses sistemi olsun, beğenmezse 
mikrofon atmalar, kapris yapmalar, şurada tiz oldu, bilmem ne 
oldu diye yakınmalar… Belki onlar doğrusunu yapıyorlar ama bana 
uygun olan bu değil, ben dangıl dungul söylerim. O derece teknik 

Sığacık'ta Leman Sam rüzgârı

Şarkıları gibi yaşayan kaç sanatçı var, öyle coşkulu, tutkulu, yalnız, eğilip 
bükülmeyen. Çok değil herhalde. Ne mutlu ki birini daha tanıdım. Leman 

Sam Seferihisar'dan geçti, bütün dobralığıyla ve uzun kızıl saçlarıyla. 
Kendisiyle konseri öncesinde buluştuk. Havada dünden kalma hafif bir 

yağmur kokusu var, Leman Sam'da ise gecenin uykusuzluğu ve kötü 
haberlerin, öldürülen hayvanların, kaybolan çocukların gerginliği.  

Her acıya bu kadar mı açar yüreğini bir insan... 
Neyse, sohbete başlıyoruz, havadan sudan,  

hayattan, eski arkadaşlardan...
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meseleyi fark etmiyor bile zaten dinleyici. 
Sen o duyguyu aktarabiliyor musun onlara 
şarkı söylerken, mühim olan bu işte. 

Bu bir yandan üzücü tabi. Arkada ens-
trümanını muhteşem çalan biri var, kimse 
fark etmiyor, kimsenin umurunda bile 
değil. Varsa yoksa solisti dinliyorlar. Onun 
için ben sahnede arkadaşlarımı tanıtırken 
önem ve özen gösteriyorum. Eskiden daha 
ince bir dinleyici vardı sanki bu bakımdan. 
“O arkadaki nefesli ne güzel çalıyor” deyip, 
sadece beni değil, onu dinlemeye gelenler 
tanıyorum. Böyle “eskiden …” diye başla-
yan cümleler kurmayı sevmem ama böyle 
sanki. Neyse…

- Doğaya ve hayvanlara karşı özel bir 
duyarlılığınız var. Doğanın yaşamınızda ve 
kişiliğinizdeki yeri ne? Çok özel bir parça-
nız gibi sanki…

- Çok yanlış, ben onun bir parçasıyım 
esas.  

- Haklısınız vallahi, yerinde bir düzeltme 
oldu…

- Evet, ben onun parçasıyım. Her şeyi 
ona borçluyum inanın. Hiçbir şey bilmeden 
doğuyorsunuz ya.  Belki genetik olarak 
devraldığınız bazı şeyler olabilir ama 
gerçekten hiçbir şey bilmeden, aciz, böyle 
aptal saptal bir şey olarak doğuyor insanın 
yavrusu. Yeteneksiz ve yetersiz… Bir geyik 
yavrusu, bir tay öyle değil. Hemen ayakları-
nın üstüne kalkıyor. Bütün hayvanlar böyle 
ama insanınki zavallı. Bir zavallı olarak 
doğuyorsunuz. Ondan sonra herkes birin-
den bir şey öğreniyor. Kimi annesinden 
kimi babasından kimi büyükbabasından 
kimi öğretmeninden ama ben doğadan 
öğrendim her şeyi. Çünkü annemle babam 
ayrıydı, büyükannem büyütüyordu beni. 
Çok vakti yoktu benle uğraşmaya. Konuş-
tuklarından, kendine has davranış biçim-
lerinden falan aile görgüsüne ait birtakım 
şeyleri öğrendim ama bunun dışındaki her 
şeyi doğadan aldım. Anneliği bile oradan 
öğrendim. Çok meraklı bir çocuktum. 
Yalnız çocukların yaptığı bir şey midir bu, 
bilmiyorum. Hayal dünyam çok genişti. 
Kimseyle konuşmazdım ve hep incelerdim. 
Çok şey öğrendim doğadan ve ona borçlu-
yum her şeyi yani. Çok duyarlıyım tabii. Hiç 
toleransım da yoktur bu konuda.

İnsansever değil insansavarım
- Bir keçi katliamı yaşandı burada, 

adamın biri zeytinliğine girdi diye yirmi 
beş tane keçiyi öldürdü geçen gün. Sizi çok 
etkilediğini biliyorum…

- Çok üzüldüm, tansiyonum fırladı, gözü-
me uyku girmedi dün gece. Tam Seferihi-
sar’a geleceğim diye sevinirken, bu olay... 
O kadar üzüldüm ki. 

Benim köylüyle aram pek iyi değildir. 
Tabii bilge köylüler vardır, onlara çok saygı 
duyarım ama cahil olanı hiç sevmem. Bunu 
söylemekten de hiç çekinmem. Şöyle bir 
şey. Size kızar ineğinizi öldürür, köpeğinizi 
öldürür, gelir ağacınızı keser. Ya da köyden 

gelen haberlere bakın, “kirazı para etme-
diği için kiraz ağaçlarını kökünden kesti”… 
Onu da çeker, marifetmiş gibi gazetecilere 
falan gönderir, internete koyar. Benim 
Dalyan’da bir evim vardı, küçük bir yer, 
İstanbul’dan götürdüğüm trafik kazalı 
hayvanlar için barınak gibi bir yer olmuştu. 
Nelere şahit oldum orada... Bir dönem 
nar çok para ediyordu, herkes portakal 
ağaçlarını kesip nar dikti. Sonra nar da para 
etmeyince, çat, narı da kestiler. Böyle bir 
köylü, benim için çöptür, üstelik geri dönü-
şümü olmayan bir çöptür. 

Tam Seferihisar’a gelirken, üstelik de 
böyle haberlerden kendimi sakınırken, bu 
haberi görünce, bir yandan çok üzüldüm, 
canım sıkıldı. Ama bir yandan da dedim 
ki, o keçileri nasıl olsa keseceklerdi, şimdi 
birilerine zarar oldu mal olarak, oh olsun. 
Geçenlerde bir haber vardı ya, 500 koyun 
atladı uçurumdan, ne kadar iyi bir ölüm 
gördüler onlar. Şu benim ruhumun hasta-
lığına bakar mısınız, iyi ki oradan atladılar, 
iyi bir ölümle öldüler diyen bir hâle getir-
diler beni bu ülkede; o malımız ziyan oldu 
diye üzülen sahiplerine bakıp sevinen, 
teselli olan bir hâle getirdiler.

Malatya’da konsere gittiğimde şöyle bir 
şey yaşadım. İki tane serseri şu kadarcık bir 
köpeği arabaların altına itiyorlar, telefon-
larını da hazırlamışlar, çekip paylaşacaklar 
ezilirken. Onların elinden kurtardım, yedir-
dim, içirdim, aşılarını yaptırdım, güzel bir 
yere gönderdim. O bana rastladı, talihi bir 
şekilde döndü. Ya denk gelmeseydi bana… 

Bakın burası hayvan dostu bir otel, 
insanlar köpekleriyle gelmiş. Bakıyorum, 
sahipleri peşlerinde dolaşıyorlar, gel 
çocuğum, al su iç, yemek ye, gel yüzünü 
kurulayayım. Ne güzel değil mi? Ama dün 
akşam haberlerde gördüğüm, ayakları ke-
silip ölen, o zalimliğe uğramış köpek, onun 
ne suçu vardı, ne farkı vardı?..

Kedi köpek meselesinden söylemeyece-
ğim sadece. Bombus arısı olursanız bakılır 
beslenirsiniz, başka bir arıysanız terlikle 
ezerler. Sana bir faydası varsa yaşasın, yok-
sa, olmasa da olur. İlişme bari, yaşasın ken-
di kendine. Yok, illa yok edecek insan eğer 
kendi işine yaramıyorsa. İnsanın doğayla 

ve başka canlılarla bu ilişkisine tahammül 
edemiyorum. Size bir şey söyleyeyim, artık 
adalet diye bir kelimeyi çıkardım kendi 
sözcük dağarcığımdan. Böyle bir insanlık 
durumunda adalet olmaz, kendisinden 
başka bir canlıya böyle bakan bir insan için 
adalet olmaz. İnsanın olduğu yerde adalet 
yok artık.

- Bunları böyle söyleyince çok da tepki 
çekiyorsunuz… Bir tweet atmıştınız nere-
deyse linç ediyorlardı…

Ne yapayım, tepki çekmemek için eğilip 
büküleyim mi yani? Ben çok sert yaklaşıyo-
rum, bunun farkındayım. Bu olaylara çok 
sert yaklaştığımı, ekosistem ve hayvanlar 
konusunda toleransımın olmadığını kabul 
ediyorum. Böyle bir yanım var, ama bunu 
törpülemek için de en ufak bir çaba sarf 
etmiyorum. Oysa kusur olarak görüyor 
insanlar. Sürekli böyle tenkitler alıyorum, 
şöyle eleştiriler geliyor; “Leman Hanım siz 
ne tatlı, yumuşak bir insansınız, niye böyle 
yapıyorsunuz da antipatik oluyorsunuz?” 
Çok memnunum antipatik olmaktan valla-
hi. Zaten herkes beni sempatik bulursa bu 
çok vahim bir şey olur.

Ben öyle bütün insanlar beni sevsin, 
herkesle iyi olayım kaygısında biri değilim. 
İnsansever değilim, insansavarım hatta. 

- Oh, röportajın başlığı da çıktı…
- Öyle oldu vallahi, ilk defa da burada 

çıktı ağzımdan. Ama sahiden öyle, in-
sansever değil insansavarım. Bu köpek 
meselesi benim için son noktaydı, bugün-
den sonra daha da böyle oldu. Etrafımda 
çeşit çeşit insan olsun diye bir derdim hiç 
yok. İnsanlık bu hâldeyken, etrafımda 
olmasınlar daha iyi. Seçici olmaya hakkım 
varsa burada kullanmak isterim. Saygı 
duyduğum, sevdiğim insan sayısı o kadar 
az ki. Sık görüşemesem de onların yeri var 
sadece hayatımda.

- Son olarak bir de Seferihisar’ı sorayım, 
nasıl buldunuz, beğendiniz mi buraları?

- Birkaç yıl önce gelmiştim yine. Güzel bir 
yer tabi ama burası da imarın arttığı, insan-
ların bina dikmek için yarıştığı bir yer oluyor 
galiba. Marmaris ile başladılar bitirdiler. 
Bodrum, Çeşme, Alaçatı derken, şimdi de 
Seferihisar. Umarım sonu öyle olmaz.
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Seferihisar'da 
yenilenebilir,  
yeşil enerji atılımı

Seferihisar’a ve kooperatife gelmeden önce şunu 
sormak istiyorum. Mevcut enerji kaynaklarıyla 
alıp veremediğiniz ne? Neden alternatif ve yenile-

nebilir enerji kaynakları?
Umur Ozanoğulları: Birincisi, mevcut enerji kaynakla-

rına dayanarak yapılmış bir sistem kirletiyor, tüketiyor ve 
bozuyor. Alternatif bir sistemle bunu engelleme ihtimali-
miz var. Elbette ki sıfıra indirmek anlamında değil, çünkü 
bir iş yapıyorsan bunun mutlaka bir yan etkisi, maliyeti 
çıkıyor. Sıfır değil ama daha az zarar veren bir mekaniz-
mayla enerjiye ulaşmak mümkün. Bugün için zararı en 
az olanlar rüzgâr ve güneş. Rüzgârın da birtakım zarar-
ları olduğu düşünülmüyor değil. Bazı cihazları etkilediği 
kesin, manyetik kirlenme yaratıyor. Bir de kulaktan 
dolma bilgiler var tabii; insanın düşünce tarzlarını, kuş 
sürülerini vesaire etkilediği yönünde. Bunları bir kenara 
bıraksak bile bunun ötesinde birtakım zararları olduğu 
kesin. Neticede yeraltındaki yılana, çıyana bir zararı var-
sa bile, beni ilgilendirmez diyemezsin, çünkü milyonlarca 
yıl içinde oluşmuş doğal düzeni bozmak, kurulu, dengeli 
düzende bir halkayı dahi çıkarmak, mesela sivrisineği 
öldürmek bile bir yönden tehlikeli. Sivrisineğin bile yok 
oluşunun zinciri bozduğu, örneğin onu yiyen kurbağa 
ve akabinde onu yutacak olan sürüngenlerin beslenme 
zincirini bozduğu, nihayetinde onların neslinin ortadan 
kalkmasına neden olabileceği bir gerçek ve yaşam süre-
cini tehlikeye atan bir müdahale. 

Güneş bunlardan en masumu görünüyor şu anda. 
Güneş panellerinin en büyük zararı, bulunduğu arazide 
toprağın güneş ışımasıyla temasını kestiği için toprağın 
beslenmesini olumsuz etkilemesi. Bunun sonucunda 
toprak fakirleşiyor. Ama çatıda böyle bir şey yok. Çatı 
bizim zaten güneşten, sudan, rutubetten kendimizi kol-
lamak için icat ettiğimiz bir tasarım. Aksine, çatıya ko-
nan bir panelin faydasından bile söz edilebilir, altındaki 

kiremitleri koruyor neticede. Dolayısıyla güneş bugün 
en akla yatkın olarak gözüküyor. Ne hoş tesadüftür ki 
Türkiye şu anda var olan tüm enerji talebinin hepsini, 
hatta fazlasını bu enerji kaynağından karşılayabilecek 
coğrafi konum ve iklime sahiptir.

Biz en az zarara yol açan yöntemi tercih etmek 
zorundayız. Sürdürülebilir bir hayat ve doğayı korumak 
için yenilenebilir yeşil enerjiye ihtiyacımız var. Bu güneş 
ve rüzgarla olacak gözüküyor. 

Adil Alper Coşkun: Alternatif enerjiye yönelmenin 
şöyle bir tarafı da var. Bugün insanoğlunun yaşadığı sa-
vaşlar, çektiği sıkıntılar doğrudan enerjiyle, kaynakların 
paylaşımıyla bağlantılı. 1. Dünya Savaşı’nın arkasında 
dahi petrolün değerinin farkına varılması, motorlu araç-
ların ve sanayinin petrole dayalı gelişeceğinin keşfe-
dilmesi var. Alternatif, yenilenebilir ve ihtiyaçlarımıza 
kıyasla “sınırsız” diyebileceğimiz enerji kaynaklarının 
ağırlık kazanmasıyla, böyle bir sorun da engellenmiş 
olacak. Geniş bir vizyon da bu. 

- İnsanoğlunun bugünkü yaşam tarzında enerji ihtiyacı 
çok fazla ama. Verimlilik bakımından alternatif kaynak-
larla bu ihtiyacı karşılamak mümkün mü gesrçekten?

UO: Enerji kullanımını azaltmak, böyle bir yaşama 
doğru radikal bir adım atmak gerekiyor elbette ama 
gerçekçi görünmek istiyorsak, bu soruya da yanıt 
vermek gerekli. En az zararlı diye saydığımız alterna-
tiflerin, ihtiyacı karşılamaya yeterlilik açısından da de-
ğerlendirilmesi gerekiyor ki gerçekçi olabilelim. Bugün 
insanoğlunun toplam ihtiyaçlarının talep ettiği yıllık 
enerji 16 Teravat düzeyinde (yani 16 milyon Megavat). 
Dünyaya ulaşan güneş enerjisi bunun tam 1460 katı 
olarak hesaplanıyor ve tükenecek bir kaynak da değil. 
Yani aslında bu arzın binde altısı bize yani dünyamıza 
yeter de artar. Üstelik bu bedava. Tek yapacağın, doğru 
aygıtlarla bunu enerjiye çevirmek. 

Yaklaşık bir buçuk yıl önce kurulan S.S. Seferihisar Yenilenebilir 
Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Kooperatifi (SEYEKO), geçtiğimiz 
Mart ayında ortaklık ön kayıtları almak üzere Seferihisarlılarla bu-
luştu. Seferihisar Belediyesi tarafından kooperatife kiralanan Ulamış 
köyündeki arazide kurulacak santralde güneş enerjisinden elektrik 
üretilecek.  SEYEKO yöneticileri Umur Kemal Ozanoğulları ve Adil Al-
per Coşkun ile Türkiye’nin enerji sorununu ve kooperatifi konuştuk:

Söyleşinin tamamı 
seferikeci.com'da:
http://bit.ly/sy0409

ya da
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Bugünün teknolojisine bakarsak, 
fotovoltaik yöntemle güneşten metreka-
reye her saniye gelen yaklaşık 1200 watt 
seviyesindeki enerjinin ancak yaklaşık 
%18-19’unu elektriğe çevirebiliyoruz. 25 
sene önce bu çevirim oranı % 6-7 düze-
yindeydi. Yani şimdiden verim 2-3 katına 
çıkmış durumda ve önümüzdeki 10 yıllar 
içerisinde bunun daha da ilerleyeceği, 
çevirim oranının %60 düzeyinde bir orana 
varacağı tahmin ediliyor. Özetle, bu enerji 
ihtiyacını yenilenebilir, temiz (yeşil) enerji 
kaynaklarıyla karşılamak, hele de verimli-
lik zaman içinde arttıkça, çok mümkün.

Seferihisar'ın enerji potansiyeli
- Maliyet ve verimlilik ilişkisi bakımın-

dan durum ne peki? Örneğin bir HES ile ya 
da nükleer santralle kıyaslandığında…

UO: Bu açılardan incelediğimiz za-
man rüzgâr yatırımı en düşük olan ve en 
verimli olanlardan bir tanesi. Örnek olarak 
Seferihisar’ı anlatayım. Son derece ve-
rimli bölgeler var. Rüzgârda verim demek, 
çok aşırı rüzgâr demek değil; rüzgârın 
da fazlası zararlı. Pervaneyi, kuleyi veya 
taşıyıcı binayı korumak için pervaneyi 
durdurmak, kanatları kapatmak zorunda 
kalıyorsunuz. Çok düşük olursa da şebe-
keye enerji üretmiyor neredeyse şebeke-
den enerji çalar hale geliyor. Dolayısıyla 
rüzgârın makbul olanları 5 m/sn. ile 12-13 
m/sn. arasında olanlar. Seferihisar’ımızda 
bu 7,8 ile 9 m/sn. arasındadır. Güzelbahçe 
ile Ürkmez arasında Gödence ve Beyler 
Köyleri arazileri üstünden geçtiği kabul 
edilen bir “rüzgâr akış tüneli” var adeta. 
Dolayısıyla kentimizde son derece verimli 
ve içi dolu bir rüzgâr akışı var. İçinin do-
luluğu, rutubetiyle ve ağırlığıyla rüzgârın 
pervane yüzeyine vurduğunda yüksek bir 
tork sağlaması açısından çok önemli. Se-
ferihisar’da bu koşulların çoğu sağlanıyor 
ve sonuçta günlük ortalama 10 saatten 
senede ortalama 3600 saat üretim yapa-
bilen bir RES olanağı ile karşılaşıyoruz. 

Şöyle bir hesap yaparsak; günümüz-
de 3,8 megavatlık RES'ler çok yaygın. 
Dolayısıyla 8 tane 3,8 MW’lık santral 
kullanarak yaklaşık 30 megavatlık bir 
enerji platformu oluşturabiliyorsunuz. 
Bir enerji fabrikası diyelim buna. Bu ne 
demek; 8 tane RES’le Seferihisar’ın Tem-
muz ayında öğlen saatlerinde en yükse-
ğe ulaşan talebini, yani 24 megavatlık 
ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz. Kâğıt 
üzerinde bu 21 milyon Avroluk bir yatı-
rımdır. Bugünkü rayiç değerlerle normal 
serbest piyasada 5 sent ABD’ye satsanız, 
böyle bir santral size senede yaklaşık 5 
milyon ABD doları para kazandırır. Bu 
Avrupa standartlarında dahi muhteşem 
bir yatırımdır. Yani son derece verimli! 

Türkiye ve Seferihisar bu anlamda, 
güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyeli açı-
sından, son derece uygun ve gelişmeye 
açıktır. 

Güneş için de benzer bir hesap yapa-
biliriz. Demin söylediğim gibi Türkiye’de 
metrekareye 1200 vat düşüyor.  Bu 
durumda bir panele yaklaşık 1800 vat 
düşer. Biz bunun ancak %20 enerjiye 
çevirebiliyoruz. Türkiye için yıllık ve-
rimli güneşleme süresi ise günde 4-4,5 
saat. Yani bir yılda 365 çarpı 4 saat, yani 
yaklaşık 1460 saat verimli bir güneş 
enerjisinden faydalanmak mümkün. So-
nuçta baktığımızda, rüzgâra göre daha 
az (yaklaşık yarısı kadar, ortalama bir 
toplam üretim süresi) ama yine de yeterli 
verimde.

- Güneşlenme süresi Seferihisar için ne 
kadar?

UO: Metrekareye senede 1671,8 kWh/
m2.mth, yani Türkiye ortalamasının 
üzerinde. Seferihisar’da güneş enerjisi 
santrali için SEYEKO’ya tahsis edilen ara-
zide yaptığımız ölçümlere dayanarak bu 
net rakamı verebiliyorum. Seferihisar’ın 
genel ortalaması ise 1600 civarındadır.  

- O zaman Seferihisar’a gelelim artık. 
Enerji kooperatifinde hangi noktadası-
nız?

UO: Seferihisar Belediyesi 29 yıllığına 
6257 metrekarelik tarla vasfında bir arazi 
tahsis etti makul bir kira bedeli karşılığın-
da. Böylelikle kooperatifimizin çalış-
maları da hız kazandı. Halka duyurduk, 
tanıtımını yaptık ve ortaklık ön kayıtlarını 
almaya başladık.

Kooperatif nasıl işleyecek?
- Neden kooperatif tipi bir yapılanma 

tercih ettiniz?
UO: Kooperatifler mali mevzuat açısın-

dan daha avantajlı tabi. Ama daha önemli 
konu şu: Bireysel olarak herkesin güneş 
enerjisinden faydalanabilmesi mümkün 
değil. Maliyeti karşılamak bir yana, bu bir 
şebekeye bağlanma işidir. Sizin ürettiği-
nizi şebekenin, yani perakende dağıtım 
şirketlerinin ve TEİAŞ’ın kabullenmesi 
gerekiyor. Şu anda devlet, yenilenebilir 
enerji kooperatiflerinin ürettiği enerjiyi 
satın alma yani şebekeye dâhil etme 
güvencesini özel enerji dağıtım şirketleri 
eliyle veriyor. 10 yıl 
boyunca kW saa-
tini 13,3 sent ABD 
bedel üstünden 
satın alma garantisi 
veriliyor lisansız 
GES üretimi yapan 
üreticilere.

Öte yandan, 
kooperatifin büyük 
sermayelere daya-
nan bir ticari giri-
şimden en belirgin 
farkı şu:  Neticede 
halka dayanan bir 
ortak girişim... 
Seferihisar’ın 
üzerinde yükselen 

güneşten, esen rüzgârdan Seferihisarlıla-
rın faydalanması düşüncesini esas alıyor 
bizim kurduğumuz kooperatif, SEYEKO.

AAC: Şu anda bizim milli ve yerel 
kaynaklarımız özel sektör tarafından 
kullanılıyor. Bundan kazanç elde edi-
liyor. Bunun halka yansıması ancak 
dolaylı olarak vergiler vasıtasıyla oluyor, 
o da ne kadar oluyorsa. Biz yerelde bu 
yatırımı doğrudan yapıp, halkın yerel 
kaynaklardan doğrudan faydalanmasını 
sağlamaya çalışıyoruz. Rüzgâr esiyor, gü-
neş tepemizde, bunlar hepimizin ortak 
kaynağı, ortak serveti ama bundan özel 
sektör faydalanıyor. Biz diyoruz ki artık 
bundan halk da faydalansın. 

Haklı olarak birçok insan, büyük şir-
ketlere ait milyon dolarlık ve gerçekten 
açgözlü yatırımlar olduğundan dolayı, 
bu enerji yatırımlarına tepkili yaklaşıyor. 
Turizm bölgesi olacak yerlerde enerji 
yatırımları yapılıyor. Santraller insanların 
burnunun dibine kadar sokuluyor. Bu 
işin doğru tarzda, doğru yerde ve halkın 
doğrudan faydalanacağı bir biçimde ya-
pılması seçeneği de var oysa. Bizim çıkış 
noktamız bu. 

- Merak edilen bir şey de kooperatifin 
ürettiği elektriğin şebekeye nasıl katıla-
cağı. Üyeler nasıl kullanacak, şebekeye 
nasıl aktarılacak?

UO: Sistem şöyle. Biz elektriği ürete-
ceğiz. Bunun hepsini bir trafo vasıtasıyla 
şebekeye vereceğiz. Yıl sonu mahsup-
laşmasında yani hesap görürken TEİAŞ 
diyecek ki, senin ortakların toplam şu 
kadar elektrik kullandılar, bana verdiğin 
elektrikten bunu düşüyorum, fazlasını da 
senden 13,3 sentten satın alıyorum. 

Alım garantisi dediğiniz şey bu, değil 
mi?

UO: Evet. Serbest piyasada elektriğin 
kW saati 5-6 sente satılırken, devlet gü-
neş enerjisi kaynaklı elektriğe 13,3 sent 
veriyor. Rüzgâra ise RES‘lerin ortalama 
üretim saatleri daha fazla olduğu için 7,3 
sent/kW saat... Bu fiyatlarla 10 yıl boyun-
ca alım garantisi veriyor yenilebilir enerji 
kaynakları için.

SEYEKO yöneticileri Umur Ozanoğulları (en sağda) ve Adil Alper Coşkun (ortada).
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AAC: Yenilenebilir enerji kaynakları 
destekleme mekanizması diye bir şey var, 
YEKDEM. Fiyatlar bu mekanizmayla be-
lirleniyor. Benzer fiyatlar başka ülkelerde 
de var. Mesela Ukrayna’da 16 sent Avro, 
İran’da 15 sent Amerikan doları. Bu tabi 
yabancı yatırımcıyı da çekiyor ülkeye. 
Bu bir teşvik ama şöyle bir sıkıntı var bir 
yandan da. Doların hızlı artışından sonra, 
Enerji Bakanlığı’nda YEKDEM fiyatları 
frenlenmeye başlandı. Fiyat aslında 13,3 
sent gibi görülse de, artırılan dağıtım üc-
reti bedelleriyle reelde 10,5 sente düşü-
rülmüş durumda. Bizim kooperatif olarak 
yapacağımız pazarlıklardan bir tanesi 
de bu. Ama bunu ancak sistemi kurup 
çalıştırdıktan sonra yapabiliriz. YEKDEM 
fiyatlarının doğrudan verilmesi, dağıtım 
giderlerinin en azından kooperatifler için 
daha düşük bir noktaya getirilmesi gibi 
taleplerimiz olacak. Yoksa yenilenebilir 
enerjinin ve kooperatiflerin desteklenme-
si havada kalır.

Bir başarı hikayesi lazım
UO: Bir başka sıkıntımız da mahsup-

laşma meselesi... Kooperatif ortaklarının 
tükettiği elektrik bedelini kimin tahsil 
edeceğiyle ilgili. Devlet “sen tahsil ettin 
diye kabul ediyorum” diyor ve bunun 
tutarını kooperatiften satın aldığı elektri-
ğin toplam bedelinden düşüyor. Oysa biz, 
enerjinin dağıtımında olduğu gibi ücretin 
tahsilatında da sistemin içinde olalım iste-
miyoruz. Ortaklar sadece üretimde birlik 
olsun ama tüketimde bireysel olarak var 
olan ödeme geleneğimizi sürdürelim. Var 
olan ödeme tarzımızla dağıtım şirketine 
tükettiğimiz enerji bedelini ödeyelim, 
ödeyip ödememekten bireysel olarak 
birer abone olarak kendimiz sorumlu 
olalım. Bir şekilde ortağımızı veya koope-
ratifimizi bu işe dahil etmeyelim. Çünkü 
kooperatif milyonlarca abonesi olan 
büyük dağıtım şirketleri gibi bir tahsilat 
mekanizmasını kuramaz, elektrik fatura-
sını ödemeyen ortağının elektriğini kese-
mez. Bu para tahsil edilmezse, kooperatif 

ortakların bireysel elektrik tüketimden 
doğan harcama ve yükümlülüklerini 
göğüslemek zorunda kalacağı için de bir 
süre sonra tükenir ve iş yürümez.

Yani kooperatifleri teşvik eder gibi 
görünüyor ama böylesi engeller var. An-
cak bu tür değişim talepleri için, Alper’in 
dediği gibi, önce sistemi kurup çalıştır-
mamız ve bir başarı hikâyesi yazmamız 
lazım.

AAC: Biz Ankara, Çanakkale ve 
İzmir’de yapılan ulusal ve uluslararası bir-
çok toplantıya katıldık. Bu işin önündeki 
tespit ettiğimiz engelleri ifade ettik. Bize 
karşı tavır şu oldu: "Siz enerji koopera-
tifçileri hep konuşuyorsunuz. Sadece bir 
şeyler istiyorsunuz ama ortada yaptığınız 
hiçbir şey yok." Yani masaya işleyen bir 
kooperatifin 100 ortağını temsilen otur-
mak var, bir de henüz niyet düzeyinde bir 
şeyler yapan 3-5 kişi olarak oturmak var. 
Biz bu alanda Türkiye’de elini taşın altına 
koymuş, bir şeyleri başarmış ilk koope-
ratif olarak oturursak masaya, o zaman 
pazarlık gücümüz olacağına inanıyoruz.

UO: Biraz da bu nedenle yüksek giriş 
ücreti ve ortaklık payıyla kooperatife 
bireyleri davet ediyoruz. Başta bu eko-
nomik zorlukları aşabilecek ve sonuca 
gidebilecek bir yapı lazım çünkü. Masada 
müzakere edebilecek, başarılı, her türlü 
sıkıntıya rağmen işi bitirmiş, bir grup 
olarak gidelim istiyoruz. Bu bizim elimizi 
güçlendirecek. En azından bütün han-
dikaplar, zorluklar ve sıkıntılara rağmen 
bunu başarırsak hem bir zafer olacak 
hem de bundan sonra bu işlerle ilgili yö-
netmelikte talep ettiğimiz değişikliklerin 
yerine getirilmesini zorlayabileceğiz, 
diye düşünüyoruz.

- Ortaklık payı 4 bin dolar civarında 
sanırım, zenginler kooperatifi gibi olmu-
yor mu? 

AAC: Biz bu enerji kooperatifinin çok 
üstüne titriyoruz. Bir kere, fikre zarar ver-
mememiz gerekiyor. Bu ortaklık payının 
halka açılmadan önce, inanın onlarca saat 
tartıştık. Başkan beyle aramızda tartışma 

konusu bile oldu. “Ben 1000 lira yapalım, 
herkes girsin istiyorum” dedi. Biz de isti-
yoruz herkes girsin ama o zaman büyük 
ihtimalle tıkanırız ve bizim karşımıza “ba-
kın, Türkiye’ de kooperatifçilik çalışmaz 
demedik mi, çalışmadı işte” denilecek bir 
tablo çıkar. Biz şimdi az sayıda insanla, 
küçük ölçekli, önündeki riskleri görüp 
buna göre hareket edebilen, bu risklerin 
sermayesini oluşturmuş bir kooperatifle 
yola çıkıyoruz. Bundan sonra diyeceğiz 
ki biz bunu daha da genişletmeliyiz, o 
yüzden şu kuralları biraz değiştirelim. 
Devletle de bunu müzakere edeceğiz. 
Dağıtım giderleri, mahsuplaşma gibi 
konularda kooperatiflere esneklik sağla-
yın ki gerçekten herkesi kapsayabilen bir 
kooperatifleşme olabilsin diyeceğiz. 

UO: Bu rakam da kafadan uydurul-
muş bir rakam değil. Katılımcının yıllık 
tüketim miktarı üzerinden hesaplanı-
yor. İnternet sitemizde bu hesaplamayı 
görebilirsiniz. Biz sağlama alıp 10 yıllık 
bir marj koyduk ama bilinçli bir ortaklar 
topluluğuyla 6-7 sene içinde bu paranın 
geri dönüşünü sağlamak mümkün. Tuta-
bileceğimiz sözler vermek istiyoruz. 

- Kooperatifinize ilgi nasıl, ortak sayı-
nız artıyor mu?

AAC: Seferihisar Belediyesi’ni temsilen 
Tunç Soyer de aralarında olmak üzere, 
elini taşın altına sokmaya cesaret etmiş 
10 kurucu ortakla çıktık yola. 1 Mart 2018 
tarihinde Belediye’de yapmış olduğumuz 
lansman sonrasında, insanların ortak 
olmak için yoğun ilgisi ile karşılaştık. 
Ortaklık konusunda önceliği Seferihisar 
ile bir bağı olanlara veriyoruz, ancak İzmir 
hatta yasa gereği aynı dağıtım bölgesinde 
olan Manisa bölgesinden de gelen tüm 
ortaklık taleplerini de değerlendiriyoruz. 
Enerjide bağımsızlık tüm Türkiye’nin 
meselesi çünkü. Ulamış projesi için şu 
anda en azından 20 ortağa daha ihtiyacı-
mız var. Ortaklık için başvuruları internet 
sitemizden topluyoruz. Web adresimiz ise 
www.seyeko.web.tr. Dileyenler oradan 
bilgi alabilir ve başvuru yapabilirler.

- Peki santralin inşaat için ilk kazmayı 
ne zaman vuracaksınız? Üretime başla-
ma için öngördüğünüz bir tarih var mı?

AAC: Şu anda inşaat için gerekli 
izinlerin alınmasını bekliyoruz. İzin çıkar 
çıkmaz hafriyat işlerine başlayacağız. Bir 
kısım yazışmalarımız sonlandı bile, ge-
rekli tüm izinleri de önümüzdeki haftalar 
içinde almayı umuyoruz. Ulamış’taki 
projemizde yaklaşık 350 kW’lık bir güneş 
enerjisi santrali kurmayı hedefliyoruz. 
Bu da ortakların faturalarında belirtilen 
sözleşme gücüne bağlı olarak 50 ila 70 
ortak ile yapılacak bir yatırım anlamına 
geliyor. Yeterli ortak sayısına ulaştıktan 
sonra çağrı mektubu sürecini başlata-
cağız. Faaliyete geçme ve enerji üretme 
süreci olarak önümüzde yaklaşık 1 sene 
var diyebiliriz.

Almanya'da rüzgar enerjisi santralleri bir nükleer enerji tesisini kuşatmış.
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Yıllar önce bir arkadaşım aracılığı ile bana ulaşan bir aile, 
beni evlerine davet etmişti. Gündemin yoğunluğundan 
dolayı uzun bir süre gerçekleşemeyen buluşma sonun-

da gerçekleşti. Misafirini ağırlamaya çalışan, güler yüzlü, dost 
canlısı karı koca, birkaç akraba ve ben mükellef bir sofrada 
hem sohbet ediyor hem de ülkede yaşanan olaylar hakkında 
yorumlarda bulunuyorduk. Bir gün önce gözaltından çıkmış-
tım. Gözaltı nedenini şu an hatırlamıyorum. Cumartesi Anne-
leri olabilir, belki Kayıplar Kurultayı, belki de bir konser... Laf 
lafı açtı, neden gözaltına alındığımı sordu arkadaşlardan biri. 
Sanatçısın, öncelikle söylediğin şarkılar, katıldığın eylemler vb. 
başladım anlatmaya.

Sonra, gözaltında nasıl davranışlarla karşılaştığımı sordular. 
Komik olanları seçmeye çalışarak bazı olaylar anlattım. Çokça 
soru sordukları için epey uzadı konu. Aslında anlattıklarım 
birbirini tekrar eden şeylerdi.

-Neden alındınız gözaltına?
-Cumartesi Annelerinin eylemine gitmiştim.
-Nasıl aldılar?
-Tartakladılar biraz.
-Sultanahmet Cezaevi kültür merkezi olsun diye yaptığınız 

eylemlerden dolayı da gözaltına alındığınızı duymuştuk.
-Evet, orada da gözaltına alındım. Birkaç gün kalmıştık gö-

zaltında. Hatta, adliyeye sevk edilirken koluma mühür vurmaya 
kalkmışlardı, kabul etmemiştim. Bu yüzden epey hırpalandım, 
hatta bir polis küpemi çekerek kopardı, az kalsın kulağım yırtılı-
yordu. Ama vurdurmadım mührü.

Sohbet bu minvalde ilerlerken, kadın arkadaşlardan biri şöyle 
dedi: “Kabul edin İlkay Hanım, tuhafsınız.”

Kısa bir sessizlik oldu, ev sahiplerinin gerildiğini hissetim. 
Ben de şaşırmıştım doğrusu. Bir süre devamını getirir belki 
diye soran gözlerle baktım ama susmuştu o da. Daha doğrusu 
o sözler gayriihtiyari çıkıvermişti ağzından ve nasıl toparlaya-

cağını bilememenin sıkıntısını yaşıyordu. Nihayet ben sormak 
zorunda kaldım.

-Neden?
-Kusura bakmayın ama başınıza gelecekleri bile bile neden 

yapıyorsunuz ki bunları?
O akşam el birliğiyle ortamı normalleştirdik ama ben daha 

sonra epey düşündüm bu konuda. Fark ettim ki arkadaşlarımın 
büyük çoğunluğu “tuhaf”. Tuhaf arkadaşlarımla birlikte, ülke-
mizde yaşanan antidemokratik uygulamalara karşı çıkıyoruz. 
Gözaltında, faili meçhul cinayetlerde kaybedilenlerin akıbetinin 
ortaya çıkması için Galatasaray’da Cumartesi Anneleri ile oturu-
yoruz. HES, nükleer, termik santrallere, ormanların yok edilme-
sine, şehirlerin beton ormanına döndürülmesine, hayvanlara 
zulmedilmesine, kadın cinayetlerine, savaşa, kısaca bilumum 
haksızlıklara karşı çıkıyor, hayır diyoruz.  Bu demokratik bir hak 
ve asıl bu yapılanlar haklara, tüm canlıların doğasına, kısaca 
hayata yönelik bir saldırı olduğu halde, toplumun büyük çoğun-
luğu tarafından tuhaf bulunan bunlar değil, bizim yaptıklarımız. 

Daha doğrusu, eğer eyleminiz statü ve paraya dönüşmüyor-
sa, çoğunluk açısından son derece gereksiz ve saçma olarak 
algılanıyor. Hatta hasta olduğunuzu bile düşünüyor olabilirler. 
Öyle ya, senin başına gelmemiş bir haksızlık için neden eziyet 
görüyorsun ki?

Egemen olan, yaşamsal bir şeyimizi berbat ediyor. Mesela 
eğitim, mesela sağlık. Toplumsal felaketi sezen bir grup insan 
karşı çıkıyor, hayır diyor. Ama sesler bir araya gelene kadar 
olan oluyor, atı alan Üsküdar’ı geçiyor. Yoksa herkes ister değil 
mi, eğitimde seçme özgürlüğünü mesela, ama ne gerek var ki 
başkasının sorunuyla dertlenmeye bunca iş güç arasında?

Bu yalnızca bize has değil, tüm dünya halkları için geçerli bir 
eğilim. Yoksa dünyada bu kadar zulüm, böyle kolay sürdürüle-
bilir olmazdı herhalde. Her ülkenin nüfusunun ancak tek haneli 
bir rakamdaki yüzdesi tuhaf. Mesela Filistin için barış isteyen 
İsrail nüfusuyla, bizim savaş karşıtı hareketin nüfusu yakındır 
birbirine sanırım. Bu da tuhaf tabii, çünkü iyi olarak niteleyebi-
leceğimiz insan nüfusu tuhafların çok çok üstünde. Bütün iyiler 
tuhaflaştığında çok önemli toplumsal dönüşümler yaşanıyor. 
Tarih bunun örnekleriyle dolu.

Kötülük bitmiyor, iyilik de. Ama kötülüğe karşı en büyük 
mücadeleyi iyiler değil, tuhaflar veriyor. Acı çeken insanların, 
hayvanların, ağaçların, suların, kısaca tüm ezilenlerin, yaşama 
hakkı elinden alınanların yanında olan, duyduğu her feryatla 
yüreği yanan tüm tuhaf arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum, 
çok seviyorum onları.

Her ülkenin nüfusunun 
ancak tek haneli bir 
rakamdaki yüzdesi 
tuhaf. Mesela Filistin 
için barış isteyen İsrail 
nüfusuyla, bizim savaş 
karşıtı hareketin nüfusu 
yakındır birbirine 
sanırım. Bu da tuhaf 
tabii, çünkü iyi olarak 
niteleyebileceğimiz 
insan nüfusu tuhafların 
çok çok üstünde. Bütün 
iyiler tuhaflaştığında 
çok önemli toplumsal 
dönüşümler yaşanıyor. 
Tarih bunun 
örnekleriyle dolu.

İlkay Akkaya

Yaşasın tuhaflık
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Her dönem 
kendi gereksinim 
duyduğu dili 
üretir

Edebiyatçı, şair, çevirmen 
Cevat Çapan ile söyleşi

Cevat Çapan bir edebiyatçı, şair ve İngiliz dili ve edebiyatı 
profesörü. Dilimizin en iyi İngilizce çevirmenlerinden 
biri ve en çok da bu kimliğiyle tanınıyor. Çevirileriyle 

iz bırakmadığı şiir okuru yoktur desek hiç abartmış olmayız. 
Sapho’yu, Seferis’i, Kavafis’i, Ritsos’u hep onun çevirileriyle 
okuduk, sevdik. Onun hazırladığı antolojiler sayesinde yeni 
şairler tanıdık. Bunun dışında Türkçeye kazandırdığı çok sayıda 
edebiyat araştırma ve incelemesi var. Ve tabi şiir kitapları… 

Cevat Hoca Teos Kültür Sanat Derneği’nin düzenlediği bir 
etkinlik için Seferihisar’daydı. Hem onu ve şiirini daha yakından 
tanıdık hem de eşsiz birikiminden faydalandık. Yakalamışken 
de merak ettiklerimizi sorduk. 

- Çok sorulmuştur, çok anlatmışsınızdır ama edebiyatta, 
özellikle şiirde çeviri ne kadar dilden dile bir aktarmadır, ne 
kadar bir yeniden yaratmadır?

- Elbette esas olarak dilden dile bir aktarmadır. Ama yolcu-
lukta bir araçtan öbürüne geçerken nasıl kişisel eşyalarımızı 
arkada bırakmamamız gerekiyorsa, dilden dile geçerken de 
bir kaynak metni özgün kılan bütün anlatım özelliklerini amaç 
dile aktarmanız gerekir. Bu da, çevirdiğiniz metin bir şiir ya da 
şiirsel yoğunluğu olan bir metinse, şairin ya da yazarın sesinin 
tam bir benzerini bulmakla mümkündür. Başka bir deyişle, 
kaynak metnin ezgisel ve resimsel özellikleriyle o dildeki daha 
çok deyimlerde kendini gösteren söz oyunlarının, amaç dilde 
karşılıklarını bulmakla…

- Bazı dillerin bazı duyguları anlatmakta daha uygun, daha 
güçlü olduğunu düşünüyor musunuz?

- Her dilin, her duyguyu anlatabilecek bir gücü olduğunu 
sanıyorum. Ancak duyguları anlatmak için kullanılan ünlemler 
bir dilden başka bir dile çevrilirken birtakım yadırgatıcı karşı-
lıklar yaratabiliyor. Özellikle bizim “ah, oh, of, vah, eyvah” vb. 
ünlemler başka dillerde hiç de aynı seslerle dile getirilmeyebilir. 
Bir de dillerin ezgiselliği (müzikalitesi) konusundaki önyargıları-
mız var. Bu da bazı insanlarda bazı dillerin duygular konusunda 
daha uygun, daha güçlü olduğu kanısını uyandırabiliyor. Bence 
bu konuda önyargılarımızdan arınmak daha sağlıklı bir tutum 
sayılabilir.

- Şöyle bir bakıp “Çok güzel çevirdim yahu, kendi anadilinde 
böyle anlatılamazdı” dediğiniz bir şiir, bir dize var mı?

- Yok, hayır… Çevirdiğim hiçbir şiir için böyle diyecek bir boş-

yüceliğe düştüğümü sanmıyorum.
- 2018’in Troya yılı ilan edilmesiyle birlikte edebiyat 

dünyasında Homeros yine gündemde. Siz de Homeros okuma-
ları yaptınız, onu çağdaş bir yorumla ele aldınız. Bugünden 
baktığınızda Homeros ne anlatıyor?

- Homeros İlyada ile Odyssea’da üç bin yıl öncesinde 
yaşanmış Troya Savaşını ve sonrasında o savaşa Akhaların 
önderlerinden biri olarak katılan Odysseus’la adamlarının 
yurtlarına dönerken on yıl boyunca denizlerde ve dönüş yo-
lunda karşılaştıkları engelleri anlatıyor. Ama bu destanlarda 
o çağların inançları, töreleri, yaşama koşulları ve değerleri de 
belleklerden kolay kolay silinmeyecek bir anlatım zenginliğiyle 
dile getiriliyor. Bu yüzden bu destanlara yalnızca birer edebiyat 
yapıtı olarak değil, aynı zamanda birer teoloji, sosyoloji ve tarih 
belgesi olarak da bakabiliriz. Ayrıca insanlığın evrensel duy-
guları ve davranışlarının da her çağda nasıl yeniden karşımıza 
çıktığını da görürüz. Tarih boyunca bu eserlerden esinlenerek 
benzer destanlar, oyunlar ve şiirler yazılmıştır. Nitekim geçen 
aylarda İstanbul’da Çinli sanatçı Ai WeiWei’nin Sakıp Sabancı 
Müzesinde düzenlenen sergisinde son yıllarda çeşitli nedenler-
le yerlerinden yurtlarında edilen sığınmacıların çektikleri çileleri 
yansıtan eserlerin sergilendiği bir odaya “Odysseia Salonu” adı 
verilmişti.

- Şiir kitaplarınız var ve şiirleriniz hatırı sayılı edebiyatçılar-
dan övgüler alıyor. Seferihisar’da yapılan toplantıda da çok 
özel bir Cevat Çapan şiiri tasviri yaptı konuşmacılar. Bunda 
çevirmenliğin katkısı oldu mu? 

- Şiir kitaplarımdan önce çok sayıda çeviri şiir kitapları 
yayımladığım için uzun süre kendi şiirlerim gölgede kaldı 
diyebilirim. Arada iyi niyetli bazı arkadaşlar arasında, “Çevire 
çevire sen bu işi öğrendin!” diyenler de oldu. Şiir çeviri işi de bir 
çeşit yakın okuma anlamına geldiğine göre, bu okumalardan 
bir şeyler öğrenmişimdir elbet. Çevirdiğim şairler genellikle 
kendi dillerinin önemli ustaları olarak değerlendiren şairler. Bu 
ustaların bana elbette katkıları olmuştur.

- İlk şiir kitabınızı yayımladığınızda 50 yaşınızı geride bı-
rakmıştınız. Geç kalmış sayıyor musunuz kendinizi? Kendinizi 
bir türlü hazır hissetmemek gibi bir duygunun etkisi mi var 
beklemenizde?

- Şiir kitabı yayımlamakta niçin geç kaldığımı açıkçası ben de 
bilmiyorum. Şiir yayımlamayı hiçbir zaman bir yarış olarak gör-
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mediğim için böyle bir gecikme olmuş olabilir. Belki de 
dediğiniz gibi, kendimi hazır hissetmiyordum. Shakespe-
are de bir oyununda, “Bütün iş hazır olmakta!” diyor ya. 

Toplumdaki değişim, edebiyattaki değişim
- Konuşmanızın bir yerinde “Her dönem kendi gereksi-

nim duyduğu dili üretir” dediniz. Çağımız edebiyatında, 
şiirde, tiyatroda böyle bir yeni dilin işaretleri var mı? 
Dijital iletişim olanaklarının, sosyal medyanın böyle 
bir dilin oluşmasında nasıl bir etkisi var? 140 karakter-
le derdini anlatmaya alışmış bir okur yazar kuşağı var 
neticede… 

- Her dönem kendine özgü bir dil yaratıyor gerçekten, 
bunu dünya edebiyat tarihine baktığımızda kolayca 
görürüz. Her şey gibi dil de zaman içinde değişir. Bu 
değişimin siyasal, toplumsal, ekonomik, estetik neden-
leri var elbette. Her çağ yeni edebi türler, yeni bir sözcük 
hazinesi yaratır. Sözünü ettiğiniz teknolojik yenilikler de 
bazen yeni olanaklar getirdiği gibi, beklenmedik sınır-
lamalara ve yozlaşmalara da yol açabilir. Ulusal diller 
küresel baskılar yüzünden yabancı dillerin etkisi altında 
kalabilir. 

- Edebiyat tarihinde üretken dönemler nasıl karakte-
rize olmuş sizce, bunların toplumsal koşullarla ilişkisi 
var mı? İçinden geçtiğimiz dönemi bu bakımdan nasıl 
değerlendirirsiniz?

- Her çağda toplumsal koşulların, başka bir deyişle 
alt yapının özellikle de ekonominin yaşama tarzını, 
dolayısıyla da sanatı belirlediği genellikle benimsenen 
bir görüştür. Ancak sanat gibi üstyapı etkinliklerin de 
eytişimsel bir etkisi olduğu yadsınamaz. Çünkü bazı top-
lumlarda dönemin özgül koşulları yüzünden geleceğin 
haberciliğini yapan sanatçılar bu değişimin ve yenilikle-
rin hazırlayıcısı olurlar. Özellikle endüstri devriminden 
sonra hızlanan toplumsal değişim, savaşlar ve ekonomik 
bunalımlar kültür ve sanat hayatında da büyük değişik-
liklere yol açar ve yeni sanat akımlarının doğmasını hız-
landırır. Bu çoğu zaman anlaşılması zor bir sanat dilinin 
ortaya çıkması sonucunu da verebilir. Gene zamanla bu 
anlatım zenginliğinin sanata yeni bir canlılık getirmesi 
mümkün olabilir.

- Bugünlerde ne üzerine çalışıyorsunuz?
- Elimde yarım yamalak bütünlenmeyi bekleyen 

şiir parçaları var. Bir de bir süredir üzerinde çalıştığım 
Shakespeare’in oyunlarından oluşturmaya çalıştığım bir 
uyarlamayla uğraşıyorum.

- Ne okuyalım, Seferihisarlı edebiyatseverlere ne 
önerirsiniz?

- Herhangi birine okunacak kitap önermek netameli 
bir iş. Yaşar Kemal, yeni bir roman yazmaya başlamadan 
önce Sait Faik’in ve Nazım Hikmet’in bütün yazdıklarını 
okuduğunu söylerdi. Bunu ne ölçüde yapıyorsa artık, 
böyle bir okuma maratonundan çok yararlandığı belli. 
Biz faniler için de benzer kaynaklar az değil. Adı geçen 
ustalar dışında ilk aklıma gelenler artık klasikleşen Garip 
Akımı şairleri, İkinci Yeniciler Turgut Uyar, Cemal Süreya, 
Edip Cansever… Ama bu liste uzayıp gider. Evliya Çelebi 
de girer bu listeye, Vüsat Bener de Oğuz Atay da, Memet 
Baydur da, Gülten Akın da. Karacaoğlan’ın diyebileceği 
gibi, birini yazsan, öbürüne yazık. Bence Memet Fuat gibi 
birinin antolojilerinden de yola çıkılabilir, Nurullah Ataç’ın 
denemelerinden de. Okurun okuyacağı yazarları, kitap-
ları keşfetmesi başlı başına kişisel bir serüvendir. Bunun 
tek bir yolu yönetimi olduğuna inanmıyorum. Çehov gibi 
bir kaynaktan da çok şey öğrenebilir her yaştaki okur. 
Burada ben susayım daha iyi.

- Çok teşekkür ederiz, vakit ayırdığınız için.

Anne nasihati eşliğinde…

enikonu sarhoş enikonu aşık

-Uyumaya çalış anneciğim                                              
 “Bir yer en saf haliyle beklentilerde ve anılarda var olur” dedi 

yazar. Kızgın güneş altındaki çölde devesinin gölgesine sığınmış 
bir bedevi olmak istiyorum. Sessizliğin ve hareketsizliğin (tekin-
sizliğin) ortasında bir hörgüç büyüklüğündeki gölgenin verdiği 
devasa ferahlıkta sigara sarıp tüttürdüğümü düşlüyorum.

-Uyumaya çalış anneciğim                                              
Neden? Neden uyumalıyım? Bahsettiğim hayaller, beni ayakta 

tutan hayaller, uyuduğumda değil uyanıkken benimle birlik-
teler. Hal böyleyken neden uyumalıyım? Bu cümlen, dünya 
tarihindeki en sarsıcı cinayetten bile daha gizemli benim için. 
Sıcacık avuç içini alnımda gezdirdiğinde merhamet dolu bir söz 
gibi duyulsa da tekrar ettikçe şüpheyle doldum. Senin benim 
uyumamı istemen acılarımın geçici olarak dinmesi için mi bir 
an önce susmamı arzuladığın için mi bilmiyorum.

-Uyumaya çalış anneciğim                                              
Ben şimdi neyim biliyor musun? Bir ilkel kabilenin mezar 

taşıyım. Hiç olmayacak bir yerde, hiç olmayacak bir nedenle 
ya da düpedüz kazayla yaralanıp ölmüş bir bedeni saklıyorum 
gölgemde. Av arkadaşlarının çaresiz bakışları altında inim 
inim inleyerek can veren adamın kör talihine meydan okuyan 
heybetli bir kaya parçasıyım. Gelecek nesiller adıma methiye-
ler, efsaneler karalayacaklar ama bilemeyecekler; ben bozkırın 
ortasında ‘’yarım kalmışlığın’’ timsaliyim.

-Uyumaya çalış anneciğim                                              
Şimdi bir şey yazmak gerekir, öyle değil mi? Bir beste yapmak 

belki, ya da bir resim çizmek... Biz bu hikâyeyi anlatmalıyız de-
ğil mi? Kayıt altına almalıyız ve tüm cihana duyurmalıyız belki 
de. Yeni keşfedilmiş bir gezegeni duyurur gibi. Ya da bir sonuca 
varmalıyız ve demeliyiz ki : ‘’Aşk bu yeryüzünün karadeliğidir.’’ 
Hanemize yazılmış olumlu olumsuz ne varsa içine çekip yok 
eden, zifiri bir karadelik... Belgeselini çekmeliyiz bence: ‘‘Yer-
yüzünün karadelikleri’’...  Söyle bana bu metropolün en yüksek 
binası nerede? Çünkü bana hepinizi görebileceğim bir yükseklik 
lazım. Öyle atlamak için falan değil merak etme. Hepinizi bir 
arada görebileyim yeter. Günün en civcivli saatinde, şehrin en 
kalabalık meydanına bakan bir yükseklikten sizleri göğüs boş-
luğunuzdaki karadeliklerinizle koşuştururken izlemeliyim. Bu 
bana iyi gelir; yalnız olmadığımı bilmek.

-Uyumaya çalış anneciğim                                              

enikonu uykulu
Bir keresinde… Sarıya boyanmış uzun bir saç bulmuştum 

sahaf romanında.
Ama bilemedim. O sarı saç, kitabın eski sahibinin miydi yok-

sa kahramanın mı?

-Uyumaya çalış anneciğim

………………………….

CEMİYET ADAMI -3
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İonia Bölgesi’nin en önemli kentlerinden birisi olan Teos 
Antik Kenti’nden Klasik Dönem başlarından Roma 
İmparatorluk Dönemi’ne kadar çok sayıda önemli yazıt 

bilinmektedir. [Burada] bilim dünyasında “Dirae Teiorum” 
(=Teosluların Lanetlemeleri) olarak da bilinen ve içerik olarak 
birbirine olan benzerliği ile dikkatleri çeken iki yazıt tanıtılacak-
tır. Söz konusu yazıtlar kentten bilinen en erken yazıtlar olma-
larının yanı sıra Teos’un erken dönem tarihi açısından önemli 
bilgiler vermektedirler. [Birinci yazıt MÖ 470 yılına, ikincisi ise  
MÖ 480-450 yılları arasına tarihlenmektedir.]

Dirae Teiorum 1
A parçası
“Her kim genel olarak Teos halkına ya da özel bir bireye karşı 

zehirli ilaçlara başvurursa, hem o, hem de soyu sopu yok olup git-
sin! Her kim Teos toprağına kara ve deniz yoluyla tahıl getirilme-
sini hile ve istismarla engellerse veya ithal edilen malları yeniden 
(kent dışına) çıkarırsa, hem o, hem de soyu yok olup gitsin.”

B Parçası
“Her kim Teos halkına bir aisymnetes tayin ederse veya aisy-

mnetes olmak için bir husumet çıkarırsa, hem o hem soyu sopu 
yok olsun. Gelecekte her kim Teos kentinde ve Teos topraklarında 
aisymnetes olursa, kente, Teos toprağına, adada veya denizde-
ki kimselere Aroe’deki kuleye ihanet ederse veya ana yollarda 
soygunculuk yaparsa veya soygunculara yataklık ederse, kor-
sanlık yaparsa veya Teos toprağını veya denizini yağmalamış 

korsanlara kasten yataklık ederse 
veya Teos halkına karşı barbarlar 
ve Hellenlerle birlikte olup kasten 
komplo hazırlarsa, hem o, hem 
de soyu yok olup gitsin! Eğer 
timoukhos olan kişiler Anthesteria, 
Herakles veya Zeus bayramla-
rındaki oyunlar sırasında bütün 
gücüyle bu laneti uygulamazlarsa, 
aynı lanete uğrasınlar! Her kim bu 
lanetin yazıldığı stellere zarar ve-
rirse veyahut harfleri silerse ya da 
(yazıları) okunmaz hale getirirse, 
hem kendisi hem de soyu sopu yok 
olup gitsin.”

Dirae Teiorum 2
A parçası
“… yapan kişinin hem kendisi 

hem de soyu sopu yok olup gitsin! 
Her kim bir memuriyet üstlenirse, 

… komşusunu aldatırsa, hem kendisi hem de soyu sopu yok olup 
gitsin! Ne bir isyan çıkaracağım, ne bir isyanı öğütleyeceğim, ne 
de bir iç savaş çıkaracağım. Teos’ta 200 (600?) ya da daha fazla 
kişinin oluşturduğu bir çoğunluk olmadığı, kent tarafından yasaya 
göre tutuklanmadığı, Abdera’da da herkesin oybirliğiyle ya da ço-
ğunlukla aldığı bir karar olmadığı müddetçe, ne (bir kimseye) dava 
açacağım, ne onun malına el koyacağım, ne tutuklayacağım, ne 
de (onu) öldüreceğim. Ne bir aisymnetes atayacağım, ne de birçok 
kişiyle beraber. . .”.

B Parçası
“… (yapan) bu kişinin (soyu sopu) yok olsun (ve) hem Teos, hem 

Abdera hem de Teos teritoryumundan (sürülsün) ..”.
C Parçası
“… Abdera halkı onu geri talep ettiğinde, eğer vermezse, hem 

kendisi hem de soyu sopu yok olup gitsin”.
D Parçası
“Anthesteria, Herakleia ve Zeus bayramlarında, Abdera’daki 

Anthesteria, Herakleia ve Zeus bayramlarında … timoukhos ya 
da tamias olan her kim, stelde yazılanları hatırlatma ve etkili kıl-
ma adına yüksek sesle okumazsa, ya da timoukhos’ların emretti-
ği phoinikographos’lar (bu görevi yerine getirmezlerse) …”.

Yazıtların Keşfedilişi
Birinci yazıtımız Smyrna’daki (= İzmir) İngiliz Konsolosu Wil-

liam Sherard tarafından Teos antik kent merkezinin yaklaşık 5 
km kuzeybatısında yer alan Düzce köyünün mezarlığında 1709 
ve 1716 yıllarında iki defa kopya edilmiş ve ilk defa E. Chis-
hull tarafından 1728 yılında yayımlanmıştır. Yazıta hem tarihî 
önemi dolayısıyla, hem de Ion Lehçesi’ne güzel bir örnek teşkil 
etmesiyle daha sonraki pek çok bilim adamı tarafından yapılan 
corpus’larda da yer verilmiş ve eksik ya da silik olan kısımları 
hakkında çok sayıda yeni okuma önerileri getirilmiştir. [Yazıt] 
Sherard’ın aldığı kopyadan kısa bir süre sonra kaybolmuştur. 

İlk stelin bulunuşundan 3 yüzyıla yakın bir zamanın geçme-
sinden sonra, Sığacık’ta bir evde yapı malzemesi olarak kullanı-
lan benzer içerikli bir stel 1976 yılında İzmir Müzesi Restoratörü 
Recep Hepsabuncular tarafından keşfedilmiş ve Basmane 
Müzesi’ne nakledilmiştir. Eser günümüzde İzmir Arkeoloji 
Müzesi’nin bahçesinde sergilenmektedir.

Teos'un kısa tarihi ve yazıtların tarihsel önemi
İon göçlerinin başlamasıyla birlikte kıta Yunanistan’ından 

gelen kolonistler, Teos topraklarında yaşamını sürdüren Karia-
lılar ve Leleglerle kaynaşarak onlarla beraber ortak bir yerleşim 
meydana getirmişlerdir. 

Bir liman kenti olan ve Panionion’un (Ionia Birliği) önemli bir 
üyesi olan Teos, 7. yüzyıldan itibaren ticari anlamda geniş bir 

Hüseyin Uzunoğlu
Akdeniz Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri ABD.

TEoslulArIn lAnETlErİ 
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Antik Teos kentinde 2010 yılından bu yana Prof. Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığında yürütülen 
kazılar kapsamında, Akdeniz Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nden Prof. 
Dr. Mustafa Adak başkanlığında bir ekip de geniş çaplı bir epigrafik çalışma sürdürmüştür. 
Okuyacağınız yazı, bu çalışmaya katılmış akademisyenlerden Hüseyin Uzunoğlu’nun, 
“Anadolu’nun Önemli Tarihi Yazıtları (5): Dirae Teiorum” başlıklı makalesinden alınmıştır. 
Makalenin tümünü academia.edu sitesinden okuyabilirsiniz. Köşeli parantez içinde yer alan 
kısa notları ise, metnin akışını tamamlamak için, yine makaleden faydalanarak biz ekledik.
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sahada faaliyet göstermiş ve Ionia’nın 
zengin kentlerinden birisi olmuştur. Öyle 
ki Teosluların Mısır Kralı Amasis’in zama-
nında (MÖ 570-526), Phokaia, Klazome-
nai, Khios vs. gibi diğer İonialı tüccarlarla 
birlikte Mısır’ın ticaret merkezi (empori-
on) Naukratis’te bulundukları ve Yunan 
tanrıları için bir tapınak (Hellenion) inşa 
ettikleri bilinmektedir. Teos’un Arkaik 
Devir’de önemli bir çanak çömlek imalat 
yeri olduğu da düşünülmektedir.

Pers Kralı Kyros’un Kroisos’un kral-
lığını MÖ 546 yılında ele geçirmesiyle 
birlikte Ionia kentleri de onun egemen-
liğine girmiş, Teos sakinleri ise Perslerin 
egemenliğinde yaşamak istemeyince 
Trakya sahillerinde bulunan Abdera’ya 
göçmüşlerdir.

Her ikisi de 479 yılından, yani Perslerin 
Batı Anadolu’dan uzaklaştırılmasından 
sonraki döneme ait olan bu yazıtlar-
da kentlerine karşı kötü işler yapanlar 
(örneğin, tahıl ithal edilmesine engel 
olan ya da ithal edilen tahılı daha pazara 
sunulmadan tekrar kent dışına çıkaran, 
soygunculuk ve korsanlık yapan ya da 
bunu yapanlara yataklık eden, kenti aisy-
mnetes denilen bir tür tirana teslim eden 
vs.) lanetlenmektedir. Yazıtların genel 
içeriği, bunların kentin yaşadığı büyük 
bir travmadan sonra kaleme alındıklarını 
işaret etmektedir. Kent bu tehlikelerin 
bir daha yaşanmaması için bazı tedbirler 
almış ve bunu dinin insanlar üzerindeki 
büyük etkisini kullanarak güçlendirmek 
istemiştir. 

Yazıtlar, belirtilen suçlara yönelik 
lanetten başka somut bir ceza (örneğin 
sürgün edilmek, mal varlığına el konul-
ması vs.) öngörmemektedir. Bu yazıt-
larla ilgili yapılan hemen hemen bütün 
bilimsel yayınlarda söz konusu metinler 
haklı olarak “Teos’luların Lanetlemeleri” 
başlığıyla verilmektedir. Bunu sebebi 
ise metinlerde sürekli olarak bir lanet 
formülasyonu olan “hem o hem de onun 
soyu sopu yok olsun” kalıbının kullanılmış 
olmasıdır. Bu başlığın söz konusu metin-
lerin dinsel niteliğini daha fazla ön plana 
çıkardığını savunan [bazı araştırmacılar] 
böylelikle metinlerin hukuki ve politik 
öneminin göz ardı edildiğini belirtmekte-
dir. Bu bağlamda Eski Yunancada “ölmek, 
yok olmak, telef olmak” anlamına gelen 
bu fiilin sadece tanrılar tarafından verilen 
(ya da verilmesi dilenen) bir ölüm ceza-
sını kapsamadığı, bu cezanın dünyevi ve 
hukuki olarak da algılanabileceğini iddia 
edilmektedir. [Bu çerçevede] işlenecek 
suçların hiçbir hukuki yaptırımının 
olmadığını ve sadece lanetle sınırlı 
kaldığını varsaymak zayıf bir ihtimaldir. 
Maalesef yazıtlarımız bu hususta başka 
bir ayrıntı ve ipucu vermemektedir

Anadolu’da benzerine az rastlanır şe-
kilde erken bir dönemde (Arkaik Dönem 
sonu, Klasik Dönem başı) taş üstüne 

kazınan bu 
yazıtlar, kentin 
anayasası ve 
kolonisi Abdera 
ile olan ilişkisi 
bağlamında 
verdiği de-
ğerli bilgilerle 
de ön plana 
çıkmaktadır. 

Teos’ta 
Demokratik 
Yönetime 
Geçilmesi

Teos’un 
yukarıda 
bahsettiğimiz 
kral soyunun 
ardından Ery-
thrai, Miletos, 

Ephesos vs. gibi aristokrasi veya tiranlık 
süreci yaşayıp yaşamadığına dair elimiz-
de hiçbir kanıt yoktur. Teos anayasasına 
ilişkin en erken veriler ise MÖ 5. yüzyılın 
ilk yarısına tarihlenen ve burada tanıtılan 
yazıtlar sayesinde elde edilmektedir. Ko-
numuz açısından bu yazıtların önemi ise 
öncelikle aisymnetes, timoukhos gibi bazı 
memuriyet isimlerinden bahsedilmiş ol-
masında yatmaktadır. İlk bulunan yazıtta, 
her kim Teos toplumuna bir aisymnetes 
getirirse aynı lanete ortak olmakla tehdit 
edilmektedir. Herrmann tarafından ya-
yımlanan ikinci yazıtta ise herkes kentin 
yönetimini aisymnetes’e devretmeye-
ceğine dair yemin etmektedir. Aisymne-
tes’lere karşı alınan bu tedbirler kentin 
daha önceki bir zamanda, yani henüz 
Pers egemenliğinde olduğu sırada bu 
yöneticiler tarafından büyük sıkıntılara 
maruz bırakıldığını göstermektedir. Ais-
ymnetes adı verilen kişi, Antik Dönem’de 
çeşitli kentlerde çeşitli görev ve yetkilerle 
bilinmektedir. Aisymnetes’ler Aristoteles 
tarafından Pittakos örneği temelinde, 
seçilmiş tiranlar olarak tanıtılmaktadırlar. 
Söz konusu yazıtlardan bu memuriyeti 
yürüten kişi veya (kişilerin) hiç sevilmedi-
ği ve bulunan ilk fırsatta bir daha göreve 
gelmelerinin lanetlendiği gözlemlenmek-
tedir. Kentin Persler tarafından yakılıp 
yıkıldığı ve dolayısıyla Teos vatandaşları 
nezdinde Perslerin son derece kötü bir 
imaja sahip oldukları göz önüne alınır-
sa, aisymnetes olarak bahsedilen kişi ya 
Persler tarafından atanmış bir tiran ya 
da küçük çaplı bir oligarşik kurulun lideri 
olmalıdır. 479 yılından sonra Perslerden 
kurtulan Teos’lular bir daha onlar tara-
fından yönetilme tehlikesine karşı sıkı 
tedbirler almışlar ve ilk iş olarak rejimi 
değiştirerek demokrasiye geçmişlerdir. 
Açılacak davalar için 200 kişi ve daha faz-
lasının oluşturduğu bir çoğunluğa ihtiyaç 
duyulması ve alınan kararların yeminle 

garanti altına alınması ise buna çok güzel 
bir kanıt oluşturmaktadır. Alınan kararları 
ve yapılan bu lanetleri her sene Anthes-
teria, Dia ve Herakleia bayramlarında 
yüksek sesle okuma ve bütün ahaliye 
yeniden hatırlatma görevi ise yeni rejimin 
muhtemelen önemli üyelerinden olan 
timoukhos’lara ve onun altında çalışan 
phoinikographos’lara verilmiştir.

Teos ve Abdera
İlk yazıtın konuya ilişkin suskunluğuna 

karşılık, Herrmann tarafından yayım-
lanan ikinci yazıtın dört bölümünde de 
Abdera’ya değinilmektedir. [Bu değini-
ler] hem Teos’ta hem Abdera’da benzeri 
politik organların ve dini bayramların 
mevcut olduğunu ortaya koymakta 
ve böylelikle her iki kent arasında son 
derece yakın bir ilişki olduğunu açık bir 
şekilde göstermektedir. Bu ilişkinin ne 
olduğu ise Herodotos tarafından bizlere 
aktarılmaktadır. Buna göre Lydia Kralı 
Kroisos 546 yılında Kyros tarafından 
devrilince generali Harpagos da bütün 
Ionia kentlerini tek tek Pers egemenliği-
ne sokmuştur. Harpagos’un bir tümsek 
(χῶμα) yaparak surları aşması ve kenti 
ele geçirmesiyle Teos’lular vatanlarını 
terk edip Trakya sahillerindeki Abdera 
(bugün Avdira/Yunanistan) kentinde 
kendilerine bir koloni kurmuşlardır.

Buna karşın Abdera’ya giden Teos’luların 
bir bölümü çok geçmeden geri dönmüş 
ve tekrar Teos’a yerleşmişlerdir. Bu geri 
dönüş için ise bilim adamları tarafından 
hemen 545 yılı sonrası ve daha geç bir 
tarih olan 512-51033 yılı önerilmektedir. 

Teos, 494 yılındaki Lade Savaşı’na 17 
gemiyle katıldığından bu tarih onların 
geri dönüşü için her halükârda bir termi-
nus ante quem niteliği taşımaktadır. Ionia 
Ayaklanması’nın ardından kent Persler 
tarafından yakılıp yıkılmıştır. Pindaros’un 
İkinci Paian’ında Abdera’lı bir vatandaşın 
ağzından konuşan koro, (Teos) yakılıp 
yıkılınca, (Abdera’nın) annesinin anne-
sini doğurduğunu söylemektedir. Anne 
sözcüğü şairlerce kentler ile eş anlamlı 
kullanıldığı için buradaki annenin annesi 
ifadesinden Abdera’nın ana kenti olan 
Teos’un kastedildiği anlaşılmaktadır. 
Yıkılan ve belki de birçok vatandaşı Pers-
ler tarafından katledilen kentin yeniden 
toparlanabilmesi için bu sefer çok yakın 
ilişkiler içinde olduğu Abdera’dan bir 
kolonist grubu Teos’a gelmiş olmalıdır.

Sonuç olarak kısa bir değerlendirme 
yapmak gerekirse, bu yazıda epigrafik 
metinlerin bir kentin dinî, siyasi, hukuki 
vs. tarihini anlamaya ne ölçüde katkıda 
bulunduğuna tanık olduk. Anadolu’nun 
her köşesinde ele geçmiş ve geçmeye 
devam edecek olan bu ve benzeri yazıtlar 
hiç şüphesiz ülkemizin içinde bulunduğu 
coğrafyanın tarihini daha iyi anlamamız 
için aracı olmaya devam edecektir. 
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HES’lerle ilişkim çevreci değil yatırımcı tarafında başladı. 
Serbest iletişim danışmanlığı yaptığım yıllarda farklı 
sektörlerde faaliyet gösteren bir holdingin bazı iletişim 

işleri ile uğraşıyordum. HES konusunun henüz pek de sıcak 
olmadığı, daha ilk kıyametin Fırtına Deresi’nde patladı patla-
yacak olduğu zamanlardı. HES’lere “alternatif enerji”, “temiz 
enerji” deniyordu. Çünkü fosil yakıt değildi, salınımı yoktu, çev-
reyi kirletmiyordu, insana-kurda-kuşa can suyu bırakılıyordu 
vs vs. Bu şirketin de Karadeniz’de HES yatırımı vardı. “Üç-beş 
çevreci”nin itirazı inşaat faaliyetlerinde sıkıntı yaratıyordu. 
“Gidip bir bakar mısın” dediler. O seyahat bu tür faaliyetlerin 
köylüye, doğaya, yaşama, çevrecilere rağmen yapılamaya-
cağını göstermişti bana. O günden itibaren HES faaliyetlerini 
kendimce izledim. 

Enerjinin temiz olması zararsız anlamına gelmiyor. HES’ler 
karbon salınımı anlamında diğer pek çok enerji tesisine göre 
zararsız olabilir. Ama inşa edildiği yerlerde yok ettikleri yaşam; 
susuz bıraktıkları dereler, kanallar yoluyla suyun ağaçlardan, 
çiçeklerden, insanlardan koparılması; tüneller yoluyla top-
raktan, hayvanlardan neredeyse tüm yaşamdan koparılması 
vardı. Köylerin boşalması, kente göç, köyün güveninden şehrin 
güvensizliğine yolculuk vardı. 

Kendi kendine yeten, kendi bahçesinde ektiği ile beslenen, 
kendi suyuyla ve ektiğiyle beslediği hayvanının ürünleriyle ço-
luğunun çocuğunun geçimini sağlayan köylünün yaşam alanına 
getirip dayatılan HES inşaatları, önce suyu azalttı ve kirletti, 
bulandırdı; sonra kazılan toprak ve hafriyat dere yataklarına dö-
küldü. Köylü sökülen bitkilerin artık engelleyemeyeceği heyelan 
tehlikesiyle, baraj etkisi yapan hafriyatın neden olacağı taşkın 
tehlikesiyle baş başa kaldı. Sonra suyu kanallara aldılar. Ve 
gözünün önünden akıp giden, can suyu diye bırakılan ama cana 
yetmeyen su, ne evine ne toprağına ne de hayvanına yeter oldu. 
Tünellere hapsedilen suya ise uçan kuşlar bile ulaşamadı. Bir 
derenin üzerinde 20-30 tane inşaata izin verilebildiğini düşündü-
ğünüzde HES büyük bir yaşam alanı cinayeti haline geliyordu.

Sosyal Etki Değerlendirmesi Şart
Yıllar sonra, o dönem çalışmış olduğum holdingin patronuna 

uçakta rastladım. “Bütün diğer HES lisanslarını devrettik, uğra-
şamazdık, rüzgâra döndük” dedi. Rüzgâr santralleri için de aynı 
sorun var maalesef. Temiz enerji olmaya temiz ama bilirkişi 
raporlarında kuruldukları bölgede sebep oldukları yaşam alanı 
kaybı, tarıma, flora ve faunaya olumsuz etkileri ifade edilebili-
yor. O yüzden yalnızca Çevresel Etki Değerlendirmesi de yeterli 
değil, Anadolu’nun bağrına hançer gibi saplanan bu tür inşa-
atlarda. Sosyal Etki Değerlendirmesi şart. Rüzgâr türbininizin 
ekonomiye katkısı bir yana, türbini kurduğunuz alandaki sosyal 
ve ekonomik hayat ne derece etkileniyor, bunu ölçmeden çivi 

çakmamak gerek. 
Bu projelere talep değil arz odaklı bakıldığı için, kimi zaman 

bunlar birer inşaat faaliyeti olmaktan öteye gidemiyor. Bugün 
enerji yatırımı adı altındaki pek çok faaliyet, gerçekte inşaat 
faaliyetidir. Sahipleri genelde inşaat şirketleridir. Bun şirketler 
köyleri HES’lerle, termiklerle yok eder; yaşam alanını yitirip 
köyden kente göçmek zorunda kalan vatandaşlar için de şehrin 
çeperlerine TOKİ ile ortak yarı açık cezaevi gibi konutlar ve bura-
larda yaşayanlar tüketerek sosyalleşsin diye AVM’ler yaparlar. 

2011 yılının Mart ayında İstanbul Esenyurt’ta yapılan AVM in-
şaatında çalışan işçilerden 11’i, gece üşüdükleri çadırda ısınmak 
için yaktıkları elektrik sobası nedeniyle çıkan yangında hayatını 
kaybetmişti. Sorumlu şirket Kayı İnşaat, aynı dönemde bir diğer 
şirketi olan Kayen Enerji ile Erzurum’un Tortum İlçesi, Bağbaşı 
Köyünde kıyamet koparan HES’leri de yapıyordu. Köylülerin her 
gün heyelan ve taşkın felaketi korkusuyla yaşadığı birkaç yılın 
ardından taşeron firma kaçıp gitti, projeler de iptal edildi. 

Güneşe Dönmek 
Yılın 12 ayı güneş alan Türkiye’de güneş enerjisinden yeterince 

yararlanılamaması, devletin sanki biraz uzak bakıyor olması, işin 
içinde ciddi bir inşaat işi, yani beton, çimento, demir olmayışın-
dan ve etrafına yeterince rant sağlayamamasından olabilir mi? 
Aslında güneş, herkesin kendi kullanabileceği enerjiyi üretebil-
mesi açısından çok ideal. Türkiye’nin Akdeniz ve Ege sahilleri 
yıllardan beri çatılarına koydukları depolardaki suyu güneşle 
ısıtarak bu enerjiden faydalanır. Halen seyrek de olsa, evlerin, 
yaşam alanlarının bir yerine monte edilmiş panelleri giderek 
daha fazla görür olduk. Seyrek çünkü bu paneller pahalı ve 
anlaşılan o ki ortalama elektrik tüketen bir hane koyduğu güneş 
panelini 5-6 yılda amorti edebiliyor. Daha ucuz ve ev kullanımı-
na dönük panel teknolojisi geliştirmek için ise farklı bir politikayı 
desteklemeniz gerekiyor. 

Güneşe dönmek de güzel ama ne kadar güzel olursa olsun 
en güzeli her türlü projenin arkasında kapı gibi bir ÇED ve SED 
olması. Yani hem Çevresel hem de Sosyal Etki Değerlendirmesi 
gerek. Mesela güneş panellerinin konacağı yerde tarım yapılı-
yor mu? Mera mı? Hayvan otlatma alanı mı?  Kaç aileyi etkili-
yor? Yaşamsal faaliyetlere engel oluyor mu? Sosyal etki değer-
lendirmesi, enerji – tarım – yaşam – eğitim – sağlık dengesini 
kollayan iyi bir şeydir. Siz ÇED’inizi, SED’inizi sağlam tutun da, 
eğer uyuyorsa ister güneş ister rüzgar ister hidroelektrik, hatta 
ister termik gelsin.

Güneşe dönmek de güzel ama ne kadar güzel olursa olsun en güzeli her türlü 
projenin arkasında kapı gibi bir ÇED ve SED olması. Yani hem Çevresel hem de 
Sosyal Etki Değerlendirmesi gerek. Mesela güneş panellerinin konacağı yerde 
tarım yapılıyor mu? Mera mı? Hayvan otlatma alanı mı?  Kaç aileyi etkiliyor? 
Yaşamsal faaliyetlere engel oluyor mu?

Melda Onur

Temiz enerji temiz midir?
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- Arp bir klasik batı müziği enstrümanı, daha çok orada görüyoruz ama kökeni Ortadoğu’ya 
dayanıyor.  Arpın bu gelişimi ve yolculuğu nasıl gerçekleşmiş? Kısaca anlatır mısınız?

- Şirin Pancaroğlu: Arp için bir batı müziği enstrümanı diyemeyiz aslında. İlham kaynağının 
avlanmak olduğu söylenegelir. Avcının yayından fırlayan okun çıkardığı ses insana bu eğik 
formun içerisine farklı boylarda teller germek suretiyle bir çalgı geliştirme fikrini vermiş. Bir 
başka deyişle avlanma eylemi kadar kadim bir çalgı yani. Bunun için batı-doğu, güney-kuzey, 
tür, eski-yeni gibi kavramlar tanımlamakta pek de geçerli olmuyor. Arp çalmak tarihin dev 
dalgalarının içinde yüzmeye benzer; buradan dalar, oradan çıkarsınız. Üstelik medeniyetler 
üzeridir de arp. Tek bir medeniyete ait değildir. Tüm medeniyetlerde boy göstermiş versiyon-
ları bulunmaktadır. Mezopotamya’da açılı arplar çalınırdı, bunlar daha sonra ortadan kalktı 
ancak Irak, Suriye, İran ve daha sonra da Türkiye coğrafyasında çeng adı altında 16. yüzyılın 
sonlarına kadar çok sevilen bir çalgı olarak varlık sürdürdü.

Arp çalmak insanlıkla yüzleşmektir aynı zamanda
- Siz arpı klasik batı müziğindeki kalıpların dışına çıkardınız. Bir kısmı deneysel çok güzel 

işlere imza attınız. Tango yaptınız, klasik gitar parçalarını yorumladınız, Anadolu ve Ortado-
ğu ezgileri çaldınız. Son dönemde de tasavvuf... Sizi buna yönelten ne oldu? Bu yönelişiniz 
arpın doğduğu topraklarla yeniden buluşması olarak görülebilir mi? 

- Evet ama bu kadar değil. Arp çalmak insanlıkla yüzleşmektir aynı zamanda; büyük merak 
uyandırır varoluş hakkında. Arplar halen çok ilkel halleriyle olduğu gibi son derece teknolojik 
donatılarla da kullanılıyor bugün.  Hem bir halk çalgısı hem senfoni orkestrasında yeri var. Yani 
bir kalıba sığmaz arp. İçine giremeyeceği müzik yoktur. Daha doğrusu, onun içine giremeye-
cek müzik pek yoktur. Bütün müzikler içinden akar. Benim de müzikte ilgilendiğim alanlar tek 
bir kalıba sığmadığı için arpla bütün bu kanallara girmek benim için çok doğal bir sonuç oldu. 
Sonuçtan ziyade bir serüven, bir yolculuk diyelim. Türk müziğine gelince, 90’lı yılların sonunda 
rahmetli Çinuçen Tanrıkorur ile tanıştıktan sonra içime serpilen tohumlar -bu büyük müzik 
insanın serptiği tabii ki- zaman içerisinde Türk müziğini arp ve çeng ile ilişkilendiren çalışmalar 
olarak yeşerdi. “İstanbul’un Ses Telleri”, “Elişi”, “Çengnağme”, “Eternal Love” ve son albü-
müm “Ab-ı Hayat” bu çalışmaların çıktıları. Gayretim arp literatürüne yaşadığımız coğrafya-
dan lezzetler katmak ve bunu ulaşılabilir, destekleyici materyallerle, albüm ve nota yayınları 
olarak mesleki camiama takdim etmek...

- Müziğinizde çeşitli kültürleri bir araya getiriyorsunuz. Müzik ve çok kültürlülük hakkında 

Ben müzikteki ilhamımı 
sadece müzikten almam. 
Bir kilim, halı, bir yörenin 
halk oyunu, mimarisi, 
mutfağı aklımda müzik 
olarak şekillenir. Ben 
sürekli olarak Anadolu 
ile yaşıyorum aslında. 
Tüm anlarım bunlarla 
dolu. Muhteşem bir 
müzik mirasımız var. 
Bunu çok net bir şekilde 
söyleyebilirim ve 
gelenek içinde yenilikler 
aramak için müthiş bir 
zemindeyiz.

Anadolu'dan büyük zenginlik düşünemiyorum

Şirin Pancaroğlu dünyaca ünlü arp sanatçımız. En doğudan en batıya, dünyanın her köşesinde konser ve festivallerde sahne almış. 
Washington Post gazetesince "uluslararası ölçekte büyük bir yetenek" olarak nitelendirilmiş. Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği 
konser sayesinde, hem de bir değil iki kez, kendisini dinleme şansı oldu Seferihisarlıların. Biz de bu fırsatı değerlendirdik, kendisine 
arpı ve müziğini sorduk.

Dünyaca ünlü arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu:
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ne düşünüyorsunuz? Anadolu bu bakım-
dan bir müzisyene neler sunuyor?

- Müzik gezgin ve esnektir. Sınır 
tanımaz. Melezdir. Öte yandan Anadolu 
demek girift ve kadim medeniyetler top-
lamı demek, çok kültürlülük demek. Yü-
zümüzü çevirebileceğimiz bundan daha 
büyük bir zenginlik düşünemiyorum! Ben 
müzikteki ilhamımı sadece müzikten 
almam. Bir kilim, halı, bir yörenin halk 
oyunu, mimarisi, mutfağı aklımda müzik 
olarak şekillenir. Ben sürekli olarak Ana-
dolu ile yaşıyorum aslında. Tüm anlarım 
bunlarla dolu. Muhteşem bir müzik 
mirasımız var. Bunu çok net bir şekilde 
söyleyebilirim ve gelenek içinde yenilik-
ler aramak için müthiş bir zemindeyiz.

- Uzun bir süre yurtdışında bulun-
dunuz. Bir müzisyen için sanatını icra 
etmek açısından Türkiye’de olmak nasıl? 
Zorlukları, imkanları?...

- Müzik aslında tam tamına himaye 
edilmediği sürece son derece zor bir mes-
lek dalı. Özünde bir meslek değil çünkü. 
Önüne imkân serince var olabilir ancak. 
İmkân, bilgi, rekabet, denetim… Bunların 
hepsi olmazsa olmazıdır sanatın. Sanatı 
himaye etmeyen bir tarihimiz var dersek 
yanlış olur. Osmanlı’da büyük bir himaye 
vardı. Sarayda bütün Osmanlı coğrafyası 
ve ötesinden müzisyenler çalışmış ve 
buradaki bütünleşik algı sayesinde mü-
ziğimiz büyük bir müzik geleneği olarak 
yükselmiştir. Yani bütün bu coğrafyanın 
geleneklerinin birlikte damıtılıp ulaştığı 
ilmî bir müzik disiplini söz konusudur. 
Cumhuriyet ile tabii ki yeni sistemler 
devreye girmiş ve bazı önemli kırılmalar 
olmuştur. Bugün ise devlete bağlı sanat 
kurumlarının nasıl işlemesi gerektiği ko-
nusunda yeni revizyonlar lazım. Burada 
eksik parametrelerden dolayı iyi çalışmı-
yorlar. Kamudaki destekler STK’lar ve bi-

reyler bazında çok yetersiz. Kaynakların 
dağıtımı, iç işleyişler tamamen masaya 
yatırılmadığı sürece Türkiye’de sanat mü-
ziği yapmak büyük fedakârlık isteyecek 
ve çelimsiz kalacak müziğimiz. Bir kültür 
politikası oluşturmak gerekiyor.

Tek kişiye bile çalarım
- Türkiye’nin pek çok yerinde çeşitli 

konserler veriyorsunuz. Arpa ve yaptığı-
nız müziğe ilgi nasıl, gözlem yapma şan-
sınız oluyor mu? Örneğin Seferihisar’da 
iki konseriniz oldu. Salonlar doluydu ve 
ilkinde izleyicilerle sohbet etme şansınız 
da oldu. İzleyicilerde ne görüyorsunuz, 
yabancılık mı, merak mı?..

- İkisini de… Ama yabancılık anında eri-
yor. Dinleyicinin bana gösterdiği ilgiden 
genel olarak memnunum. Bu ilgi doğru-
dan organizasyonla da ilişkili oluyor. Yani 
doğru platformda yer almamızı, doğru 
kitleye ulaşmamızı organizasyon sağlı-
yor. Seferihisar bu konuda şanslı, Sefe-
rihisar Belediyesi ve onun adına Veysel 
Eryürek bu konuda bilinçli bir çalışmayla 
fark yaratıyor. Bir ev sahibi şart, hem de 
misafirperver bir ev sahibi!  Çoğu salon 
Türkiye’de ne yazık ki sahipsiz. Resmi, 
soğuk ve kayıp. Çünkü kültür politikaları 
onlarca yıldır masaya yatırılmadı, ne var 
ne yok içi boşaldı. Zaman içinde geliş-
mesi de mümkünken, aksine var olanın 
eridiğini gördük. Ama bir rüzgâr 
eser ve kanatlanır diye düşünüyo-
rum her şey! 

Öte yandan, ne olursa olun, 
bir kişiye bile çalsam benim için 
kıymetlidir ve konuşur, anlatır, o 
şekilde seslenirim ona. Yeter ki 
onun enerjisi ile benimki arasında 
bir denklik olsun.

- Yeni albümünüz çıktı. Bu al-
bümde konsept ne?

- “Ab-ı Hayat” benim on ikinci albü-
müm.  Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı 
için hazırladığımız, hamam geleneğine 
saygı duruşu niteliğinde bir çalışma. 
Aslında Osmanlı müziği zemininde din-
lendirici, şifa verici, hamamdaki rahat-
lama deneyimini yansıtan, dinlerken bu 
deneyimi paylaşmamızı ve gevşememizi 
sağlayacak bir müzik. Özgün besteler, 
kadim eserler ve doğaçlamalardan müte-
şekkil. Türünde herhalde bir ilk. Arpın 
ve çengin sesi su sesine benzer, dolayı-
sıyla burada çok güzel bir örtüşme var. 
Hürrem Sultan’ın arzusu üzerine Mimar 
Sinan’ın inşa ettiği yapı, en büyük ve 
ihtişamlı hamam örneğimiz. Burada bü-
yük ilhamla albümü hazırladık. Hamam 
içinde çeşitli sesler kaydederek bunları 
da müziklerin içine işledik. Çok keyifli ve 
derin bir çalışma oldu benim için.

- Arp Sanatı Derneği’nin kurucusu ve 
yöneticisisiniz. Derneğin amacı ne, nasıl 
faaliyetler yapıyorsunuz?

- Derneğimizi 2007 yılında kurduk. 
Meslek alanımızda tüzel bir çatıya ihtiyaç 
vardı. ASD’nin öncelikli hedefini; arpı 
Türk halkına tanıtmak, aynı zamanda 
tarihî bir Türk arpı olan çeng ile birlikte, 
Türk çağdaş müzik kültüründe kullanı-
mını yaygınlaştırmak olarak belirledik. 
ASD, bu yerel amaca paralel olarak, 
uluslararası ortamda arpın kültürlera-

Seferhisar'daki konserde 
Şirin Pancaroğlu'na Bora 
Uygun (vokal ve bendir) 
ve Tolga Akşit (klarnet) 

eşlik etti.
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rası birleştirici gücünü de gözetmekte. 
Faaliyet alanlarımızın tümü, çalgının 
desteklenmesine yönelik. Bir yandan 
arp ve tarihi çengin yerel üretimlerini 
tasarlarken diğer yandan da yerel müzik 
kültüründen ilham alan çeşitli projeleri 
hayata geçirmek için çalışıyoruz. ASD 
profesyonel arp sanatçılarının ve arp 
öğrencilerinin başarılarının, Türkiye ve 
yurtdışındaki platformlara taşınmasına 
yardımcı olmak ve desteklemek amacıy-
la hareket etmeye çalışıyor. Hedeflerimi-
ze ulaşmak için, kamu kuruluşları, özel 
sektör ve birçok sivil toplum kuruluşla-
rıyla işbirlikleri oluşturduk. Bugüne kadar 
İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 
Başbakanlık Tanıtma Fonu ve çeşitli özel 
desteklerle uluslararası bir festival, Tür-
kiye’den özgün eser siparişleri, uluslara-
rası konser etkinlikleri, albüm yayınları, 
nota yayınları, atölye çalışmaları, ustalık 
sınıfları, uluslararası burs temini, eko-
nomik ve amatör kullanıma uygun arp 
tasarımı ve çeng üretimi gerçekleştirdik. 
Hali hazırda devam eden çalgı üretimi 
projemizle, İngiltere’de devam eden bir 
nota yayını projemiz bulunuyor.

ASD’nin sınırlı sayıda ama çok şanslıyız 
ki nitelikli üyeleri bulunmakta. Arp 
sanatçıları, arp öğrencileri, amatör 
olarak arp ile ilgilenenlerle birlikte, farklı 
sektörlerden birçok sanatseverden 
oluşmakta üyelerimiz. İstanbul’da Beşik-
taş Belediyesi tarafından tahsis edilen 
mütevazi ofisimizde faaliyet gösteriyo-
ruz.

- Seferihisar’daki konseriniz anneler 
günü içindi. Siz de annesiniz, oğlunuzun 
müzikle ilişkisi nasıl? 

- Oğlumuz Mengü ritimle ilgili, dolayı-
sıyla perküsyon çalıştı bir müddet, halen 

bateri dersleri alıyor. 
- Müziğin çocukların hayatın-

da nasıl bir yeri olmalı sizce? 
- Her çocuk çalgı çalmayı hak 

ediyor diye düşünüyorum. Her 
çocuğa lazım. Bunun için büyük 
bir seferberlik başlatılması 
gerekiyor. Çünkü müzik zihin 
geliştiriyor, ruhu sakinleştiriyor, 
dinlemeyi sağlıyor. İnsanların 
birbirlerini dinlemesini sağlı-
yor ki bu çok çok önemli bir 
konu.  Belki aynı görüşe sahip 
değiliz ama orada ortak bir 
dil buluyoruz. Müzik ciddi bir 
iletişim aracı. Müzik konusun-
da Finlandiya örneğini çok iyi 
çalışmamız gerekir. 1950’lerde 
savaş sonrası harap bir alandan 
oluşan, müzisyeni bile olma-
yan bir ülkenin yıllardır seçim 
kampanyalarında, okullardaki 
müzik ders saatlerinin çok 
mühim bir konu olarak parti 
programlarında yer aldığını be-
lirtmek isterim! Bizden kat kat 

fazla müzik ders saati var okullarda ve 
farklı uzmanlıkları olan müzik öğretmen-
lerini yetiştirmiş Finlandiya. Müzik, bir 
çocuğun eğitiminde bir ayrıntı değildir; 
dil, matematik, Türkçe, fen kadar önemli-
dir. İlimdir çünkü, inceliktir, denge sağlar, 
zekâyı müthiş geliştirir. Bugün Finlandiya 
bir kültür sanat ülkesi olarak bütün dün-

yada parlıyor. 1950’de bir tane müzisyeni 
bile olmayan, bir savaş alanından ibaret 
bir ülke...

- Anne babalara öneriniz var mı çocuk-
ların müzik eğitimiyle ilgili?

- Tek tip bir öneri vermekten kaçınırım 
çünkü herkesin imkanları farklı. Ama 
milli eğitimin sorumluluk alanında olan 
bu konunun gelecekte çok ciddi bir şekil-
de ele alınması en büyük arzularımdan 
birisi. O konuda hizmet etmek isterim.

- Bir süre önce Urla’ya yerleştiniz. 
İstanbul’dan uzaklaşmak aktif bir sanat-
çı olarak sizi zorlamıyor mu? Urla’da 
yaşamanın kazandırdıkları ne? Neden 
tercih ettiniz?

- Aslında açıkçası beni zorlayan İstan-
bul idi. Şehrin olumsuz enerjisi olumlu 
enerjisini aşmıştı benim açımdan. En 
azından İstanbul’un dışına çıkarak İstan-
bul sevgimi korumam mümkün oldu. 
Daimi mesken tutulduğunda beni yoran 
ve üretimime katkısı olmayan bir şehre 
dönüştü ne yazık ki. Ben aslında bunu 15 
yıl önce hissetmiş ve başka bir yere ta-
şınmak istemiştim. Hava kirliliği mesela 
sağlımı zaman zaman olumsuz etkiledi. 
Kalabalık ve trafikten bahsetmeyeyim 
bile. Urla’nın havası, dinginliği ve oğ-
lumuz için İzmir’deki eğitim seçenek-
leri önemli kriterlerdi. Çok şükür ki bu 
olabildi. Ama işim gereği ayda bir kez 1-2 
günümü İstanbul’da geçiriyorum. 

- Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için.

El emeği doğal 
oyuncaklar,  
bez bebekler, 
aksesuarlar...

Sığacık Kaleiçi Üretici Pazarı, Sanat Sokağı
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Ahmet Uhri arkeolog. 9 Eylül Üniversitesinde görev yapıyor. 
Özellikle yeme-içme kültürü üzerine çalışmaları, bu konuda 
kitap ve makaleleri var. Aynı zamanda, pek sürekli olamayan 
dergimizin sürekli yazarı. Uhri yazar olduğu kadar bir anlatıcı 
da. Keyifli arkeoloji sohbetlerinin aranan adamı, tatlı dilli bir 
arkeolog desek yeridir. Geçtiğimiz günlerde Teos Kültür Sanat 
Derneği’nin düzenlediği etkinlikte Teos antik kentini ve şarap 
tanrısı Dionysos adına yapılmış tapınağı anlattı. Ardından 
binlerce yıllık bir geleneğin devamı olarak, Seferihisar’da 
üretilen bir yerel şarabı tattık ve Uhri’den şarabın tarihi 
üzerine bir sunum dinledik. Gelemeyenler için, şarabın tadını 
anlatmak mümkün değil ama en azından Uhri’nin Teos 
gezisinde anlattıklarını paylaşalım. Fotoğrafları için Volkan 
Güvenç'e, ses kaydı için Ersin Baykal'a teşekkürler...

Ahmet Uhri'yle Teos'ta 
Dionysos'un izinde

Burada 2010’dan beri süren yeni bir kazı çalışması var. 
Ondan önce 60’larda Yusuf Boysal’ın yaptığı çalışmalar 

vardı. Çok daha önceleri, 19. yüzyılda Society Dilettanti, yani 
Diletantlar Derneği burada araştırmalar yapmış, onu da 
unutmayalım. Türkçesi yüzeysel hevesli, yani işin profesyoneli 
olmayan ama meraklı insanlar. Ve sonrasında mimar Mustafa 
Uz’un çalışması elbette…

Teos aslında bayağı büyük gördüğünüz gibi, yarımadanın 
tamamını içine alıyor. İsthmus yarımadası. Arka tarafları daha 
çok mezarlık alanları ve iki tane de limanı var. Biri Sığacık tara-
fına doğru, diğeri de güneye doğru bakan ve en çok kullanılan 
liman. Burayı zenginleştiren zaten deniz kıyısında olması. 

Tarihi epey bir eskiye gidiyor kentin. Protogeometrik dedi-
ğimiz dönemde, yaklaşık MÖ 1000-1050 civarında kurulduğu 
düşünülüyor. Fakat çevrede yapılan yüzey araştırmaları göste-

riyor ki prehistorik dönemlerden beri, yani 4-5 bin yıl önceden 
beri burada insanlar yaşamış. Hatta bütün bu civara bakacak 
olursak, daha geniş anlamda bu bölgede insan yaşantısının 
izlerinin 8-9 bin yıl önceye kadar gittiğini görebiliriz.  Burada 
değil ama Urla’ya doğru olan taraflarda, Neolitik dönemin, yani 
insanların ilk yerleşik yaşama geçtiği, tarıma başladığı zaman-
ların izleri var. Hatta bütün Karaburun yarımadasına bakarsak, 
ilk insan izlerini bu bölgede 300 bin yıl öncesine kadar geriye 
götürmek olası. Karaburun’da Yeni Liman’da ve Akçakilise’deki 
incelemelerimizde bulduğumuz taş aletler bunu gösteriyor. O 
ilk Afrika’dan çıkan Homo erectus, yani dik yürüyen, iki ayak 
üstünde buralardan geçmiş Avrupa’ya. Yarımadanın böyle bir 
geçmişi var işte. Dolayısıyla insanlığın 300 bin yıldır üzerinde 
dolaştığı bir coğrafyadayız. Şimdi buyurun biz de buradan 
yürüyelim yavaş yavaş.
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Dediğim gibi, kentin MÖ 1000-
1050 civarında kurulduğu 

söyleniyor. O dönemlere baktığımızda 
Anadolu’ya Yunanistan’dan insanların 
geldiğini görüyoruz.  Yunancanın Aiol 
lehçesini konuşanlar, Yunanistan’ın 
kuzeyinden çıkıp İzmir’in kuzeyine, 
Edremit’e kadar olan bölgeye yerleşiyor-
lar ki oraya Aiolya veya Aiolis diyoruz. 
Orta Yunanistan’dan çıkıp İzmir’den 
Büyük Menderes’e kadar uzanan kısma 
ise Yunancanın iyon lehçesini konuşanlar 
yerleştiği için, buraya da İyonya diyoruz. 
Daha aşağıya, Muğla’ya Fethiye’ye 
kadar olan bölgeye de Peloponez 

Yarımadasından gelen Dorlar yerleşiyor, 
Yunancanın Dor lehçesini konuşanlar 
ama oraya Dorya demeyeceğiz. Orası 
Karya zaten, bir adı var. 

Yani burası İyonya. İzmir ise İyonya ile 
Aiolis arasında bir sınır. Hangi İzmir’den 
bahsediyorum, Bayraklı Tepekule 
höyüğünü biliyorsunuz, Smyrna. Onun 
kuzeyi, Karşıyaka tarafı Aiolis, Göztepe 
tarafı ise İyoniya. Bu şekilde yorumla-
yınca hoş da oluyor. Karşıyakalılar, 35 
buçuk zaten, Aiolisli. Biz ise bu tarafta 
İyonyalıyız. 

Burada Teos’ta, İyonya 
topraklarındayız. İyonya’nın tam orta-

sında olduğu için zamanında burasının 
başkent olarak önerildiğini biliyoruz 
antik yazarlarca ama böyle bir şey 
olmuyor. Ve bir İyon kenti olarak devam 
ediyor yoluna. MÖ 545 gibi, bir Pers is-
tilası yaşayacak bütün İyonya, burası da 
nasibini alacak. Daha sonrasında Büyük 
İskender’in gelişiyle beraber, MÖ 333-
334 gibi, özgürlüğüne kavuşacak.

Teos’un adı hep tartışmalı, tanrıyla 
bağlantılı olduğu söyleniyor. Deus ya 
da Zeus, yani tanrı, bunlar aynı kökten 
geliyorlar. Oraya dayandığı iddia ediliyor 
adının ama kökeni konusunda çok 
da fazla kaynak yok açıkçası. 

MÖ 2-3. yüzyıl gibi, kent en 
zengin dönemlerini yaşarken, şu 

arkamda gördüğünüz, Anadolu’nun en 
büyük Dionysos tapınağını yapıyorlar.

Neden Dionysos tapınağı? Başka 
yerlerde Athena tapınağı vardır, Zeus 
vardır, Poseidon, Artemis vardır. En 
çok da Athena… Neredeyse her kentte 
Athena tapınağı vardır. Kenti Athena’nın 
kurduğuna inanırlar. Çünkü Athena 
zekanın, bilginin tanrıçasıdır, Zeus’un 
kafasından doğar. Bilginin üretildiği 
yer kent olduğu için, kentleşmenin de 
tanrıçasıdır aynı zamanda. Bu yüzden 
her kentte bir Athena tapınağı çıkar 
karşımıza. Burada var mı, belki kazılarda 
ortaya çıkacak. Ama burada bir Diony-
sos tapınağının varlığı kesin ve olması 
da çok uygun. Yüzünü denize dönmüş, 
arkasında düzgün bir ova var. Bu ovada 
ne yetişiyor? En önemlileri zeytin ve 
üzüm. Bunun yanı sıra incir var. Zeytin, 
üzüm, incir… Uygarlıkları, yüksek kültür dediğimiz kültürleri 
oluşturan bu üçlüdür. Tabi bunların yanına temel olarak buğ-
dayı eklemeliyiz. Dionysos dediğimizde ilk aklımıza gelen de 
üzüm ve şarap. Halbuki sadece bu kadar değil, yüksek kültü-
rün başka öğeleriyle de ilgili.

İşte Dionysos tapınağındayız. Dionysos, Zeus ile Semele’nin 
oğlu. Zeus bildiğiniz gibi çapkın bir tanrı. Hera’yı çeşitli kereler 
aldatır. Hera da buna kızıyor. Adamı bir rahat bırakmıyor. Zeus 
Semele ile birlikte olduktan sonra bir çocukları oluyor, Diony-
sos. Doğum hikâyesi de ilginç. Semele Dionysos’a hamileyken 
Hera kılık değiştirip yanına geliyor ve çocuğun babasının tanrı 
olmadığına dair şüpheler ekiyor kadının kafasına. İkna olmak 
isteyen Semele de Zeus’u kendisine bir tanrı olarak görün-
meye zorluyor. Ama Zeus tanrı olarak şimşekler içinde ortaya 
çıkınca, kadın yanarak ölüyor. Doğmamış çocuğunu kurtaran 
Zeus, Hera’nın korkusundan onu bacağına saklıyor ve Hera 
gittiğinde onu baldırından doğuruyor. Dionysos iki kere doğan 
demek, adı da buradan geliyor.

Dionysos tanrıların toplandığı, ilk 12 tanrının olduğu Pante-
on’da yoktur. Sonradan gelmiş. Bu onun diğer tanrılara göre 
biraz daha aşağıda, daha avam, daha halk, biraz daha lüm-
pen bir tanrı olduğunu gösterir. Athena Zeus’un kafasından 
doğarken bizim Dionysos baldırından doğmuş, bir yerde ayak 
takımı.

Neden öyle, çünkü Dionysos ne kadar kentli değer varsa 
hepsine karşı bir şeyi temsil ediyor. Dionysos şenliği dediğimiz 
şenlikte herkes sarhoş oluyor değil mi? Arkasından da orjiler 
var, sevişiliyor. Kadınlar da sarhoş oluyor, onlar da sevişiyor 

tabi. Dolayısıyla kentli erkekler bundan rahatsız oluyorlar. 
Eşlerimiz sarhoş oldu, kiminle yatacak diye bir korku duyu-
yorlar ve erkeklerin en büyük korkusudur bu.  Bu korkunun 
da nedeni bellidir. Mülkiyet, mülkü kendinden gelene, kendi 
soyundan gelene devretmek. Ama babanın kim olduğunu an-
neden başkası bilemez ki. Dionysos bunları simgelediği, aile 
yapısını tehdit ettiği için pek de tekin bir tanrı değil kentliler 
için. Kimler için tekin ama; bohemler ve sanatçılar için, şarap 
içip eğlenen, hayattan tat alanlar için. 

İlk tiyatro birliklerinden birisinin burada kurulması da bu-
raya oturuyor. Dionysos’a tapanların başında bunlar geliyor. 
Bir de tabi bağcılık yapanlar, üzüm ve şarap üretenler. Kent 
tiyatroculara, sanatçılara sahip çıkıyor. Ama bunlar yiyip içip 
eğleniyorlar, sahneye çıkıp kadınları hayran bırakıyorlar ya 
da kadın sanatçılar erkekleri hayran bırakıyor. Ne oluyor, 
sonunda aile birlikleri çatırdamaya başlıyor. Kurtulmak için 
bunları sürgüne gönderiyorlar. Önce Lebedos’a. Ama orada da 
barınamıyorlar. Myonessos’a, yani bugün Çıfıt Kale dediğimiz, 
Doğanbey’in karşısındaki adaya gönderiyorlar. Bir süre sonra 
buraya tekrar geri gelecekler ama… 

Bu arada tabi Dionysos şenlikleri burada devam ediyor. 
Gördüğünüz Dionysos tapınağı. Dar kenarında 6 tane, uzun 
kenarında 11 tane sütun olan, dikdörtgen biçiminde bir tapı-
nak. Buralarda bir yerde heykeli de vardı büyük olasılıkla ama 
şimdi kayıp, belki ahşaptandı çürüyüp gitti. Bronzdan yapıl-
dıysa eritilmiş olabilir. Mermerdense eğer, ileriki kazılarda 
ortaya çıkabilir.

Şimdi yavaş yavaş tapınaktan çıkalım.
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Burası MÖ 1. yüzyılda bir deprem 
geçiriyor. Sonra tekrar yapılıyor. 

Onun etkilerini de görüyoruz. Tapınağın 
mermeri de buralardan elde ediliyor. 
Kara mermer, afrikano deniliyor bu 
mermere. Az ileride Karagöl var. Orası 
antik dönemin mermer ocağıdır. İsminin 
afrikano olmasının nedeni kara olmasın-
dan, bir de orada çalıştırılanların, Afri-
ka’dan getirilmiş olmasından dolayı. 

Buraları restore edilirken, bu 
yürüme yolları yapılırken bu 

büyük, eski ve yaşlı ağacın etrafında bir 
dinlenme alanı oluşturuldu. Zeytin 
ağaçlarına değineyim geçerken madem. 
Zeytin, Olea europae… Delice yani 
yabani zeytin olarak anavatanı bütün 
doğu Akdeniz. İlk evcilleştirildiği yer 
bizim güneydoğuda Antep’ten Filisten’e 
uzanan bölge, günümüzden yaklaşık 
9000 yıl önce. Daha sonra bu evcilleştir-
me yöntemi ilerledikçe, öğrenildikçe, 
buradaki deliceler de evcilleştiriliyor. 
Günümüzden 5-6 bin yıl öncesinde, 
Ege’deki zeytin ağaçlarının artık aşılı, 
üreten zeytinler olduğunu söylemek 
olası. Bu yarımadadaki, hatta Anado-
lu’daki yaşayan en yaşlı zeytin ağacı 
bugün Urla’da. Yapılan çalışmalar 3800 
yaşında olduğunu gösterdi. Dünyadaki 
en eski zeytin ağacı ise 4200 yaşında, 
galiba İsrail’de. Asıl memleketi oralar ne 
de olsa. Bu arada Anadolu’daki en yaşlı 

ağaç ise bir porsuk ağacı. 4500 
yaşında olabilir.

Evet, şimdi buradan yavaş yavaş 
kalkalım tiyatroya gidelim. Kentin 

akropol tepesinin eteklerindeyiz. Tepe 
yamaç halinde aşağıya doğru indiği için 
tiyatro yapmaya uygun bir oyuk (kavea) 
burası. Bu oyuk içerisine taşları döşeye-
rek önce şu alt kısmı oluşturuyorsunuz. 
Üzerine kaba taşlarla ince bir mermer 
veya buradaki traverten, tam emin 

Kentin Bouleuterion’una geldik. Yani halk meclisine. 
Bütün özgür bireylerin, özgür ailelerin hepsinden 

seçilmiş belirli bireylerin bir araya gelip kentin sorunlarını 
tartıştığı yer. Hepsi erkek tabii. Yarım daireden biraz daha 
geniş, yaklaşık olarak 18 tane oturma sırası vardı yanlış 
hatırlamıyorsam. Karşısında çok düzgün kesme taşlardan 
yapılmış bir sahne. Esas girişleri yanlardan ama biz buradan 
kaçak giriş yaptık atlayarak. Söz almak isteyen çıkıyor sahne-
ye, konuşuyor, kentle ilgili sorunlar burada tartışılıyor.

Şimdi kazıyı yapanların da bir sorunu var, onu konuşa-
lım. Gölgesinde oturduğumuz bu ağaç… Kazı başkanı Musa 
Kadıoğlu ile de konuştuk bunu, bu ağaç 
burayı patlatıyor. Bir süre sonra bu taşlar 
oynayacak. Bu ağaç kesilecek mi, kesil-
meyecek mi? Taşınamıyor da… Bu ağaç 
neredeyse 150-200 yaşında. Bir pistacia 
terebinthus. Çitlenbik ya da menengiç 
yani. Evet, çok da yakışıyor buraya, 
burayla çok güzel özdeşleşiyor. Müthiş 
bir fotoğraf veriyor. Bakın bu kadar kişiyi 
aldı gölgesine. Korkmayın, kesilmeyecek. 
Geçen sene, kazı başkanı Musa Kadıoğlu 
da sunum yapmıştı Teos Yazarevi’nde, bu 
ağacı kesmeyeceklerini söylemişti. Başka 
bir çözüm bulunur mu bilmiyorum?

Bu ağaçtan çok var buralarda. Tere-
bentin elde ediliyor bundan. Bunun aşılı 
olanına sakız diyoruz. Antep fıstığı da 
bunun başka bir çeşidi. Pistacia terebint-
hus Antik Yunan’da kutsal, Apollon’un ve 

Zeus’un ağacı. Tanelerinden yağ, gövdesinden de reçine elde 
ediliyor. Antiseptik etkisi var. Değişik tedavilerde kullanılıyor. 
Mesela eczacılığın babası Galenos bunu Bergama’da gladya-
törleri tedavi ederken kullandığı merheme katıyor. Anforala-
rın içine sıvanıyor ki içine şarap koyduğunuzda sirkeleşmesin. 
Tanelerinden kahve de yapılıyor, menengiç kahvesi. Siirt’te 
çok kullanılan bıttım sabunu da bundan. Mikrop öldürücü 
özelliği sayesinde sedef hastalığında işe yarıyor. 

Şimdi Bouleuterion’un baktığı yöne, güneye dönün, denizi 
görüyoruz. Aşağıda antik liman var, ama biz o tarafa 
değil tiyatroya gideceğiz.

Fotoğraf: Volkan Güvenç.
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değilim, yukarıya kadar hepsini yerleşti-
riyorsunuz. Yukarıda da bir diazoma var, 
yarım daireden biraz daha fazla bir 
yürüyüş yeri. Sesim oradan duyuluyor 
mu? (Yukarıda gezenlere sesleniyor.)

-Duyuluyor, duyuluyor.
- Bakın akustiğinin iyi olduğunu da test 

etmiş olduk. İşte yanındaki taşıyıcı duvar-
larla birlikte tipik Helenistik bir tiyatro. 
Roma döneminde bu tiyatro daha da bü-
yütülüyor tabi. Ona göre oturma yerleri, 
üzerinde yürünecek basamaklar geliştiri-
liyor ve bir de sanatçıların hazırlandığı bir 

kulis, bir sahne binası ekliyorlar. Sahneye 
çıkış yerleri de belli.  Şuradan sahneye 
çıkıyorsunuz, halkı selamlıyorsunuz 
ve başlıyorsunuz oyununuza. 

Sığacık’taki kaleyi buradan 
çektikleri taşlarla yapıyorlar. 

Seferihisar’ın adı oradan geliyor. Osman-
lı Rodos’a, Girit’e, Sakız’a, şuraya buraya 
sefer yaparken kullanmak için bir hisar 
yapıyor buraya. En yakın taş ocağı 
neresi, antik kentler tabi. Bunu yalnızca 

Osmanlı değil, Bizans da yapmıştır. 
Devşirme malzeme diyoruz buna. 
Aslında bunda korkulacak bir şey yok. 
Çünkü malzeme bir yere gitmiyor, yer 
değiştiriyor, gerekirse alır getirir, burada 
tekrar kullanılırsınız. 

Şöyle düşünün, İzmir’de Pasaport’la 
Gümrük arasında yürüyorsunuz, yerdeki 
bembeyaz mermerleri fark ettiniz mi? 
Onların bir kısmının İzmir antik tiyat-
rosundan getirildiği söylenir. Kadifeka-
le’den aşağıya getirilmiş. Hem de yeni, 
sene 1865. Fransızlar rıhtımı yaparken 
yukarıdan o taşları getirirler. Kıyıyı ve 
karşıdaki rıhtımı ve dalgakıranı antik 
kentlerden getirilen taşlardan yaparlar. 
Bunlar her zaman her yerde bu şekilde 
kullanılıyor. Döngüsel tarih anlayışı-
na da uygun bu. Aynı şey orada döner 
durur, hep onunla iç içe yaşadığı için o 
malzemeyi içselleşmiştir. Kendi evinin 
eşiğine koyar. Heykeli alır evin duvarı-
na yapıştırır.  Girin Kızlarağası Hanına, 
çınar ağacının oradan karşı tarafa doğru 
baktığınızda eski binaların birinde bir 
Afrodit heykeli göreceksiniz. Belki de 
dini bütün bir müslüman amca almış 
çıplak heykeli oraya koymuş. Aslında bir 
yerde korumadır bu, karşı çıkmak, dalga 
geçmek veya aşağılamak çok doğru de-
ğil. Burada konu dışarıya kaçırılmaması, 
işte o zaman sorun olur.

Tiyatronun üst sıralarındayım. Ahmet Uhri sesleniyor aşağıdan, "Sesim oradan duyuluyor mu?" 
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Orvieto, Roma’ya 1 saat 20 dakika uzaklıktaki Terni iline 
bağlı, tepe üzerine kurulu bir köy. Ama sıradan bir köy 
değil, Dünya Cittaslow Başkenti… Etrüskler zamanın-

dan bu yana surları ve yapıtları ile varlığını sürdürüyor. Kentin 
tarihi de 1800 ile 2000 yıl öncesine dayanıyor. Kurulu olduğu 
tepe 1 milyon 400.000 bin yıl öncesinde okyanus altındaymış, 
400.000 yıl öncesinde su seviyesinden biraz yüksekte olduğu 
hesaplanıyor, günümüzde ise dağ denilebilecek kadar yüksekte. 
Şehri özel kılan çok şey var, ben birkaçını paylaşmak istiyorum.

Varlığı Roma İmparatorluğu’ndan çok öncelere dayanan 
bir kavim olan Etrüskler, çok çalışkan ve üretken bir toplum. 
Etrüskler ve sonrasında Roma’dan kalan saat kulesi, katedraller 
ve en önemlisi yeraltı mağaraları mevcut. Mağara deyip geç-
meyin, yeraltı odaları demek daha doğru. Şehrin altında tam 
anlamıyla bir şehir daha var denilebilir. Neredeyse her evin al-
tında depolama ya da gizlenme için kullanılmış odalar var. Ha-
berleşmede kullandıkları güvercinler için, gıda depolamak için 
ve en önemlisi de savaş zamanında saklanmak için kullanılan 

mağaralar bunlar. Öyle ki bazı 
mağaralar oldukça aşağıda ve 
yola kadar iniyor. Bu da demek 
oluyor ki, ulaşım için de açılan 
kuyu ve tüneller mevcut.

Orvieto yakınında bulunun 
tepelerde aynı karakteristiğe 
sahip, adeta küçük Orvieto 
diyebileceğimiz yerleşimler ku-
rulu. Bunların hepsi zamanında 

Romalılar tarafından işgal edilmiş, sebebi ise stratejik tepe 
noktaları olmaları. Bunlar Umbria ve Lazio bölgelerinin arasında 
kalan 360 derece görüş açısına sahip yerleşimler. Buralardan 
gözlem yapılması kolay ve surlardan dolayı savunulması da… 

Gelelim günümüz Orvieto’suna… Şehir adeta kültür, tarih 
ve yemek kokuyor. Ziyaretçilerine tam anlamıyla bir Roma 
dönemi filmi içerisinde hissettiren bir kent. Michelin yıldızı ve 
Tripadvisor ödülleri gibi çok sayıda markaya sahip olan Trat-
toria ve Osteria’larında tamamen yöreye özgü makarna ve et 
çeşitlerinin tadına varabileceğiniz işletmeler var. Şehirde ulaşım 
sorunu yok çünkü toplamda 2 kilometreyi geçmeyen bir yol 
haritası söz konusu. Ara sokakları ve eski yapıların birbirlerine 
bağlılığı kenti özel kılan detaylardan biri. Arabalar genelde 
merkeze girmeden park alanlarına ya da evlerin bahçelerine 
bırakılıyor. Sonrası tamamen tabana kuvvet ama dert değil. 
Kentin girişinden meydanı olan Piazza del Duomo’ya ulaşım 
yürüyerek en fazla 10 dakika. Yolda göreceklerinizi sindirmeye 
yetmeyecek kadar kısa yani.

Mandıraları, el yapımı deri mağazaları ve eski tiyatrosuyla Or-
vieto’da, mayıs ayı başlarında Gül Festivali ve temmuz ayında 
Bira festival yapılmaktadır. Antik gülleri ile meşhur olan kentin 
görülmesi için en uygun aylar mayıs ve ağustostur. Gidecek 
olanlara tavsiyem, çekecekleri bolca fotoğraf için cep telefon-
larının hafızalarının boşaltmaları ve spor ayakkabı ile gitmeleri 
olabilir. 

Kars Harakani Havalimanı’na indikten sonra Artvin’in 
şüphesiz en değerli ilçelerinden Şavşat’a varmak için 
önünüzde üç saatlik bir yolculuk daha var. Ama kendi-

nizi sıkmayın. Geçeceğiniz yol belki de Türkiye’nin en yüksek 
rakımlı yolu ve sizin için hoş sürprizleri olabilir. Kış aylarında 
örneğin, yolun üzerinden kar fırtınasının adeta bir beyaz dere 
gibi aktığını görebilirsiniz. 

Artık Şavşat’a geldik. Akarsu bakımından zengin ilçede çok 
sayıda buzul gölü bulunmakta. Göllerin en büyüğü Karagöl dağ-
larında bulunan ve dağa kendi adını veren Karagöl. Bol miktar-
da alabalık bulunan gölden sulama amaçlı olarak da yararlanı-
lıyor. Ayrıca amatör balıkçılık için de gayet uygun. Meşeli Köyü 
orman içi mevkiinde milli parklar kapsamı içerisinde bulunan 
ikinci bir göl daha var. Orası da harika bir piknik ve mesire yeri. 
Eşsiz doğası ile dinlenirken görsel anlamda tatmin olacağınız 
bir yer.

İnişli çıkışlı bir yolun ardından 1.317 kilometrekarelik dağlık 
ve engebeli bir arazi üzerine yayılmış bulunan Şavşat’a varıyo-
ruz. Şavşat yaklaşık 61 adet köyü bulunan, MÖ 900-650 yılları 
arasında Urartu ve Kimmerler, daha sonraları sırasıyla Saka 
Türkleri, Romalılar ve Sasaniler’in egemenliği altına giren bir 
şehir. Şimdi ise Türkiye Cittaslow Ağı’nın yeni üyelerinden. 2015 
Haziranından bu yana Cittaslow’a dahil olan ilçenin en önemli 
geçim kaynağı hayvancılık. 

Dört mevsim birbirinden güzel doğaya sahip olan ilçede ke-

sinlikle önerdiğim konaklama tesisleri ahşap evler. Bu evlerde 
doğayla iç içe konaklamanın keyfini yaşayıp, Karagöl’de piknik 
yapıp ve tabii ki eşsiz bir lezzet olan cağ kebabını yemeden 
dönmeyin derim. Burada soluduğunuz havanın bile farklı oldu-
ğunu gidince anlayacaksınız.

Şavşat insanının misafirperverliği, Karadeniz ikliminin verdiği 
çılgınlık ve Gürcistan kültürünün verdiği sertlikle kaynaşmış. 
Akşam yemeği sonrasında sokaklarda, içinde ateş yakılmış bir 
varilin etrafında sıcak şarap eğlencelerine denk gelmeniz için 
özel bir gün olması gerekmiyor. Birkaç Şavşatlının eline akor-
deonunu, tulumunu, davulunu alıp sokakta boy göstermesi bu 
fitili ateşlemeye yeterlidir. Gönül rahatlığı ile aralarına karışa-
rak bu etkinliklere katılın, kendinizi bir anda elinizde bir kadeh 
şarapla ya da horona girmiş bulursanız da şaşırmayın. Karade-

Samet Akboğa

Cittaslow'un mabedi Orvieto
Yavaş şehir 

gezgini

Kurban olam Şavşat'a da...
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niz insanının neşesi ve enerjisi bir anda 
insanı içine çekiveriyor çünkü.

Ayrıca her sene kış aylarında düzen-
lenen güreş etkinliğini ve binlerce yıl 
öncesinden kalan Berobana isimli şaman 
gösterilerini bir izleyin derim…

Şavşat’ın eğlenceli kış mevsimi etkin-
likleri arasında kar kızağı ve bot kayağın-
dan da söz etmesem olmaz. Kar kızağı 
için ilçede bolca bulunan tepelerden köy-
lere kadar uzanan parkurlar mevcut. Ben 
yapamam diyorsanız şimdiden söyleme-
liyim ki yanılıyorsunuz, düşe kalka öğre-
niyorsunuz. Bot kayağı ise benim ilk defa 
rastladığım ve bence denizdekinden çok 
daha zevkli ama tehlikeli de olabilen bir 
etkinlik. Denizde kullandığımız botu bir 
halat aracılığı ile 4x4 bir aracın arkasına 
bağlıyorlar. Botun içerisine 6 ya da 7 kişi 
biniyor ve araç bu kalabalığı arkasından 

çekmeye başlıyor. Çekerken 
caddede sürüklenen bot ade-
ta su üzerinde gidiyor fakat 
sorun şu ki keskin virajlarda 
bottan fırlama riskiniz hep 
mevcut. Ve şu küçük detayı 
es geçmeyelim, suya değil 
yere düşüyorsunuz☺ Hava 
soğuk olsa da botun üzerinde 
söylenen türküler ve insanla-
rın düşmemek için birbirlerine 
kenetlenmeleri de ısınmanızı 
sağlıyor. Tehlikeli gibi görünse 

de, bir dahaki gidişimde ilk tekrarlayaca-
ğım etkinlik bu olacak…

Yaz aylarında yaylalara göç eden halk 
aynı eğlence ve sosyalliğe oralarda da 
devam ediyor. Şehirde turistik anlamda 
birçok kilise ve tarihi eserler mevcut. 
Katkısız, doğal süt 
ürünleri ve uygun 
fiyata karnınızı doyura-
bileceğiniz lokantalar 
bulmak işten bile değil. 
Unutmadan şunu da 
ekleyeyim, ilçenin gi-
rişinde yer alan Şavşat 
Evi’ne uğrayıp en azın-
dan bir şerbet içmeden 
geçmeyin lütfen.

Benzersiz bir do-
ğaya ve renge sahip 
olan Şavşat’ta kadına 

ve çocuğa verilen önem de çok yüksek. 
Seferihisar’da bilinen Çocuk Belediyesi’ni 
uygulayan ikinci kenttir Şavşat. Tabii bu-
rada Belediye’de çalışan, şimdilerde Yazı 
İşleri Müdüresi olan Filiz Özcan Hanıme-
fendinin emeği çok büyük. Şavşat ona çok 
şey borçlu. Buradan ona da selam olsun…

Kazım Koyuncu’nun da seslendirdiği 
Şavşat türküsünün, “dağlarda kar sesi 
var, tavlada zar sesi var, kurban olam 
Şavşat’a da, içinde yar sesi var” diye an-
lattığı bu ilçeyi herkesin görmesi gereki-
yor diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. 
Eğer görmediyseniz, umarım Şavşat’ı 
merak etmenizi sağlamıştır anlattıkla-
rım. Ve eğer gidip görürseniz, yazdıkla-
rımdan çok daha fazlasını bulacağınız-
dan hiç kuşkunuz olmasın. 

Sevgiyle kalın…
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Buraya geldiğimizden beri her salı 
ve cuma günü pazarda ve ayrıca 
ziyaret ettiğimiz köylerde bir 

sürü yeni otla tanıştık. Çoğu ismini yeni 
duyduğumuz, karakteristik lezzete sahip 
otlar. Pazarda otları almakla kalmıyor, 
üstüne köylülerden nasıl pişirdiklerini öğ-
reniyoruz. Ama kendimize göre yorum-
layıp daha farklı reçeteler de oluşturuyo-
ruz. Mayıs ayında istifno otunu tanıdık. 
Tere ile ıspanak arası bir tadı var. Tahmin 
edebileceğiniz gibi ismi Rumcadan geli-
yor. Biraz araştırınca köpeküzümü veya 
yabani pamuk da dendiğini öğrendik. 
Otu aldığımız teyzenin önerisi istifnoyu 
girit kabağıyla pişirmemizdi. Biz de o 

zaman güzel bir mücver reçetesi çıkara-
lım dedik istifnoyla. Yalnız dikkat ettiği-
miz noktaları başta belirtelim, hileli tarif 
verdi denmesin☺ Zira reçete işi sadece 
ölçü vermekle olmuyor, işin inceliklerini 
de anlatmak gerekir. 

İstifno mücver
Öncelikle unu abartmıyoruz, hamur 

tadından ziyade koyacağımız malzeme-
nin tadını alacağımız bir mücver yapmak 
istiyoruz. 

Şu çok önemli, ottan kısmıyoruz! Ana 
malzeme olarak istifno ve girit kabağı 
kullanacağız fakat evde bulunan yeşil-
likleri ince ince doğrayıp ekleyin, lezzet 
katar. Biz arapsaçı, dere otu, ebegümeci 
mutlaka kullanıyoruz.

İstediğiniz malzemeyi katmakta 

özgürsünüz fakat patates gibi nişastalı 
yahut havuç gibi şekerli sebzeleri tercih 
etmedik biz. Kıvam açısından hafif, 
tat olarak ferah bir mücverimiz olsun 
istedik.

Normalde mücverin ana malzemesi 
kabak olarak bilindiği için yanılıp da 
kabağı abartmayın. Bu mücverde odak 
noktamız istifno.

İstifno mücver için malzeme:
* 2 bağ istifno – soğuk suda süzdürüp 

doğrayın. 

Sığacık'ta bir gastronomi deneyimi

Ege’nin efsane otlarından: İstifno

Size iki yeni yazarımızı tanıtalım. Bundan böyle Seferi Keçi’de 
mutfak bilimi ve sanatı üzerine yazılar yazacaklar, özel ye-
mek tariflerini paylaşacaklar, Ege’nin ve Seferihisar’ın yeme 

içme kültürünü sizlerle birlikte keşfedecekler: Sığacık Akkum’da 
Maya Bistro Otel’in şefi Fatih Kaya ve Sena Kaya.

Fatih Kaya’nın baba mesleği aşçılık. Mengenli. Daha baştan 
“+1”le başlıyor yani mesleğe. Babası 30 yıla yakın bir süre Alman-
ya’da şeflik yapmış. Mutfakta babasının yanından ayrılmadığını, 
onun ellerini seyrederek mesleğe aşkla bağlandığını söylüyor.

Fatih Türkiye’de gastronominin babası sayılan Tuğrul Şavkay’ın 
yanında İstanbul Divan Otel’de çalışarak başlamış profesyonel an-
lamda mesleğe. Güney Afrikalı ünlü şef Mike Norman’ın şefliğinde 
360 Restoran’da çalışmış. Türk mutfağını modernize ederek 
sunma yollarını keşfederken bu tecrübelerden çok faydalandığını 
belirtiyor.

2010 yılında Cezayir Restoran’da şef olarak çalışırken, İstanbul 
Kitchen’s Academy’yi kurmuş. İstanbul Üniversitesi’ne bağlı aka-
demide, YÖK onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika eğitim 
programlarında 500’e yakın öğrencisi olmuş. Ardından İstanbul 
Gastronomi Merkezi’ni kurmuş ve orada eğitmen şeflik yapmış. 
Bu arada Uluslararası Slow Food organizasyonu için İtalya’ya 
davet edilen ekipte Türkiye’den tek şef olarak yer almış ve bir süre 
Torino’da çalışmış. Türkiye’deki Slow Food birliklerinden “Yağmur 
Böreği” ve “Fikir Sahibi Damaklar”la ortak çalışmalar yürütmüş. 
Bir televizyon kanalı için “Şefim” programını yapmış. 

Sena ise Fatih’in öğrencisi. İstanbul’da Asitane Restoran, 
Heybeliada Spor Kulübü, Asmalımescit Restoran, MyChef ve 360 

Restoran’ta çalışmış. Geçen sene evlenmişler. Zaten ekip gibi 
çalışıyorlarmış, şimdi tam olmuş. Fatih’e göre yeni tatları araştır-
ma, yeni yöntemleri keşfetme ve yaptıkları işi yazılı hale getirme 
bakımından, Sena ekibin beyni.

Fatih ve Sena şimdi Sığacık’ta yaşıyorlar. Yerel tatlar ve yerel 
reçeteler bakımından Ege’nin ve Seferihisar’ın çok zengin oldu-
ğunu düşünüyorlar. Buraya yerleşmeye karar vermelerinde bu da 
etkili olmuş. 

Menülerinde mutlaka yerel tatlara yer veriyorlar. Mutfaklarına 
giren malzemenin yerel üreticiden gelmesine özen gösteriyorlar. 
Seferihisar’da turizmle uğraşan herkesin yerel üreticiyi destekle-
mek gibi bir borcu olduğunu düşünüyorlar. Çünkü Seferihisar’ın 

turistik değerinde doğa kadar, tarih kadar, yerel 
niteliklere dayanan yavaş şehir kimliğinin rol oy-
nadığının farkındalar. Bunun için üreticiyle anlaşıp 
enginarı, domatesi tarladan alıyorlar. Köylerde ve 
Seferihisar’da kurulan üretici pazarlarını kaçırmı-
yorlar. Köyleri gezip kadınlardan yemek tarifler 
topluyorlar. Kaya koruğunu, deniz börülcesini 
Maya’nın sahilindeki kayalıktan topluyorlar. Bir 
yandan da yerel mutfak üzerine bütün bu pratikle-
rini bir kitap çalışmasında toparlıyorlar.

Fatih ve Sena bunun kendileri için muhteşem bir 
deneyim olduğunu söylüyorlar. Seferi Keçi sayfala-
rında işte bu deneyimi paylaşacaklar. Bir Ege otu 
istifnoyla başladılar. Buyurun, afiyet olsun:

Şef Fatih Kaya Ulamış'ta enginar üreticisi 
Ümmet Abi ile enginarlı pidenin tadına 

bakıyor. “İstanbul’da böyle bir şansınız 
yok. Burada doğrudan üreticiye temas 

ediyorsunuz. Tarlasına gidiyorsunuz. Nasıl 
ürettiğini, ilaç kullanıp kullanmadığını 

biliyorsunuz. Bu nasıl pişer diye tavsiyeler 
alıyorsunuz. Sunduğunuz ürüne her bakımdan 

kefil olabiliyorsunuz yani. Menümüzde neyi 
nereden aldığımızı bildirdiğimiz, üreticinin 

iletişim bilgilerini verdiğimiz bir mutfak 
oluşturacağız. Müşterilerimiz ne yediklerini 

bilsinler, beğenirlerse üreticiyle doğrudan 
ilişkiye geçebilsinler.”

“Pazarda üretici teyzelerle konuştuğun 
zaman işin inceliğini de öğreniyorsun.  ‘Bu 
ne otu?’ diyorsun, ‘bilmem ne otu, ama 
böyle pişirme kabakla pişir’ diyorlar. 
Öğreniyorsun, deniyorsun, belki bir şeyler 
katıp tadını dengeliyorsun ama o tecrübeden 
faydalanıyorsun.”
“Restoranlarda çok görmüyorsunuz ne yazık 
ki Ege mutfağını. Hep kebapçı falan. Bu 
yemek kültürü evlerde uygulanıyor daha çok. 
Çok çeşitli, gerçekten inanılmaz. Tarlaya, 
pazara gideceksin, onlardan öğreneceksin. Köy 
pazarları çok olanak sağlıyor bize, Seferihisar 
Belediyesi’nin en önemli işlerinden birisi bu 
bizce, kendi adımıza çok teşekkür ederiz.”,

Sena Kaya – Fatih Kaya
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* 1 adet girit kabağı – çok ince olma-
yacak şekilde rendeleyin.

* Armola peyniri – Seferihisar’ın gele-
neksel peyniri, bilirsiniz. Bizim reçeteleri-
mize yakışıyor, restoranda kullanıyoruz. 

* 2 yumurta
* Un – göz kararı kullanın, birden dök-

meyin. Karışımı bağlaması kafi.
* Tuz, karabiber – Tuz atarken peynirin 

tuzunu hesaba katmayı unutmayın.
* Sızma zeytinyağı

İstifno balıklama
Gelelim balıklamaya. Bu tarifi Belediye 

Başkanımız Tunç Soyer’in bir daveti için 
menü hazırlarken konuştuğumuz Neptün 
Soyer’den öğrendik. Bu yörede yapılır-
mış. Biz sebze tempura olarak yaparız 
bunu. Tempura, sebze veya genelde de-
niz ürünlerini un ve su ile yaptığınız bu-
lamaca batırarak kızarttığınız bir pişirme 
tekniği. Bu yörenin köylerinde ıspanak 
ile yaparlarmış. Bulamaca batırıp kızart-
tığınız ıspanak balık şeklinde göründüğü 
için balıklama demişler büyük ihtimalle.  
Biz istifnoyu bulunca ıspanaktan daha iyi 
sonuç verebileceğini düşündük. Çünkü 
yapraklarının formu ve diriliği bu şekilde 
pişirilmeye çok uygun.

Reçetesine gelince:
Un, su ve tuz bulamacın ham mad-

deleri. Çok akışkan olmayan, kıvamlı 
bir bulamaç yapın. İsterseniz soda da 
ekleyebilirsiniz. Ayrıca damak tadınıza 
göre baharat ekleyebilirsiniz. Biz biraz 
karabiber atıyoruz. Soda da katabilirsi-
niz. Ayıkladığınız ve diriliğiniz kaybetme-
mesi için soğuk suda tuttuğunuz istifno 
yapraklarını bu bulamaca sokup çıkarın. 
Bulamacınızın soğuk, kızartma yağınızın 
ise son sıcaklıkta olması daha çıtır çıtır 
sonuç almanızı sağlayacaktır. Bulamacı 
hazırlayacağınız kabı ve çırpıcınızı dolap-
ta bir müddet bekletmek yahut bula-
maca buz atmak mükemmel bir sonuç 
almanızı sağlayacaktır. 

Afiyetle yiyin…

İlk sAMurAY
Bir süre önce Veysel Eryürek’in yazdığı öyküler güzel vesileler 

sonucunda elime ulaştığında bulduğum ilk fırsatta okuma ayrıcalığım oldu. 
Okuduklarımdan çok etkilenmiştim ve öykülerin kitap haline gelmesi ve okurlarla 
buluşması konusundaki görüşlerimi kendisiyle defaatle paylaştım. Zaman geçti ve 
ne mutlu ki ortaya “Öteki olmanın dayanılmaz senfonisi İlk Samuray” çıktı. 

Arkeoloji eğitimi almış bir insanın ince ve hassas dokunuşlarıyla ortaya çıkardığı 
bu kitap aynı zamanda yazarın başta kendi varlığı ve insan bilinci üzerinde yapılan 
kazı çalışmalarının da somut ve başarılı bir sonucudur.

Kitabın yedinci sayfasında yazan ithaf cümlesi, sanırım kitabın okunmaya değer 
olduğunun ilk ip uçlarını vermekte:

“beni gökyüzünde bir yerden izleyerek tebessümle iftihar ettiğine inandığım eski 
ütü masamıza…”

Veysel Eryürek'in yazdığı iki uzun öykünün ya da iki kısa romanın geç de olsa 
gün yüzüne çıkması edebiyatımıza önemli bir katkıdır. 

“İlk Samuray” ve “Boş Gezenin Günlüğü”nde yazar, kendine has karakterleri, 
kurgusu ve satır aralarındaki ince mizahıyla yeteneğin ve hayal gücünün ötesinde 
pek çok unsuru ustalıkla bir araya getirmiş. 

Kitap çağın dayatmalarından, diğerlerine benze-
mediği için ötekiler evrenine sürgün edilen insan 
yaşamlarına yönelik “İsyan Edebiyatı”nda hak ettiği 
yeri bulacaktır. Karakterlerin sıra dışı labirentlerde 
can bulduğu “İlk Samuray” ve “Boş Gezenin Günlüğü”-
nü okurken, yazarın pek çok insanın iç fısıltılarından 
oluşan bir Ötekiler Korosu’na kulak verdiğini ve onların 
sesi, nefesi, kalemi olduğunu düşünebilirsiniz. Dilerim 
yakın gelecekte Eryürek’in yeni eserleriyle buluşacağı-
mız günler yakındır. 

Yeni bir yazar, bir ilk kitap ve İlk Samuray. Veysel Er-
yürek evreninden elimize alıp dokunabileceğimiz, içine 
dalabileceğimiz yeni bir diyar. Şimdiden tüm okurlara 
eğlenceli bir keşif macerası diliyorum.

İlk Samuray, Veysel Eryürek, Yitik Ülke Yayınları, 2018, 194 s.

Gündüz Öğüt

kitap

sEFErİHİsAr VE kunDAkÇI ÖMEr
Bu ara Sığacık’ta yaşayan yazar arkadaşım Cafer Öz’ün yeni çıkan kitabı 

“Kundakçı”yı okuyorum. Kitap, Kurtuluş Savaşı döneminde Seferihisar ve 
çevresini konu alıyor.

Kitapta, günümüzden geçmişe bağlantılar kurabileceğiniz birçok iz bulurken, 
günümüz Seferihisar’ını daha iyi anlayabilmek için, geçmişe doğru başarılı bir 
perspektif de sunuluyor. Kitabın satır aralarında, yöre halkının o yıllardaki sosyo-
lojik yapısını, değer yargılarını ve yaşam biçimini yakalayabiliyorsunuz. Bununla 
Cafer Öz, okuyucuya yaşadığı kent ile ilgili bir derinlik duygusu kazandırmayı 

da başarmış. Her Seferihisarlının demiyorum, 
İzmirliyim diyen herkesin okumasını önereceğim 
bir kitap.

Belli ki Cafer Öz zaman ayırmış, araştırmış ve 
sade bir dille yazdığı kitabında, gerçeklerden 
uzaklaşmamaya özen göstermiş. Keyifle oku-
yorum. Seferihisar’a böyle bir roman kazandır-
dığı için, kendisini kutluyor, teşekkür ediyorum.

Ayrıca, 4 Ağustos 2018, saat 19.00 da, Çağan 
Irmak Salonu'nda zengin bir etkinlikle kitabın 
tanıtımının yapılacağını şimdiden duyurmak 
istiyorum. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. 

Kitabı Seferihisar Belediyesi Kültür Müdürlü-
ğü'nden edinebilirsiniz.
Kundakçı, -Milli Mücadelede Seferihisar, Cafer Öz, Etki Yayınevi, 
2018, 280 s.

Ekrem Gün



Geçen sonbahar Facebook’ta İstanbul’daki bir atölye duyu-
rusunu görmüştüm, keşke İzmir’de de olsa demeye kalma-
dı, birkaç hafta sonra aynı atölyenin İzmir’de yapılacağını 

gördüm. Hemen kayıt oldum ve belirtilen tarihte heyecanla Seferi-
hisar’dan İzmir’e gittim. Konu çok enteresandı: ecoprint yani çeşitli 
bitki ve yapraklarla kumaş üzerine doğal baskı. İlk etapta böyle bir 
şeyi duyunca benim dahi aklımda “bunu hemen öğrenir, para bile 
kazanırım” fikri oluştu. Ne kadar yanılmışım. İşin içine girince, eği-
timi veren Beste Bonnard’ı tanıyıp doğal boyama ve bitkilerle bas-
kının felsefesini öğrenmeye başlayınca, şöyle oldu: dur, yavaşla, 
öğrenmeye, araştırmaya devam et, yolun daha başındasın. Neden 
fikrimin değiştiğini Beste Hanım ile yaptığım söyleşiyi okuyunca 
anlayacağınızı tahmin ediyorum. Keyifli okumalar…

- Okurlarımızı daha fazla merakta bırakmadan sorayım, nedir 
bu ecoprint? 

- Bitkilerdeki boyar maddeleri ısıl işlemle doğrudan kumaşa 
çıkarmaya ekoprint, Türkçeleştirirsek ekolojik baskı diyoruz ya 
da bitkilerle baskı veya benim sevdiğim tanımla botanik baskı. 
Ecoprintin yaratıcısı India Flint. Anneannesi Slav kökenli. Paskalya 
yumurtalarını yapraklara sarıp pişirerek yaprağın renk ve izinin 
yumurtalara çıkmasını sağlayan bir gelenekle büyümüş. India 
doğayla bağı kopmamış bir kişi ve yenidünya insanı olarak paylaşı-
ma inanıyor. Bu tekniği kumaşa uygulayıp geliştirmiş ve dünyayla 
paylaşmaya karar vermiş. Nefis, çok katmanlı bir kitap yazmış. 
Kitabı her okuyuşta yeni bir bilgi alabiliyorsunuz. O yüzden şu ana 
dek dünyada ecoprintle ilgili başkaca bir kitap yazılmadı çünkü 
birincisi insanların yeterli deneyimleme zamanı olmadı ve India’nın 
kitabının üstüne kitap yazmak her babayiğidin harcı değil. Bu 
konuda başka kitaplar var tabi, onun kitabının ucuz ve kötü çevirisi 
olan kitaplar. Sadece yöntemi keşfetmiş değil India, ayrıca dene-
yimlerini cömertçe paylaşmış ve bu kitabı çok değerli kılıyor. 

Eko çünkü metalik tuzları veya kimyasal malzemeleri kullanmı-
yor, doğadan etik olarak yaprak toplayıp bunu ritüellerle kumaşa 

işliyor. Geri dönüşüme önem veriyor. Bu işin felsefesi 
üzerinde çok duruyor. Moda sektörünün, ucuz işçili-
ğin, tarım ilaçlarına boğulmuş kumaşların dünyaya ve 
çevreye etkisi üzerinde çok duruyor. Bütün bunların 
çıkış noktasının ekoloji olduğunu unutmamak lazım. 
Kendi derimize ve doğaya zarar vermemek, kumaşları 
olabildiğince dönüştürmek, kendi boyamızı yapmak, 
kıyafetimizi dikmek ve yavaş bir hayat geçmek için 
bunları yapabilmek işin özü… Hırsa, çirkinliğe yer yok 

bu dünyada, fazlasını tüketmeye de. Beni en çok büyüleyen taraf-
larından biri de budur.

- Siz nasıl geçtiniz yavaş giyim ve yavaş boyamaya? 
- Önce slow (yavaş) hayata geçtim, sonra Slow Food’u (Yavaş 

Gıda Hareketi) takip ettim, kendi gıdamı kendim yetiştirmeye 
başladım, yoğurdumu, ekmeğimi yaptım, sebzemi yetiştirdim. 
Bunlar birbirini takip etti. Böyle bir yola girince zamanla her şeyi 
sorguluyorsun, ne giydiğini de sorguluyorsun. Giysiler, kumaşlar 
zehirle boyanıyor. Bu zehirler nehirlere karışıyor, küçücük çocuklar, 
tüm canlılar bunlardan etkileniyor. Tekstil sanayi ucuz işçi, çocuk 
işçi peşinde ve moda endüstrisi adı altında bize bunu pazarlıyorlar. 
Ben de yavaş hayatın bir parçası olarak yavaş giyime yöneldim. 
Eskimeden yeni bir şey almamak, anneannelerimizin yaptığı gibi 
kendi elbiseni kendin dikmek, eskiyen yerlere yama yapmak. Şim-
di yavaş moda dediğimiz şey bu ama önceden zaten hep böyleydi. 
Yama işi örneğin Japonlarda çok gelişmiş, giysiyi lime lime olana 
dek kullanıyorlar, Japonların sürekli yamayla yaptıkları giysilere 
boro deniyor. Bunun modası var. 

Benim için tekstil kullanılıp atılan bir şey olmaktan çıktı böylece. 
Bunun bir tüketim malzemesi olarak görmediğin zaman yavaş 
giyime, yavaş boyaya geliyorsun. Doğal boyaya yönelişimin amacı 
ekolojiyle ilgili. Geldiğim nokta bu; nasıl az çöp üretirim, nasıl çocu-
ğumu doğal beslerim, nasıl zehirsiz boyalar bulurum diye yaşarken 
bütün bunlar beni doğal boyaya yöneltti. Elbette hepsi kadim 
teknikler. 18. yüzyıla kadar her şeyi doğal boyalarla boyamışlar, 
sonra sentetik, kimyasalların bulunuşuyla mertlik bozulmuş. Tekstil 
ve boyalar ucuzlamış ama ucuzladıkça zehir artmış. Dünya hızla 
kirleniyor ve zehirleniyor. Bunun geri dönüşü var, yeter ki isteyelim. 

"Her sabah yaşama heyecanla başlama sebebim"
 - Fransa kırsalına taşınma fikri, daha doğrusu kırsalı tercih 

sebepleriniz nelerdi? 
Köyüm yok diye ağlayan bir çocuktum, büyüdüm ve o köyü 

buldum. Şaka bir yana oğlum doğada büyüsün istedim, ona güzel 
ve yavaş bir çocukluk hediye edeyim, doğayla bağı kesilmesin, en 
azından temeli öyle olsun istedim. Leonardo 6-7 yaşına kadar do-
ğayla oynadı. Yabani mantarları tanır, ekim dikim yapar. 12 yaşına 
gelmesine rağmen halen oyun oynar, resim yapar. Benim doğa 
açlığım dayanılmaz boyutlara gelmişti, elim toprağa değsin, kendi 
besinimi kendim üreteyim istiyordum. Bunu kısmen başardım ve 
kendi besinimi doğadan sağlayabilirim. Bu 10 senede botanik bil-
gim çok gelişti. Şimdi görüyorum ki ben doğayı seçtim diye düşü-
nürken o beni çağırmış! Bitkilerle konuşmaya başlamam çok uzun 
sürdü ve karşılıklı güven geliştirdik artık, sırlarını bana fısıldıyorlar.  

- Doğal boyama ve bitkilerle baskı (ecoprint) maceranız nasıl 
başladı?

Bazen günlerce eşim ve oğlum dışında kimsecikleri görmeden, 

Şule Gönülsüz

Beste Bonnard ile yavaş giyim, doğal boyama ve baskı üzerine

Doğanın renkleriyle bezenmek
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tüm günümü bahçemde geçiriyorum. 
Botanik bilgim arttıkça bitkilerin şifası 
haricinde boya verdiklerini de keşfettim. 
Bu keşif milat oldu benim hayatımda 
çünkü o günden itibaren her gün heyecanla 
yataktan fırlayıp doğal boyama yapmaya 
başladım. Buna Japonlar “ikigai” diyor, her 
gün yaşama heyecanla başlama sebebi! Bu 
benim için doğal boyama oldu. 

Ecoprintle ilk karşılaşma anımı hatırla-
mıyorum. Ama beni geliştirecek olan India 
Flint’e Yeşim’in (Kireççi) bahsetmesiyle 
kavuştum. Hemen kitabını aldım. Lakin ki-
taptan sonuca ulaşmak hiçbir şey bilmeyen 
biri için imkânsızdı. Çok hayal kırıklıklarım 
oldu, Terria Wong’un online kitapçığını 
aldım, ikinci hayal kırıklığını da onda 
yaşadım, bir cümle bilgi ve bolca fotoğraf 
olan bir kitapçıktı. Derken denemelere 
başladım. Metodik olarak denemeler yapıp 
bunları not ettim. Yıkama ve ışık haslıkları 
üzerinde çalıştım çünkü bazen nefis şeyler 
ortaya çıkıyor ama ilk yıkamada uçuyordu. 
Derken bir gün bohçayı bir açtım, yaptıkla-
rıma bakınca kalbim güm güm attı. 

Zamanla kendi tekniğimi geliştirdim ve 
şimdi onu öğretiyorum. Bu yaz Irit Dul-
man’dan bir hafta ders aldım, onun tekniği 
bambaşka. Beş yılın sonunda hiçbir şeysiz 
ormanın ortasında da ecoprint yapabilir, 
doğal mordanlar kullanarak kusursuz 
baskılar yapabilir hale geldim ve bunun 
derslerini veriyorum.

- Başka doğal baskı yöntemleri var mı?
- Ecoprint bir doğal baskı yöntemi evet, 

doğal boyama üst başlık olunca içine bir 
sürü şeyi dahil edebiliriz. Hapa-Zome bun-
lardan biri, direkt baskı diyebiliriz, çekiçle 
boyanın çıkarılması yöntemi. Ayrıca güneş-
te pişirme, soğuk yöntemle boya çıkarma, 
doğal boyalarla baskı, geleneksel boya ve 
baskı, tahta ve başka malzemelerle yapılan 
kalıplarla baskı vb.

- Ecoprint alanında siz hangi sanatçı ve 
tasarımcıları takip ediyorsunuz?

- India bizim ana kraliçemiz, dolayısıyla 
onu takip diyorum öncelikle. Irit Dulman 
başka bir boyuta taşıdı, ne kadar ekolojik 
tartışılabilir ama mükemmeliyetçi kişiliği 
çok net ve nerdeyse kusursuz baskılara 
ulaşmasını sağladı. Bu anlamda iki akımın iki 
temsilcisi onlar. India doğanın sürprizlerine 
özellikle yer bırakıyor ve süreci kontrol et-
meye çalışmıyor, ritüeller onun için önemli 
ve önceliği doğa. Irit ise mükemmeliyetçi, 
süreçten çok sonuç odaklı. Irit’ten bizzat, 
India’dan da online ders aldım. Bambaşka 
yaklaşımları var. Endonezyalı, Rus, İtalyan 
heyecan verici sanatçılar var. Tabi benim 
öğrencilerimden Yeşim Aykın, Zekiye Özalp, 
Didem Diblen, Çiğdem Güngör, Emel Argan 
ve Şive Sel sevgiyle takip ettiklerim.  

Kazan kardeşliği
- Ecoprintin ruhuna zarar gelmeden 

gelişmesi için bizzat eğitimler veriyorsu-
nuz ya da verdiğiniz eğitimlerin bir amacı 

da bana buymuş gibi geliyor. Bu eğitimler 
nasıl ve ne zaman başladı? Düzenlediğiniz 
atölyelerden bahseder misiniz?

- Ecoprint eğitimlerine ilk 2015 yılında 
Permakamp ve Kampa Gidelim mi Baba? 
kamplarında başladım. İlk doğal boyama 
eğitimini 2014’te Dedetepe’de verdim. 
2016’da da Fransa’da eğitim vermeye 
başladım. Aslında ecoprint diye sınırlama-
mak gerekir benim amacım doğal boyama 
ustaları yetiştirmek, ekoprint de bunun 
bir parçası. Ayrıca doğal boyama, organik 
indigo, kâğıt üzerine ekoprint ve doğal 
boyama ile geleneksel baskı eğitimleri 
veriyorum. Eğitimler genellikle birbirini 
tamamlayacak şekilde oluşturuldu. Temel 
ve ileri seviye olarak ikiye böldüm. Kural 
olarak da öğrencilerimi takip edip yeterin-
ce deneyim kazanınca bir sonraki atölyeye 
alıyorum. Neyi neden yaptıklarını anlayıp 
iyi birer doğal boyama ustası olabilsinler 
diye. Yoksa yazar ellerine veririm, onca 
bilgi arasında sadece kaybolurlar.

- Sanırım en fazla 2017’de öğrenciniz 
oldu. Öğrencileriniz veya atölyeye katılan 
kişilerle sonrasında iletişiminiz nasıl 
oluyor? Onların nasıl bir yol izlemelerini 
isterdiniz?

- Yaklaşık 450 öğrencim oldu 2017 yılında, 
çok büyük bir ilgiyle karşılaştım. İlk ders 
verdiğim yıllarda çok zor öğrenci buluyor-
dum. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilgi 
büyük bir hızla artıyor. Bunun kalıcı olmasını 
arzuluyorum. Aslında öğrenci-öğretmen 
tanımlarını kullanmayı çok sevmiyorum 
çünkü ben öncelikle kendimi öğrenci olarak 
tanımlarım, ömür boyu öğrenci. Sürekli 
öğreniyorum ve buna devam edeceğim. 
Şu sıralar Anadolu usulü fermantasyonla 
mordanlama üzerine çalışıyorum çünkü 
soğuk yöntem yüne zarar vermiyor ve daha 
parlak, dayanıklı renkler elde ediliyor. Ben 
öğretmenim, oldum dediğiniz an durduğu-

nuz andır, duraksama devri gibi düşünün. 
Doğal boyama gelişime ve yeni keşiflere 
çok açık bir alan, daha yapılacak çok şey 
var. Bu sene çok geniş bir yelpazede öğrenci 
grubum oldu; akademisyenler, gravür, keçe 
ve geleneksel baskı sanatçıları, tasarımcı-
lar, ne yapacağına karar vermek ve ilham 
almak için kurslarda hayat bulan emekliler, 
alaylılar, anne dedesi doğal boyama yapan 
köylüler. Öncelikli olarak doğal boyama us-
taları yetiştirmek istediğim için, bunu arzu 
eden ve tüm kurslara katılanlarla ilişkimiz 
devam ediyor. “Kursu aldık, hadi hoşça kal” 
gibi değil, uzun soluklu bir ilişki bu. İstedik-
leri zaman soru sorup cevap alabiliyorlar ve 
oluşturduğum doğal boyama gruplarında 
aslında eğitim hep devam ediyor. Bir kısmı 
çok iyi duruma geldi ve ders vermeye başla-
dı, bir kısmı birbirleriyle çalışıp geliştiriyor, 
“kazan kardeşliği” yeni arkadaşlıklara vesile 
oldu ve tam istediğim gibi bu beni çok 
mutlu ediyor. Önce hazır olup sonra ders ve-
rilmesinde ısrarlıydım, halen de öyle. Doğal 
boyama sentetik boya endüstrisi tarafından 
bilinçli olarak karalanmış yıllardır. Doğal 
boyama solar, parlak ve güzel renkler elde 
edilmez gibi bir sürü önyargı ile uğraşıyoruz. 
Hazır olmadan, iyi yapılmamış her iş doğal 
boyamaya zarar verecektir. Doğal boyama 
yapmak aynı zamanda bu konuda tüketiciyi 
eğitmeyi de içeriyor, neyin ne olduğunu 
anlatmayı, aydınlatmayı...  

- Sizce doğa insanları nasıl iyileştirir, 
iyileştirir mi? 

- Doğanın derdi insanları iyileştirmek 
değil bence. O sadece bir bütün. Biz bu 
bütüne ne kadar dahil olursak o kadar iyile-
şiriz. Ben kendimi toprakla uğraşarak iyileş-
tiririm. Veya ormana gidip uzun yürüyüşler 
yaparak, bir süre sonra yürümeyip yaprak-
ların üstünde ağaçtan ağaca geziyorum gibi 
geliyor. Her hücrem ormanla bütünleşiyor. 
Bunun için hayata minnettarım.

Beste Bonnard atölye çalışmasında öğrencileriyle.

29



30

Sürdürülebilir kalkınma nedir; bu anlayış, bu 
kavram nasıl ortaya çıktı, buradan başlaya-
lım isterseniz.

- Ruhisu Can Al: İlk defa Almanya’da ortaya 
çıkıyor aslında. Hans Carl von Carlowitz adlı bir 
muhasebeci Almanya’da orman arazilerinin ko-
runmasıyla ilgili bir çalışma yapıyor. Böyle giderse 
ormanları kaybetme tehlikemiz söz konusu diyor. 
Kullanalım ama tüketmeyelim, çoğaltalım… Gaye-
si bu. Bu çalışma için sürdürülebilirlik kavramının 
kökeni diyebiliriz. 

Akademik ortamda ise “sürdürülebilirlik” ilk 
defa 1972 yılındaki bir raporla ortaya çıkıyor. 
“Büyümenin Sınırları” adlı bu rapor, Roma Kulübü 
adlı bir düşünce kuruluşu tarafından hazırlanmış. 
Cevap aradığı soru şu: Eğer mevcut ekonomik 
büyüme ve sanayileşme bu biçimde devam 
ederse, bunun önümüzdeki yüzyıllık süre içeri-
sinde sonuçları ne olacak? Raporun sonucu, tabii 
ki tahmin edildiği üzere bir felaket: Büyüme bu 
hızla devam ederse büyük bir çevresel ve sosyal 
tahribat söz konusu olacak. Bunun sonucunda sıfır 
büyüme öneriyor. Bu büyük bir infial yaratıyor ve 
tartışmalar başlıyor. 

1987 yılında buna karşılık bir rapor hazırlanıyor. 

Brundtland Raporu adlı bu çalışma şunu söylü-
yor: Evet, ekonomik büyümenin kendisi uzun 
vadede sosyal, çevresel veya ekonomik tahribat 
yaratabilir. Ama sorun büyümenin kendisinde 
değil, niteliğinde. O zaman sosyal, çevresel ve 
ekonomik faktörlerden yola çıkarak büyümeyi 
daha kontrollü hale getirmemiz lazım. Bunun 
adı sürdürebilirliktir. İlk defa bu şekilde ortaya 
çıkan kavram daha sonraki yıllar içerisinde tabii ki 
sosyal, çevresel boyutlarıyla irdelenmeye devam 
ediyor, uluslararası zirvelere konu oluyor. 2000 
yılında Birleşmiş Milletler’de “Milenyum (Bin yıl) 
Hedefleri” şeklinde bir ifadeye kavuşuyor. 2015’te 
de “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” olarak tarif 
ediliyor.

- Esas olarak 2000 yılında bir uluslararası prog-
rama dönüşüyor yani…

- Bir çerçeve sunuluyor ama henüz bunun bir 
yaptırımı yok. Sadece hedefleri sunmakla sınırlı. 
Bunun için ayrı mekanizmalar oluşturmuyorlar.

- 15 yıl sonra “Sürdürülebilir Kalkınma” başlı-
ğıyla yeniden gündeme gelmesindeki sebep ne? 
Milenyum hedeflerinin eksik kaldığı mı saptan-
mış?

- 2013’e gelindiğinde şu fark edilmiş. 2000 

Ruhisu Can Al ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine:

Kalkınmayı sürdürülebilir kılmazsak 
yaşanabilir bir dünya kalmayacak

Birleşmiş Milletler'in 17 başlıkta topladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yerel yönetimleri de sürecin sorumlu ve 
inisiyatif sahibi bir aktörü olarak tanımlıyor. Seferihisar Belediyesi de bu süreçte yer alarak yaşanabilir bir dünya için 
kendi üzerine düşeni yapma arzusunda. Belediye'nin bu doğrultudaki çalışmasını koordine eden Ruhisu Can Al ile bu 
projenin kapsamını ve Seferihisar'da nasıl yaşama geçirileceğini konuştuk:

Söyleşinin tamamı 
seferikeci.com'da:

http://bit.ly/rca0415
ya da
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yılında ilan edilen 8 temel hedef, tavsiye 
niteliğinde, hiçbir bağlayıcılığı olma-
yan hedefler ve bunlar yeterli olmuyor. 
Devletlerin BM’ye verdiği yıllık kalkınma 
raporları bu hedefleri gözetiyor gibi 
görünüyor ama gerçeği yansıtmıyorlar. 

Bunun üzerine BM devletlere tekrar 
çağrıda bulunuyor. Diyor ki, 2015’e kadar 
yeni bir zirve düzenlenecek, bu konuya 
hazırlıklı gelin. İlk önce 169 tane alt he-
defi belirliyor, sonra bunların üzerine 17 
tane kapsayıcı hedef başlığı inşa ediyor. 
Nihayet 2015’e geldiğinde şunu söylüyor: 
“Yeni bir gündemle karşı karşıyayız. Biz 
artık buna Sürdürülebilir Kalkınma He-
defleri diyoruz.” Temel bir vurgu farkı da 
şu: Birleşmiş Milletler, artık tek muhatap 
olarak devletleri görmüyor. Yerel yöne-
timleri ve özel sektörü de muhatapları 
arasına katıyor. Bu hedeflerin gerçekleş-
tirebilmesi için sadece devletlerle iş birliği 
yapmakla yetinmiyor. Aynı zamanda 
yerel yönetimleri ve STK’ları da bu hedef 
yönünde destekleyeceğini ilan ediyor. Bu 
konuyla ilgili bir şey yapabilecek tüm ku-
rumlar benim misyonuma dahildir, diyor.

Sürdürülebilirlik yoksa  
kaynak da yok...
- Yine tavsiye kapsamında bir çağrı 

mı yoksa bir yaptırımı ya da özendirici 
tarafı var mı?

- Hem özendirici hem caydırıcı bir 
tarafı var. Tek bir mekanizmayla bunu 
başarıyorlar. Dünya Bankası bunun en 
önemli aracı. Sürdürülebilir finansmanı 
nasıl sağlayacağız konusu üzerine Dünya 
Bankası’nın çalışmaları var. Devletlere 
ya da alt kuruluşlara, yerel yönetimlere 
vs. ihtiyaç duyduğu finansal kaynağı 
vermek için sürdürülebilirlik kriterlerine 
uygun olma şartı arıyor. Bu konuda çok 

somut bir açıklama yaptı. Kömürle ilgili 
projelere hiçbir şekilde destek vermeye-
ceğini bildirdi örneğin. Sadece yenilene-
bilir enerjiyle ilgili olan projeleri destek-
leyeceklerini söyledi. Devletlerden sivil 
birimlere kadar bütün bileşenler, ihtiyaç 
duydukları kaynağı sağlayabilmek için bu 
tür çalışmaları yapmak zorundalar. Yani 
hem siyasi hem ekonomik bir mekaniz-
ma ve hem teşvik edici hem caydırıcı… 

- Bu çerçeveye uygun projeler yapa-
cağım diye bir taahhütte bulunmuş mu 
oluyorsunuz?

- Tabii, bu bir taahhüt. Pek çok özel 
şirket, sivil toplum örgütü ve yerel 
yönetim var bu taahhüdü imzalayan. 
Devletler doğal imzacısı zaten. Şöyle ki, 
2016 yılında Ekvator’da yapılan Habitat 
3 zirvesinde 175 maddelik Yeni Kentsel 
Gündem adıyla bir deklarasyon metni 
yayınlanmıştı. İmzacı ülkeler kendilerini 
bu şekilde bağlamış oldular. Türkiye de 
imzacılardan biri. 

- Bu destek nasıl somutlanıyor?
Dünya Bankası sürdürülebilirlik konu-

sunda tüm çalışmalara destek verirken, 
bunu dünyadaki şubeleri aracılığıyla 
yapacağını belirtti. Bu beyanın ardından, 
Dünya Bankası’nın Türkiye şubesi olan 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası hemen 
bir açıklama yaptı ve mevcut mevduatı-
nın %65-70’ini sürdürülebilirlik konusun-
da çalışma yapanlara aktaracağını ifade 
etti. Bununla beraber altı banka bir araya 
geldi ve TSKB ile birlikte sürdürülebilir-
lik finansmanı konusunda bir açıklama 
yaptı. Bu ne demektir? Diyelim ki bir 
belediye yenilenebilir enerjiyle alakalı 
bir iş yapıyor, mesela kendi çatısına solar 
panel döşemek istiyor. Bunun için ihtiyaç 
duyduğu finansal kaynağı tamamıyla bu 
bankalar aracılığıyla, daha uygun koşul-

larda, kredi, proje finansmanı ya da hibe 
kapsamında alabilecek. Bankalardan bü-
yük ve orta büyüklükteki şirketlere kadar, 
özel kuruluşlar her sene belli bir meblağı 
sosyal sorumluluk projelerine harcamak 
zorundalar. Bu projelerin giderlerini 
zaten bütçelerinde gösteriyorlar. Artık 
bu bütçeyi kullanırken sürdürülebilirlik 
kriterini baz alacaklar. Bu konuda çalışma 
yapanları destekleyecekler. 

Sürdürülebilir bir Seferihisar
- Seferihisar’a gelelim artık. Seferihi-

sar Belediyesi bu süreçte nerede?
- Biz imza atmakta aceleci olmak 

istemedik. Seferihisar Belediyesi bugü-
ne kadar yapmış olduğu çalışmaları bir 
raporda toplayıp çok rahatlıkla Global 
Compact’in bir imzacısı olabilirdi. Fakat 
bundan daha kıymetli bir şey yapmak 
istedik. Dedik ki, ilk önce bizim kurumu-
muzun kendi içerisinde sürdürülebilirlik 
kültürü benimsensin, biz bunu ilçenin ha-
yatına yayalım. İnsanlar bunu bir misyon 
edinsinler, benimsesinler.

- Sadece kâğıt üzerinde kalmasın diye 
mi?

- Tabi, daha ikna edici olmamız, yere 
daha sağlam basmamız ve bu sayede bu 
çalışmanın kendisinin de sürdürülebilir 
olması açısından böyle bir süreci öngör-
dük. Aralık 2018 itibariyle de raporu-
muzu teslim edip imzacı olmak gibi bir 
düşüncemiz var.

- Misyon derken, bir fikir olarak 
benimsemekle kalmayıp bu fikir doğrul-
tusunda sorumluluklar üstlenilmesini mi 
kastediyorsunuz?

- Evet, bir anlamda pratiğe dönüştür-
mesi. Bunu somut olarak açmak gerekir-
se mesele bir vatandaş der ki ben atıkla-
rımı ayrıştıracağım ve bu konuda gere-

Seferihisar Belediyesi'nin Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri doğrultusundaki çalışmasını koordine 
eden Ruhisu Can Al, hedefleri sıralayan panonun 
önünde.

1. Yoksulluğa son
2. Açlığa son
3. Sağlıklı Bireyler
4. Nitelikli Eğitim
5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar
7. Erişilebilir ve Temiz Enerji
8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik 

Büyüme
9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10. Eşitsizliklerin Azaltılması
11. Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam 

Alanları
12. Sorumlu Tüketim ve Üretim
13. İklim Eylemi
14. Sudaki Yaşam
15. Karasal Yaşam
16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17. Hedefler İçin Ortaklıklar
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ken neyse yapacağım, bunun önemini 
çevreme anlatacağım. Daha çok insanı 
bu konuda duyarlı davranışlara yönelte-
ceğim. Bu bir misyon olarak düşünüle-
bilir. Bir başka vatandaş diyebilir ki, ben 
hayvan hakları için uğraşacağım. Onların 
hakları ve ihtiyaçları konusunda çalışma 
yapacağım. Bir başkası diyebilir ki, enerji 
konusunda bir şeyler yapmak, yenilene-
bilir enerji kaynakları üzerine çalışmak 
istiyorum. Bisiklet yolları olmasını iste-
yenler, cinsiyet eşitliğine önem verenler, 
demokrasi kültürünün yaygınlaşması için 
çaba sarfedenler... Tüm bu insanların ve 
sivil toplum kuruluşlarının bu tür misyon-
lar etrafında yanyana gelmesi, koordine 
olması. Bunların halk forumları şeklinde, 
demokratik bir kültüre denk düşen or-
tamlarda tartışılması ve hareket plan-
larının çıkarılması… İşte hedeflediğimiz 
bu. Aslında bu demokratik toplumlarda 
yaygın bir uygulama ve Türkiye’de de 
Gezi Parkı sonrasında yaşadık benzerle-
rini. Ama bunların siyasi bir nüve etrafın-
da gelişmesinden çok, sürdürülebilirlik 
çerçevesinde kendi yaşantısına yön 
vermek isteyen vatandaşların ve kitle 
örgütlerinin ortak aklı olarak gelişmesini 
önemli buluyorum.

Bunun en uygun aracı kim olabilir 
derseniz, bence şehirlerimizde kent 
konseyleri bunun öncüsü olabilir. Geri 
kalan kamu kurum ve kuruluşları da 
bunun birer besleyicisi olabilirler. Böyle 
bir modeli kurabilme imkânımız var mı? 
Kesinlikle var. Biz zaten bu temelde bir 
iletişim planı hazırladık, uygulamaya 
geçme aşamasındayız hatta. 

- Bu iletişim planı nasıl? Kent Konse-
yi’nin anahtar bir rolü var sanırım.

- Kesinlikle anahtar bir rolü var. İlgili 
yönetmeliğine baktığımızda, kent 
konseylerinin bunu yapmasının önün-
de hiçbir engel olmadığını görüyoruz. 
Yapmakta olduğu çalışmalar da bizim 
kurmaya çalıştığımız modele son derece 
uygun zaten. Mesele bu çalışmaları-
mızı bir misyon çerçevesinde bir araya 
getirebilmek. Bugün mesela, diyelim ki 
bir betonlaşma sorunu var ve buna karşı 
bir tepki mi oluşuyor? Kent Konseyi buna 
müdahil olmak mı istiyor? Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri içerisinde şehir ve 
yaşam alanlarıyla ilgili hedefi ve bununla 
ilgili göstergeleri esas alarak yürüte-
bilecek çalışmasını. Böylelikle etkisini 
artıracak, kullanabileceği kaynakları ve 
materyalleri zenginleştirecek.  

- Belediye’nin yaptığı, yapmakta oldu-
ğu pek çok faaliyet bu 17 madde kapsa-
mına girebilecek içerikte. Bunların ortak 
bir çerçeve içinde tanımlanması nasıl bir 
avantaj sağlayacak?

- Eğer bir yerel yönetimin böyle bir 
çerçevesi yoksa, bütün çalışmaların 
birbirini bütünlediği ortak bir zeminde 
hareket etmiyorsa, bir proje fabrikası ve 
son noktada bir proje tüketicisi haline 
gelme riski var. Mesela bizim Seferihisar 
Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz 
birçok kıymetli iş ne yazık ki zamanın 
akışı içerisinde unutuldu, sonuçları takip 
edilemedi. Kalıcı olamadı. Faaliyetleri 
bu 17 hedeflik çerçeve üzerinden takip 
etmek bu noktada bir avantaj sağlıyor. 
Belediyemizden örnek verirsek, örneğin 

gerçekleştirdiğimiz Seferi Kart projesi bu 
hedeflerden açlığa son, yoksulluğa son, 
sağlıklı bireyler gibi temel bir çerçeveye 
oturuyor. Projeyi bu hedeflerin altında 
tarif ettiğimiz zaman bunun sonuçlarını 
takip etmek, başardıklarımızı ve nerede 
eksik kaldığımızı görmek, aynı hedef 
kapsamındaki diğer faaliyetlerle ilişki-
lendirmek mümkün olacak. Vatandaş da 
projenin amacı konusunda, bunun Seferi-
hisar’a ne katmayı hedeflediği konusunda 
daha net bir farkındalığa sahip olacak. 
Böylece desteği ve belki katılımı artacak.

Vatandaşın eleştirisi bakımından 
da önemli bu. Belediye’nin herhangi 
bir projesini, faaliyetini eleştirirken de 
“bunu yapıyorsun ama senin tarif ettiğin 
hedeflerle uyumlu değil” diyebileceği 
bir referans noktası olacak. Katılımcı bir 
sürecin inşası için de çok güzel bir altyapı 
sunuyor bu hedefler.

Elbirliğiyle başarılacak
- Bu katılımla ilgili olarak sivil toplum 

örgütlerinden ve Seferihisarlılardan bek-
lentiniz ne?

- İstiyoruz ki sivil toplum örgütleri 
kendisine yakın olan hedefleri seçsin, o 
konuda karşılıklı bir etkileşim yaratılsın, 
kendi faaliyetlerini bu hedeflerle uyumlu 
hale getirsin ve bu şekilde büyüterek bu 
hikâyeyi devam ettirelim. Tamamıyla 
halka temas edelim. Halka temas ettiği-
miz noktada, belki tek bir bireyin yapa-
cağı katkı bile şehir hayatında muazzam 
bir değişim yaratabilir. 

Bu çerçevede Kent Konseyine bir 
sunum yaptık. Gerçekten çok olumlu 
tepkiler aldık. Kendi içerisinde bir çalışma 
yapacaklarını, belli hedefleri seçecekle-
rini, düşündükleri projeleri bu hedeflerle 
hizalayacaklarını belirttiler. Ama bu tek 
başına yeterli değil. Dikkate alacağımız 
diğer sivil toplum kuruluşları, odalar da 
var. Sadece bunlar değil, Emniyet Müdür-
lüğü, Kaymakamlık, İlçe Halk Eğitim, tüm 
bunlarla bu çerçevede irtibata geçerek, 
oturup karşılıklı görüşlerimizi masaya 
yatırarak ilerleme durumumuz olacak. 

- Peki kalkınma, merkezi ve makro bir 
sorun değil mi? Belediye’nin bu başlıkta 
büyük işlerin altına girebilecek siyasi ve 
ekonomik gücü var mı? 

Aslında yine aynı meseleye geliyo-
ruz. Bir belediyenin radikal, vizyoner ve 
ihtiyaca yönelik bir şeyler yapabilmesi 
için sadece kendi başına karar alması 
yeterli olmuyor. Bunun çeşitli aktörler 
tarafından da desteklenmesi gerekiyor. 
Kent Konseyi ve diğer sivil toplum kuru-
luşlarının da katkıda bulunması, halkın 
desteğini alması, Kaymakamlığın bunun 
bir parçası olması, İlçe Emniyet Müdür-
lüğü’nün kendi görev alanında katkısını 
ortaya koyması… 

Bence işte tam bu noktada diyaloğa 
ihtiyacımız var. Sürdürülebilirliğin en 

Seferihisar Belediyesi sürdürülebilirlik anlayışını kurum içinde içselleştirmek ve tüm müdürlüklerin faaliyetlerini 
sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirmekle işe başladı.
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önemli unsurlarından birisi de bu diya-
loğu oluşturabilmektir. Sürdürülebilir 
kalkınmayı yerelden geliştirmek için 
saptanacak hedeflerin arkasında böyle 
bir güç olursa, o zaman bu büyük işin 
altından kalkabiliriz.

İşin ekonomik tarafına gelince... 
Yerelden gelişecek bir kalkınma 
hamlesinin bütçeden daha fazla payı hak 
ettiğini düşünüyoruz. Bizim başlattığımız 
bir tohum mücadelesinin tüm Türkiye’de 
karşılığını bulabildiğini görüyoruz. Ulusal 
düzeydeki büyük bir sorun karşısında 
yerelden üretilen bir yanıtın örneğidir 
bu. O halde tarımla ilgili, enerjiyle ilgili 
söylediklerimize de kulak verin diyece-
ğiz. BM’ye sunulan kalkınma raporun-
daki bütçede, sürdürülebilirlik odaklı bir 
yerel kalkınma için pay ayrılmasını talep 
edeceğiz. Bunun ekonomik, siyasi özerk-
likle ilgisi yok. Bu bütçe yerelde de aynı 
sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 
kullanılacaktır. Yerel yönetimler olarak, 
"bize bu desteği verin, biz de daha iyi 
bir Türkiye için kendi sorumluluğumuzu 
layıkıyla yerine getirelim" diyeceğiz. 

- Yerelin kendi yağında kavrulmasının 
ötesinde bir sorun bu tabii…

- Örneğin tarımla ilgili hedeflerimiz… 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 
Seferihisar’a uyarlanması kapsamında, 
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’müz-
den bir vizyon belgesi hazırlamasını 
istedik. Ortaya tarımın ulusal düzeyde 
çöküşüne yanıt getirecek kapsamda bir 
model çıktı. Yerel tohumların korunma-
sından üretici pazarlarına, üretici kadın 
kooperatiflerinden inovatif pazarlama 
modellerine kadar bir dizi boyutu var 
bunun. Bu vizyon belgesi, mikro seviye-
deki hedeflerimizin yanında, ithalatın 
azaltılması, dışa bağımlılığın azaltılması, 
envanter çalışmalarının yapılması, çift-
çiye daha fazla teşvik verilmesi, mazot 
gibi maliyetlerin düşürülmesi gibi makro 
düzeyde somut önerileri de içeriyor. 
Ulusal düzeyde atılması gerekli adımları 
da ortaya koyuyor. 

Biz bu vizyon belgesini tüm 
bakanlıklara, yerel yönetimlere ve ilgili 
sivil toplum kuruluşlarına dağıtacağız 
ve şunu söylemiş olacağız. Bugün 
itibariyle bir çıkmazın içerisine düşmüş 
durumundayız. Eğer bunu ısrarla 
sürdürmeye devam edersek sistem 
tıkanacak ve infilak edecek. Burada yerel 
ve merkez diye bir ayrım yok. Bunun 
önüne geçmek istiyorsanız gelin burada 
yazılanları dikkate alın. Beraber bir mo-
del geliştirelim. 

- Seferihisar’da nasıl hayata geçece-
ğini daha iyi anlamak için soruyorum, 
örneğin sıkça eleştirilen imar konusu. Bu 
alandaki hedeflerin göstergeleri neler?

- Hemen bakalım. İmar Müdürlü-
ğü kendi göstergelerini şu şekilde 
oluşturmuş. Mülk sahibi ve hissedarı olan 

kadın sayısı örneğin. Böylelikle kadın-
ların ekonomik açıdan ne derece güçlü 
olduklarını, ekonomik kaynaklar açısın-
dan ne gibi imkânlara sahip olduklarını 
görmek istiyoruz. İkinci gösterge şu 
şekilde olmuş. Arazi tüketim oranı ile 
nüfus artışının birbirine oranlanması. 
Yani yapılaşma. Yapılaşma ne kadar hızlı 
ve nüfus artış oranıyla ne kadar paralel 
bir şekilde seyrediyor, bunu görmek isti-
yoruz. Üçüncüsü kamusal açık alanların 
kentin yerleşim alanlarındaki ortalama 
payı. Yani kent ne kadar nefes alabiliyor, 
bunu ölçmek istiyoruz. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü aynı zamanda bizim İmar 
Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde 
çalışır. Onların bu konuda temel göster-
gelerinden bir tanesi bu yeşil alanlarda 
kullanılan damla sulama sistemi oranı. 
Yani kaynakların kullanımıyla ilgili bir 
ölçü.

Bu göstergeler, kentin durumunu tes-
pit ederken, hedefler belirlerken dikkate 
alacağımız, çalışmalarımızda gözete-
ceğimiz birer ölçü. Bu ölçülere göre ne 
kadar geliştiğimizi, nerede ne kadar zayıf 
kaldığımızı ve hangi hususlara odaklan-
mamız gerektiğini göreceğiz.

Seferihisar'ın geleceği...  
- Peki ekonomik anlamda sürdürüle-

bilir kalkınmanın öğeleri ne Seferihisar 
için, mesela bir tanesi alternatif tarım, 
bir başkası?..

- Mesela enerji. Alternatif, yenilene-
bilir enerji. Belediye’nin de kurucuları 
arasında olduğu bir yenilenebilir enerji 
kooperatifimiz var Seferihisar’da. Baş-
kanı Umur Ozanoğulları somut verilere 
dayanarak Seferihisar’ın gelecekte bir 
temiz enerji kenti olabileceğini söylüyor.  
Buna katılıyorum, bu Seferihisar’a çok 
yakışacak ve kaynaklarımıza çok uygun 
bir gelecek. Hem güneş hem rüzgâr 
enerjisinden faydalanabiliriz. Böyle bir 
zenginliğimiz, potansiyelimiz varken 
bunu niye değerlendirmeyelim? Az önce 
tarım üzerine konuşurken değindiğimiz 
noktaya geldik işte. Enerjideki bağımlılı-

ğımız yerel değil ulusal bir sorun. Örne-
ğin bugün Almanya’daki enerjinin büyük 
bir kısmı yenilenebilir enerjiden karşıla-
nıyor ve bunu büyük ölçüde çok başarılı 
bir kooperatifçilik modelini uygulamış 
olmasına borçlu. Biz niye bu örneği takip 
etmeyelim, işte bunu yapabiliriz. 

Bunun için Seferihisar’da bir enerji 
kooperatifi kuruldu fakat bu mevzuat 
meselesine takılıyor. Bunu aşabilmek 
için bu kooperatifin olabildiği ölçüde 
vatandaşlar tarafından bilinmesi, 
benimsenmesi ve ortak sorumluluk 
alanlarının yaratılması gerekiyor. Eğer 
biz vatandaşlar olarak bu konuda 
sesimizi gür çıkartabilirsek mevzuattaki 
lisansız üretim engelini aşarak koo-
peratiflerin özgürce gelişebilmelerini, 
büyüyebilmelerini sağlarız. Bu model 
aslında çok büyük bir katma değer 
yaratır ülkede ve enerjide kendi kendine 
yetebilir bir ülke haline gelmeye başlaya-
biliriz. Bu da yerelden başlayan bir ulusal 
kalkınma öyküsü olabilir.

- Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 
uygun bir yerel yönetim faaliyetinin Se-
ferihisar’ın geleceği bakımından sonuç-
ları ne olur, böyle bir öngörünüz var mı? 

- Seferihisar’ın geleceğini belirleyecek 
kapsamda bir proje aslında. Bu projeye 
bizim planımız demek çok doğru bir yak-
laşım olmaz. 2030 yılına kadar başarıl-
ması öngörülen bu hedefler, herhangi bir 
siyasi projeye mal edilemeyecek kadar 
nötr ve insanlığın ortak çıkarlarıyla ilgili 
hedefler. Şehrin yöneticisi kim olursa 
olsun, bu hedefleri bir şekilde hayata 
geçirmek zorunda. Bu bir yetki değil, 
sorumluluk meselesi. Yaşadığın kente ve 
dünyaya karşı, birlikte yaşadığın ve hiz-
met ettiğin insanlara karşı bir sorumlu-
luk… Bu iş ne kadar ilerlerse yarın bizim 
için o kadar güzel bir dünya olacak. Aksi 
takdirde bahsettiğimiz eşitsizlik, adalet-
sizlik, savaşlar, kaynaklardan yoksunluk 
gibi etkenler yüzünden, dünya daha kötü 
bir hale gelmeye devam edecek. Yaşana-
bilir bir gezegen kalmayacak. 

- Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için.
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Seferihisar Belediyesi olarak sürdürülebilir kal-
kınma gibi bir gündeminiz var. Sürdürülebilirli-
ğin anlamı ne sizin için?

- Tunç Soyer: Dizginsiz büyüme ve kalkınma tut-
kusunu ben obeziteye benzetiyorum. Belki de bunun 
kökeni çok eskilerde. Avcı toplayıcılık zamanlarında 
insanlar beslendiği gıdaları mevsiminde toplamak 
zorunda kalmış. Onun için de bir telaşları olmuş. “Şu 
hurma iki gün sonra bitecek, acaba yarın gelsem bu 
inciri bulur muyum” telaşıyla, ne buluyorsa ve bulduğu 
anda tüketmeye çalışmış. O zamanlar artık çok geride 
kaldı, insan, doğayı ve kaynakları kullanmada ne 
yazık ki çok güçlü bir hegemonya elde etti. Ama buna 
rağmen, insan belki de hâlâ o ilkel güdüleri nede-
niyle atıştırmaya, tüketmeye, dolabını doldurmaya, 
alabildiği kadar çok almaya devam ediyor. İşte bunun 
çağımızdaki sonucu obezite olarak tezahür ediyor. 

Bunu toplumlara taşırsanız da şöyle bir tablo 
çıkıyor. Yarını hiç düşünmeden, yarına hiçbir şey 
bırakma kaygısı duymadan tüketmek, tüketebilmek 
için üretmek ve bu çapta bir üretim-tüketim zincirini 
karşılayabilmek için büyümek, hep büyümek… Hız ve 
büyüklük tutkusuyla beslenen bu büyüme telaşının 
toplumlarda da obeziteye yol alıştığını düşünüyorum. 

O nedenle uluslararası ölçekte bu sorunu ele alan, 
büyümeyi dizginlemeyi ilk defa tartışan ve sürdürüle-
bilir bir büyümeden bahseden Brundtland raporu çok 
mühim. Bunun anahtarlarını aramak lazım. Bence iki 
temel ve basit anahtarı var. Birincisi doğaya saygılı bir 
büyüme. Yani doğayı tahrip etmeden, onu koruyarak, 

onunla uyumlu yaşayarak. En önemlisi bu bence, 
bunu yapmak zorundasınız. 

İkinci bir sırrı daha var. O da demokratik, katılımcı, 
şeffaf bir büyüme. İnsanların sadece cebini ve midesi-
ni dolduran değil, onların gerçek ihtiyaçlarından yola 
çıkan, gerçekten mutlu edecek, hayatın güzellikle-
riyle buluşturacak, hayatı kolaylaştıracak bir büyü-
me, ancak insanların sözünün dinlendiği, hayatları 
hakkında söz sahibi olmalarının mümkün olduğu bir 
yoldan gelişebilir. “En iyisini ben bilirim, toplum için 
en doğrusunu ben yaparım” zihniyetiyle olamaz bu.

Sürdürülebilir bir kalkınmanın iki temel anahtarı, iki 
temel sorunu bu bence. 

- Bunlar bir yerel yönetim için çok büyük sorunlar 
değil mi peki? 

- Doğru, bütün insanlığın sorunları, dünya çapında 
sorunlar bunlar. Aklınıza bu sorunun gelmesi çok 
normal yani. Ama işin aslı öyle değil ve giderek her-
kes farkına varıyor bunun. Somut örneğini 2015’teki 
Paris İklim Zirvesi’nde gördük. İklim değişikliği ile 
mücadele gibi küresel bir sorun için ilk defa belediye 
başkanlarını da davet etmişlerdi bu zirveye ve ben de 
oradaydım. Dünyanın en büyük devletleri, en etkili 
liderleri, en güçlü uluslararası sivil toplum kuruluşları 
ve bu konularda duyarlı en popüler sanatçıları -Leo-
nardo di Caprio bile ☺- oradaydı ve önemli vurgular-
dan birisi, bu küresel mesele karşısında yerel yöne-
timler dahil olmadan etkili bir mücadele sürdürmenin 
mümkün olmadığıydı.

- Öyleyse, Seferihisar'ın gündeminde ne var sürdü-
rülebilir bir kalkınma için?

- Biz Seferihisar Belediyesi olarak, sürdürülebilir 
kalkınma gibi küresel ve ulusal boyutları olan bir 
soruna yönelik ne yapabiliriz, şimdi önümüzde duran 
soru bu.  

Sürdürülebilir kalkınma, biliyorsunuz, uluslararası 
düzeyde 17 ana hedef üzerinden ifade edildi. Biz 
bu 17 hedefle ilgili şimdiye dek birçok şey yaptık. 
Bir büro kurduk, bütün müdürlüklerimizi ve depart-
manlarımızı çalışmalarını bu 17 hedefe uygun hale 
getirmeye yönlendirdik, hizalamalar yaptık, göster-
geler ve gelecek planları çıkardık. Bunlar işin teknik 
tarafıydı. 

Özüne gelirsek, bu işin iki anahtarı var dedim ya, 
biz aslında birincisinde iyiyiz. Doğayla uyumlu bir 
gelişmenin takipçisi olma konusunda ciddi gayretleri-
miz var. Orkinos çiftliklerini gönderdik, Ürkmez’e yat 
limanı yaptırmıyoruz. Böyle kazanımlarla perçinlenen 
bir duruşumuz var ki bu çok değerli bence. Birçok 
kente ilham verecek bir başarı grafiği yakaladık. 

Nasıl insanoğlu obeziteden kurtulunca daha sağlıklı, daha uzun ve  
daha mutlu bir hayat yaşıyor; toplumlar da hızlı bir büyüme kavgasından 
uzaklaştıkça sürdürülebilir, uzun soluklu ve sağlıklı bir yaşam kurmuş 
olacaklar kendileri için. Seferihisar, işte bunu başaracak.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer:

Sürdürülebilirlik katılımla mümkün
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Elbette yeterli değil ve yapacağımız çok 
şey var. Gücümüz ve yetkimiz el verdi-
ğince imar düzenlemeleri yapmalıyız, 
mandalina bahçelerimizi koruyabilme-
liyiz. Daha pek çok şey sayılabilir. İşte 
burada ikinci anahtara, benim daha fazla 
önemsediğim meseleye geliyoruz.

- Yani bunun halkla birlikte gerçekleş-
mesine?..

Biz tüm bunlar ve Seferihisar’ın başka 
sorunları için, halkın katılımını sağlamak 
zorundayız. Ancak bunu başarırsak tüm 
sorunlarda kalıcı ve sürdürülebilir başarı-
lar kazanabiliriz. Önümüzdeki esas görev 
bu yani. 

Bunun için ne yapacağız, örneğin 
Kent Konseyi çok önemli bir enstrüman. 
Gerçekten çok önemli, çünkü hiçbir 
beklentisi olmadan, hiçbir siyasi kari-
yer beklentisi, hiçbir maddi beklentisi 
olmaksızın sadece Seferihisar’ın iyiliği 
için kafa yoran, tecrübe ve birikimlerini 
buraya aktarmak isteyen çok kıymetli 
insanlar var bu yapıda. Onların bu sürdü-
rülebilir kalkınma hedefleri konusunda 
taşın altına ellerini sokmasını, daha 
somut rol oynamalarını bekliyoruz. 

Hemşeri derneklerimiz, esnaf ve başka 
meslek gruplarında ait odalarımız, turiz-
mcilerimiz, çiftçilerimiz var. Bu insanlarla 
bir araya gelip onları dinleyerek, onların 
sorunlarını bu 17 hedef temelinde ele 
alarak, onlarla birlikte çözümler ürete-
rek ilerlemek istiyoruz. Biz yepyeni bir 
şey başlatacağız sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri ile ilgili. Seferihisar’da Seferihi-
sarlının dahil olduğu, kendisini çözümün 
bir parçası olarak hissettiği bir süreç 
olacak bu. 

En doğrusunu  
ben bilirimle olmaz
Bu katılımın mekanizmaları ne ola-

cak? Bunlar olmadan, “katılım” hoş bir 
söz olarak kalıyor çünkü genelde… 

Kesinlikle doğru ama bu öncelikle 
bir konsantrasyon meselesi. Bu erken 
seçim telaşından sonra Belediye olarak 
ve şahsen benim konsantre olacağımız 
şeylerin başında bu geliyor. Ben artık 
buna “mış gibi değil”, gerçekten inanı-
yorum. Belki on sene önce de aklımda 
bunlar vardı ama şimdi bunun mümkün 
olduğunu görüyorum. Hemşeri dernekle-
rinin yöneticileriyle, Kent Konseyi’yle bir 
araya gelip konuştuğumuzda, sorunları 
tarif etme ve çözüm önerileri geliştirme 
anlayışı bakımından, ben bu aşın piştiğini 
görüyorum.  Yapıyı bunun üzerine inşa et-
mek çok mümkün ve biz bunu yapacağız.

O mekanizmalar böyle kurulacak. “Bu-
rada en belirleyici otorite benim, her şeyi 
ben bilirim, mekanizmayı da ben tarif 
edeceğim ve buna uyacaksınız” yaklaşı-
mıyla yürümez bu iş. “Herkes konuşsun 
ama ben dediğimi yaparım” yaklaşımıyla 
olmaz. Eksikliğimiz olmuştur belki ama 

belediye olarak biz hiçbir 
zaman böyle bir tavırda 
olmadık. Ve bundan son-
ra bu noktada daha titiz 
ve ısrarlı olmaya hazırız. 
Konsantrasyon derken 
bunu da kastediyorum. 
Ben bu noktadayım, 
yetkilerimi kimseden 
esirgemiyor, kıskanmı-
yorum. Herkesle beraber 
daha fazla güçleneceği-
mizi düşünüyorum. 

“Bu koltukta ben 
oturuyorum. Ben başkan 
seçildim. En doğrusunu 
ben yaparım, en iyisini 
ben bilirim”; böyle bir dünya yok, olma-
malı. Eğer biz dünya değişsin, daha güzel 
bir yer olsun istiyorsak bunu yapmamız 
lazım ve ben hazırım. Sürdürülebilir kal-
kınma hedeflerinin önemli anahtarının 
bu olduğunu düşünüyorum.

- Bu yaklaşımın karşılık bulacağından 
umutlusunuz gördüğüm kadarıyla… 

Elbette, çünkü Seferihisar’da bu sü-
rece katılabilecek çok nitelikli bir insan 
potansiyeli var. Ama aynı yaklaşımı tüm 
taraflardan bekliyorum. Biz elbette ki her 
türlü eleştiriye açığız. Fakat “her şeyi ben 
bilirim, söyledim ve ruhumu kurtardım” 
anlayışıyla yapılan bir eleştirinin Sefe-
rihisar’a bir katkısı olmuyor ne yazık ki. 
Konunun özünü bilmeden ve öğrenme 
gayretine girmeden yapılan eleştiriler 
bizi ilerletmiyor. 

Örneğin çöpten, sokaklarımızın 
sahillerimizin temizliğinden mi 
şikâyet ediyor insanlarımız. Bu elbette 
Belediye’nin sorumluluğu ama eleştirip 
kenara çekilmekten daha fazlasını 
bekliyoruz insanlarımızdan. Haftada 
bir gün hep beraber çıkalım, mıntıka 
temizliği yapalım. Hem sorunumuz 
daha hızlı çözülür -çünkü gerçekten 
Belediyemizin imkanları yetişmiyor her 
yere- hem de doğayı, çevresini koruyan, 
sorunlarına müdahale eden bir kentlilik 
bilincini geliştiririz.

Ya da bir başka örnek, Seferihisar ger-
çekten çok nitelikli bir göç alıyor ve bu 
çok kıymetli. Her meslekten, çok geniş 
bir bilgi ve birikime sahip yeni hemşeri-
lerimiz var. Buyursunlar, çocuklarımıza 
gönüllü olarak yabancı dil öğretsinler. 
Birikimleri neyse paylaşsınlar. Onların 
anlayacağı dilde, mühendisliği, gazeteci-
liği, bilişimciliği anlatıp onların ufuklarını 
açsınlar. Çocuk Belediyemizin imkanları, 
çocuklarımızın bu nitelikten faydalana-
bilmesi için çok uygun.

Engellilerle ilgili, yoksulluk ve sosyal 
adalet ile ilgili, yenilenebilir enerjiyle 
ilgili ve daha pek çok konuda birlikte ça-
lışmanın, bu niteliği kentimize katmanın 
yollarını bulabiliriz. En doğrusunu ben 
bilirim yaklaşımını bıraktığımızda, bera-

ber konuşup daha iyisini birlikte bulmaya 
açık olduğumuzda ve elbette, onun üze-
rine birlikte emek koyduğumuzda, ben 
eminim ki ortaya çıkacak enerji Seferihi-
sar’a çok şey katacaktır.

-Sonuç olarak, 17 başlıkta ifade edilen 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri yönün-
deki adımlar ne kazandıracak Seferihi-
sar’a?

- Obeziteden uzaklaştıracak. Organik 
ve sürdürülebilir bir büyümeyi getirecek. 
Kaynaklarımız neyse onu daha sağlıklı 
kullanacağız. Hep birlikte bu kadar çok 
yapılaşmanın önünde duracağız. Man-
dalina bahçelerini, lavanta tarlalarını 
koruyacağız.  Denizin dibini koruyacağız. 
Dağlarımızı koruyacağız. Ovalarımızı 
koruyacağız.  Tarım arazilerimizi koruya-
cağız. Balıklarımızı, kuşlarımızı koruya-
cağız. Otumuzu, ağacımızı koruyacağız. 
Yani doğamıza sahip çıkacağız.

Ve bunu yaparken de bir ekonomik bü-
yüme ve kalkınmanın mümkün olduğunu 
göstereceğiz. Nasıl insanoğlu obezite-
den kurtulunca daha sağlıklı, daha uzun 
ve daha mutlu bir hayat yaşıyor; top-
lumlar da hızlı bir büyüme kavgasından 
uzaklaştıkça sürdürülebilir, uzun soluklu 
ve sağlıklı bir yaşam kurmuş olacaklar 
kendileri için. Seferihisar, işte bunu 
başaracak.

Biz bunu yapabileceğimizi gösterdik 
de. Tarımda tohum takas şenliklerimiz, 
köylüye yeni bir ürün seçeneği olarak 
gelişen lavanta tarlalarımız, alım garanti-
si verdiğimiz karakılçık buğdayı üretimi-
miz, mandalinayı işleyip değer katmamız 
hep bunun örnekleri. Enerji alanında 
yenilenebilir kaynaklara yönelişimiz; 
“Hepimiz Seferihisarlıyız” gibi çalışma-
larla sosyal barışa yaptığımız katkı... Pek 
çok şey yaptık ve şimdi bütün bunları 
17 hedefte ifade edilen bir omurga 
etrafında, bir yol haritası doğrultusunda 
geliştireceğiz. Seferihisar bu alanda da 
öncü olacak, örnek olacak, ilham verici 
olacak. Bunun mümkün olduğunu, bunu 
başaracağımızı düşünüyorum.

- Vakit ayırdığınız için teşekkürler. 
Kolaylıklar dilerim.

  Bu koltukta ben oturuyorum. 
Ben başkan seçildim.  
En doğrusunu ben yaparım,  
en iyisini de ben bilirim”;  
böyle bir dünya yok, olmamalı. 
Eğer biz dünya değişsin, daha 
güzel bir yer olsun istiyorsak 
bunu yapmamız lazım ve  
ben hazırım.



Kahve içerken düşünen bir toplumuz… Hatta, dünyayı yö-
neten liderler, araştırmalara yön veren akademisyenler 
uyandıklarında ilk önce bir fincan kahve içiyorlar! 

Vakti zamanında Sigmund Freud’un da elinden kahve düş-
mediği söylenir…Hatta en çok da Viyana’nın sofistike kahve 
dükkânı Cafe Landtmann’a gidermiş. Onu gazetesini okuyup, 
kahvesini içerken hayal etmek çok da zor değil.. 

Psikanalizin temellerini inşa ederken, acaba aşırı doz kahve 
içmiş midir? Ancak Freud bu! Açığa vurulmamış duyguların 
hiçbir zaman ölmeyeceğine dair inancıyla, bir değil art arda on 
fincan kahve içirir insana!

Geçmişte, kahvenin iyisi de kötüsü de keyif verirken, artık 
‘kaliteli’ çekirdekten ‘iyi demlenmiş’ bir kahve keyif veriyor! 

Oysa ki Freud’un önüne dünyanın farklı bölgelerinden çeşit 
çeşit kahve çekirdeği koysalar ve her bir çekirdeği farklı yön-
temle demleyip, hangisinin daha hoş aromaya sahip olduğunu 
sorsalardı; şüphesiz Freud bunun ‘kişiye göre değişen’ bir durum 
olduğunu söylerdi. 

Eskiden kafelerde bu kadar farklı kahve menüleri yoktu. 
Ve her gittiğimiz yerde içtiğimiz en basit anlamıyla bir fincan 
Türk kahvesi ya da filtre kahve farklı tada sahipti ve bu duru-
mu kimse sorgulamıyordu. 

Zaman içerisinde gıda-tarım zincirinde nasıl ki “çiftlikten 
sofraya” yaklaşımı benimsendiyse bu kahve çekirdeği için de 
“topraktan fincana” yaklaşımı şeklinde oldu. Kalite arayışı, gü-
nümüz insanının vazgeçilmezi haline geldi. Böylece, hayatımıza 
“üçüncü dalga”, bir diğer ifadeyle ‘nitelikli kahve’ ifadesi girdi.

Çekirdeğin orijini, olgunluk seviyesi, hangi iklimsel koşullarda 
yetiştiği, ne şekilde toplanıp, işlendiği, hangi koşullarda depo-
lanıp paketlendiği gibi bir dizi detay içtiğimiz kahveye nitelik 
kazandırdı. Bunu şayet yaşasaydı, elbette en çok Freud umur-
sardı! Ancak Freud size ideal tada denemelerle ulaşabileceğinizi 
söylemekten de çekinmezdi. 

Neden kahveyi daha çok kadınlar içiyor?
Koku ve duyguları birbiriyle ilişkilendirmekte bir usta olan 

Freud retronazal (burun arkası) bağlantıya dayanarak; kokusu-
nu seviyorsanız tadını, tadını seviyorsanız da kokusunu seviyor 
olmanız gerektiğinin altını çiziyor. Kadınların erkeklere göre ko-
kulara karşı çok daha hassas olduğu düşünülürse, kahve içmeyi 
neden daha çok kadınların sevdiğini biraz daha anlamlandırmış 
oluruz. 

Freud soruyor! ‘Kahve içince mi mutlusunuz 
yoksa kahve içtiğinizi düşünmek mutlu olmanız 
için yeterli mi?’
Kahvede bulunan antioksidanların, kişinin ruh hali üzerinde 

olumlu etkisi olduğu düşünülüyor. Her ne kadar çekirdeğin 
bileşimindeki kimyasalların etkisinin mutluluk verdiği bir 
gerçek olsa da ‘ne yer ne içerseniz, onun bir yansıması olduğu-
nuz’ bakış açısı dünya genelinde benimsenen bir yaklaşım olma 
yolunda. 

Ancak kaş yaparken, göz çıkarmamalı…
İki shot espresso içmek, vücutta epinefrin ve norepinefrin sal-

gısını artırarak, vücutta “kriz” varmışçasına uyarıya sebep olabi-
lir. Ve kafein düşük seviyede “mutluluk hormonu / serotonin” 

salgılayan kişilerde depres-
yon etkisi gösterebilir. 

Freud, duygular üzerin-
deki en belirleyici faktörün 
koku olduğunu söylüyor. 
Girdiğiniz ortamdaki koku, 
ruh halini ve hafızayı şe-
killendirici rol oynuyor. Bu 
anlamda sevilen bir koku 
her zaman için hatırlatıcı 
nitelikte olup, anı hafızasın-
da kendine bir çekmece açıyor. O kokuyu her duyduğunuzda da 
aynı çekmece açılıyor…

Alışılagelmiş sevdiğiniz o koku, hafızada yer etmiş mutluluk-
ları yeniden ortaya çıkarmakta bir üstat. Kahve bu anlamda, 
kokusuyla pek çok insanı büyüsü altına almış mucizevi bir 
içecek. Belki de bu yüzden, kahve içtiğimiz o zaman dilimini de 
sevip, değer verdiğimiz insanlarla paylaşırız…

O zaman “kahvenin mutlulukla bir ilişkisi olmalı”! Ve belki 
de bir gün dünyayı, bu düştüğü dipsiz kuyudan kahve sever 
insanlar kurtarır… 

Kahveye dair kültürel bilgiler içeren bir kitap olarak Bunchum 
bu konuyu araştırıp irdeleyip, okuyucuya sunuyor.

Ve kişilerin kahveyle olan ilişkilerini de ortaya koyarak 
diyor ki; ‘İnsan anatomisi her ne kadar basit bir kurgu gibi 
gözükse de, müthiş bir yazılım örneğidir. Birbiriyle bağlantılı, 
ilişkilendirilebilecek birçok mekanizma büyülü bir şekilde bir 
sarmalın kodlarında saklıdır. Aşk dediğimiz o gizemli kimyasal 
olayın içerisinde ‘koku’ aslında ne kadar da ayırt edicidir. 

Sevilen kokular, vücutta bağımlılık yapabilecek mutluluk 
hormonu salgılanmasına sebep olurken, bu kokuların neye göre 
tercih edildiğini düşündüğünüz oldu mu?

Patrick Süskind’in ‘Koku’ adlı romanı, kokuya dair gizemli dün-
yayı belki de en iyi anlatan sıradışı bir eserdir. 

Tarihte nesiller boyu edinilmiş tecrübeler, insanlığa genetik 
kodlarla bırakılmış birer mirastır. Bazen kendimize ait olduğunu 
sandığımız seçimler aslında bir değil belki de birkaç nesil önceki 
seçimlerin bizlerdeki yansımasıdır’. 

Genetik miras ya da değil... Şifresini çözmeyi bilene bir 
dildir aslında kahve kokusu… Yeri gelir düşündürür, yeri 
gelir hayal kurdurur. Düşünceler, özgür kelebekler misali 
beyni eğlendirirken, ruh doğanın ritmiyle uyumlu hale gelir ve 
o müthiş koku başlı başına bir mucize olarak, insanın başını 
döndürür. Bu en çok da, dozu aşırıya kaçırdıysanız olur!

Naifdir, sütlüsü de sadesi de, şekerlisi de şekersizi de o sevdi-
ğimiz kahvedir. Nihayetinde tüm kararsızlar için yazılmış iyi bir 
reçete gibidir. Şairlere şiir yazdırır, nice bestecilere ilham kay-
nağıdır. Karmaşık değil, sade duygulara yakışır. Hayata siyah 
ve yeri geldiğinde beyaz bir renk katar ve o mistik koku sizi her 
gün kendine bağlar.

Mutlu bir kadın gibidir kahve. Size iki kere gülümser; görebi-
lene hem dudaklarıyla hem de gözleriyle. Siz onun ağzından 
çıkanı dinlerken, o sizinle gözleriyle konuşur…

Kahve size mutluluk katıyorsa için onu… Yorgunluğunuzu 
gidermesi, aşk acısını iyileştirmesi için içmeyin. O fincanı elinize 
sadece mutlu olduğunuz zamanlarda alın. Ve, o mutlu anda ka-
lın. Çünkü ‘mutluluk’ elimizde! Bu ‘sürekli mutluluğa’ Freud bile 
karşı koyamadığına göre; avucunuzun içindeki gerçek mucize-
ye güvenin. Ancak ‘kararında’…

O zaman gerçek bir kahve tutkunu olma yolunda ilk adımı 
atmış olursunuz!

Kaynak: Bunchum ‘ Ortak Noktamız Kahve, Gerisi Bahane’, Librum Yayınevi, 2018

Dr. Başak Tolga
Kahve Gazetesi Yazarı  
info@kahvegazetesi.com

Fincandaki Freud
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Mekân değiştirmek bunu yapabilecek insan için kaçışın 
en somut ve kesin hareketi olarak görülür. Ama ne 
çelişkidir ki, insan kaçtığı andan itibaren en çok da 

geçmişiyle sarmalanır. Gece rüyasında, gündüz yeni kentin 
sokaklarında bir hareket, bir görüntü, bir ses alır onu yakalar. 
Bu çelişkinin söz konusu olduğu kaçış planlarında paradoksun 
temel kaynağı sanırım bu denklemde genellikle hesaplanma-
yan hız faktörü. Hız ya da yavaşlık, hatırlama ve unutmayla 
doğrudan ilişkili kavramlar. Hatırlamak istiyorsan yavaşla, 
unutmaya niyetliysen koş! 

Planlı yaşamak hakkında beceri geliştirememiş insanlardan 
biri olarak ben de bu denklemi eksik kurmuş olmalıyım ki bu 
yavaş şehre geldiğimden beri bilhassa çocukluğumla sarma-
lanmışım.  Burada geçmiş, gelecekle uyum içinde ağır aksak 
ilerliyor. Biraz mesleki eğilimden olabilir, kendimi gemici böre-
ğinin kat kat içre yufkaları arasında kalmış bezelye tanesi gibi 
hissediyorum. Ben ve tanıdığım/ tanımadığım arkadaşlarım 
bezelyeler. İleri gitsek gemici böreğinin içindeyiz, geri gitsek 
yine gemici böreği… 

Dünya koca bir gemici böreği, biz de tarihin içinde ileri geri 
sarmaş dolaş buruşuk bezelyeler. Tanımadığımız gemiciye 
kızıyoruz, gemiden dışarı çıkmak istiyoruz. Bir döngünün 
mecburen içinde olmak can sıkıcı; gemide seyahat dayanıklı 
bir bünye, sağlam bir mide, berrak bir akıl istiyor. Bazılarımız 
bu bakımdan donanımlıyız, kimimiz eksik, kimimiz tamamen 
dayanıksız. Bazıları gemiciye çok aşık, bazıları dümene geçmek 
istiyor, çoğumuzun umurunda değil; böreği yemek isteyenler 
var. Umurunda olanlar olmayanlara öfkeli, olmayanlar olanlara 
bilenmiş. Bir ısırık atan tabağı dahi sıyırmak istiyor. Geminin bir 
tarafı çok güzel manzaralı, şezlonglar ve şemsiyeler bile var; 
bir taraf su alıyor, kamaralar rutubetli, herkes ishal, güverte 
kusmuk kokusu. Kafaların içi, bu yıllanmış makinelerin dehlizle-
ri, kalplerinden bir türlü arıtamadığı kirli lağım sularını, midele-
rinden makatlarına küfürle ve ağıtla yutulmuş bir sürü lokmayı 
ve nereden geldiği asla anlaşılmayan milyarlarca ton gözyaşını, 
yanaklardan dizlere, oradan paçalara, ayak uçlarından sokakla-
ra, şehre, dünyanın -geminin, böreğin- her yerine akıtıyor. 

Sokakta olan her şey hayatlarımızın her noktasını derinden 
etkiliyor, her zerrede izler bırakıyor. Evvela şiddet ve cehaletle 
örülü zihinlerin o sokaklarda yaptığı her cesur hareket, tek tek 
her bireyin kendi küçük hayatlarındaki otoritelerine karşı yap-
tıkları başkaldırıyı darbeliyor, kendi direnişinden almayı hayal 
ettiği zaferi biraz daha uzağa itiyor. En tepeden sokağa inen ka-
badayılık ve cüret, bu geminin kamaralarında geceleri kadınların 
hayatlarına, yataklarına; gündüzleri çocukların oyun parklarına 
düşen en büyük karabasan. Bu böreğin harcı bulanmış, cılk cılk 
sos içinde. Bu reçetenin içinde sebze olmak, bu tarifle geleceğe 
aktarılmak, yazılı olmayan kültür mirası haline gelmek isteme-
yen bezelyeler var. Bir de tarihe geçme korkusu ve utancı… 

Bazıları hayatlarının camdan aşağı titreyerek süzülmesini 
izlemek istemiyor. Kaçış planları yapılmaya başlanıyor. Bazı-
ları kaçmaya doğuştan elverişli, bazıları kaçmaktan korkuyor, 
kiminin imkânı yetersiz… Kaçmanın felsefesini yapan, kendisini 
yapamayan, ilkeli bir şekilde kaçan, çok planladığı için kaçama-
yanlar… Kaçma hadisesini gerçekleştirmenin yaratacağı muh-

temel hayal kırıklığından duyulan korku ve bir geri çeken güç 
olarak korkunun kendisi. Türlü türlü de olsa bir şekilde geminin 
dışına çıkmak için yapılan tonla girişim. Herkesin kendine göre 
gerçekleştirdiği gitmekler/kaçmaklar uzun vadede yola devam 
edebilmek için birer istasyon. Farkında olunmasa da dile yansı-
yor: bir saatliğine komşuya kaçmak, akşamüzeri kahveye kaç-
mak, iki dakika soluklanmaya kaçmak… (aklını kaçırmak, keyfi 
kaçırmak, bu şansı da kaçırmak, devamlı bir şeyleri kaçıran ve 
bir şeylere kaçan zavallı bezelye tanelerinin en vahim halle-
rinin tezahürü gibi) Çeşit çeşit bu kaçmaklar, belki de bizden 
beklenen ve bizim de kendimizden minimum beklentimiz olan, 
bu yaşama bir şekilde devam etme durumunu sürdürmek için 
bulduğumuz formüller. Ama bütün çabaların sonunda, kapıları 
büyük bir umutla her araladığımızda karşımıza dikilip hepimizi 
hüsrana uğratan bir gerçek var: bu gemiden çıkış yok!

Gece saat 3:35
Anneannem hep “hastalıklar gece ortaya çıkar” derdi. Ben de 

bunun hep sağlaması oldum. Hep geceleri ateşler içinde uyan-
dım, ilk su çiçeğimi gecenin bir yarısı çıkardım. Babam beni has-
taneye üstünde kelebek olan sarı pijamamla bir gece yarısı taşıdı. 
Hep geceleri uyanıp canım un helvası çektiği için içli içli ağladım, 
sallanan bebeklik dişimi gece çıkarıp yastığımın altına koydum. 
Gündüzden geceye her nevi ruhsal ve bedensel hastalık üretme-
ye alışmış olmalıyım ki bu gece de bu saatte uykumdan uyanı-
yorum. Sığacık’a yerleşeli 96 gün olmuş. Burada hava tahminleri 
pek tutmuyor. Yaşadığım evde değişik böceklerle tanıştım. Birbi-
rimize alışıyoruz. Yatağın içinde uzanmış, camdan İstanbul’da hiç 
görmemiş olduğum yıldızlara bakıyorum ve çocukluğumdan bir 
görüntü beni yakalıyor. Bu bölgenin insana çocukluğunu sunan 
bir yanı var. Bir koldan yürüyen, beslenen, ana akım medya-
da, sokaklarda, evlerin içinde, devletin tepesinde, işyerlerinde 
palazlanan ve ele geçiren şiddet, cinsiyet belası, her gün çiğne-
nip tükürülen işçi emeği ve niceleri bir yana; başka bir koldan 
da iyilik yürüyor. Hele azcık yeşil bahçe, dut ağacı gördüysen, 
dalından koparıp elma yediysen; mandalina ağaçları, zeytinlikler, 
bir daldan balkonuna uzanan erik seni kuşatıyor. İncir ağacı sana 
el uzatıyor ve gemici böreğinde bir bezelyenin geçmişe yolculu-
ğu başlıyor.  Ve benim gibi çocukluk anılarınız, karşılaştığınız yeni 
dünyayla beraber yeniden yorumlanıyor belleğinizde.  

5 yaşındayım. 5 katlı bir apartmanın ikinci katında oturuyo-
ruz. Dışarı çıkmaya çok hevesliyim. Annem ev kapısından beni 
uğurluyor “sakın uzaklaşma” tembihiyle. Merdivenden iniyo-
rum. Bana o zamanlar çok geniş gelen düzlüğe hiç pas verme-
yip yola çıkan yokuşun başına varıyorum. İlla o yokuştan aşağı 
koşacağım. İlla yola çıkacağım. Daha yokuşun başında düşüyo-
rum. O zamanlar belediye çok sık asfalt döküyor. Bizim yokuş 
da asfaltlı. Sıcak asfalt dizlerimi parçalıyor. Bir süre öyle durup 
kıvrılan yokuşu izliyorum. Sonra kalkıp eve dönüyorum. Küvete 
girip dizlerimi yıkıyorum. Anneme  
durumu çaktırmak istemiyorum.  
Aklım yokuşta. Tekrar çıkıyorum.  
Tekrar düşüyorum.  Bu anı bende  
kendini devamlı tekrarlıyor.  
Neredeyse 30 yaşımda, bir  
şehirden başka bir şehrin  
yokuşuna düşüyorum. Aklımın  
dizlerini kanatıyorum, gönlümün  
elleri asfaltlarda çizik çizik oluyor.  
Sonra tekrar doğruluyorum,  
sonra tekrar. Gemiyi terk etmiyorum.

Gemici böreği, buruşuk bezelyeler ve 
gemiden kaçış üzerine

Sena Kaya
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Gözlerini kapattı, derin bir nefes aldı. Adımlarının ağır-
lığından ve duraksamalardan belliydi ki uzun bir yol 
almıştı. Yavaşlayıp vadiden aşağıyı izlemeye koyuldu. 

Yere çömeldi, elindeki küçük çubukla önündeki kuru toprağı 
ileri geri eşeledi. Bir şey hatırlamış gibi başını kaldırdı, elindeki 
çubuğu sanki az önce önündeki toprakta oyaladığı düşünce-
lerin ağırlığıyla birlikte yana doğru fırlattı. Ve önündeki alabil-
diğine açık derinliği, vadiyi seyretmeye koyuldu tekrar. Kavak 
ağacının ne çok yaprağı vardı. İnce uzun gövdesi, tazecik parlak 
yeşil yaprakları… Gövdesi gibi uzun gölgesi. Ses duymuş gibi 
yerinden hızlıca kalktı, arkasına baktı birini bekliyormuş gibi, 
yeniden durduğu yerde çömeldi.   

- Yoruldun mu kızım?
İki eliye pantolonun arkasındaki toprağı silkeledi, sese doğru 

döndü. 
- Yoruldum dede, hava da güzel. Biraz daha durayım, girerim 

eve.
- Mektup geldi. Çardaktaki masanın üzerinde, bakarsın. Mus-

tafa amcana gidiyorum. Fatma teyzen elma getirmiş, seversin 
sen. 

Şaşırmış bir ifadeyle doğruldu yerinden eve doğru seğirtti 
adımlarını. Hızlıca merdivenlerden çıktı. Eliyle çardağın tahta 
kapısını itti. Senelerdir okuldan gelen yazılar dışında zarf alma-
mıştı. Hem kim biliyordu ki buranın adresini. 

Hale K. Bu isim tanıdık geliyordu. Gözlerinde soru işareti, 
dudaklarını büktü.  Düşündü birkaç saniye fakat hatırlayamadı. 
Tekrar zarfa eğdi başını. Yavaşça açtı. 

“Biliyorum çok zaman oldu. Belki de gelmeyeceksin. Ama o 
senin baban kızım, sen geldiğinde belki de gitmiş olacak. Lüt-
fen gel. Ne olursa olsun o gitmeden yanında ol. Hale teyzen”

Kapıdan girerken dipdiri olan bedeni bir çuval gibi sönüm-
lendi. Çardağın camsız açıklığından gelen küçük esintiyle, 
gevşeyen elinin tutmakta zorlandığı kağıt toprak ocağa doğru 
savruldu. Bakışları bir düşünceye kilitlenmiş gibi donuklaşmıştı. 
Yerinden doğruldu, kibritten bir çöp çıkartarak yaktı. Ocağın 
hemen yanında duran kâğıda uzandı. Tereddüt etmeden elinde 
sönmek üzerek olan ateşle tutuşturdu…  Kâğıdın son beyaz yeri 
de kararmaya başlayınca gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. 
Eliyle yüzünü kapattı.

***
Bugün günlerden neydi. İşten ayrıldığından beri günleri 

karıştırıyordu. Belki de bir süre böyle yaşamalıydı. Günlerin 
hesabını yapmadan. Sadece gece ve gündüz ayırdıyla. Saate bile 

bakmadan. Ne güzel olurdu. Apartmana girdi, posta 
kutusundan taşan kağıtları görünce o 

tarafa yöneldi. Bir tomar 
fatura diye 

geçirdi içinden. Hızlıca alarak merdivenlere yöneldi. Hem gelen 
kağıtları kontrol ediyordu hem de küçük bir çocuğun adımlarıyla 
duraksaya duraksaya yukarıya çıkıyordu. Merdivenin geniş boş-
luğuna geldiğinde durdu. Beyaz bir zarfa takılı kaldı gözleri. Hale 
K... Gözleri boşlukta, dudaklarını bükerek öylece kaldı bir süre. 
Hızlanarak çıktı, dairenin kapısından içeri girer girmez çantasını 
kolundan süzülür gibi öylece yere bıraktı. Beyaz zarfı özenle açtı. 

“Çok zaman oldu biliyorum. Babanız hasta ve sizi göreme-
diği için çok üzülüyor. Gelin yavrum, vazifeden sayın ve gelin. 
Lütfen… Hale teyzen”

Salonun kapısını zorlukla itti. Yine aynı ağırlıkla kanepeye 
uzandı. Pencereden dışarıya, gökyüzüne doğru daldı düşünce-
ye. Bir süre sonra uyuyakaldı.

***
Hastanenin bahçesinde koyunlar bile vardı. Kocaman hastane 

yine kocaman bir kentte üstelik. Ve bahçesinde koyunlar, türlü 
çiçekler ve insana nefesini fark ettiren çınar ağaçarı. Ermeniler 
iyi insanlar olmalı. İnsana değer veriyor olmalıydılar. Hastane de 
çok güzeldi, incelikle yapılmış yan yana  iki katlı evler gibi. Bu-
rası sahiden iyi gelecekti ona doktorun da dediği gibi. Yatağına 
uzandı, banyonun açık duran kapısından görünen desenli karo-
lara takıldı gözleri. Bulutlar ve hemen altında birkaç tane martı. 
Ne güzel çizmişlerdi. Kağıtları ve boylarını getirecekti Mehmet 
bugün. Heyecanlanarak doğruldu yatağından.

Odanın kapısı çalındı. Daha “girin” demeden elinde küçük bir 
kutuyla hemşire içeriye daldı. 

-Tansiyonunuzu ölçeceğim, bir de ilacınız var.
-İlaç?
-Sakinleştirici yapacağım. Doktorunuzun verdiği ilaç.
İlaç… Hayatının suyu gibi. Onlarsız geçirdiği zamanlar o 

kadar azdı ki.
Hemşirenin işi bitip odadan çıktığında az önce duyduğu he-

yecan yüzünden silindi. Yatağa bağımlı bir hasta gibiydi şimdi. 
Başını pencereye çevirdi mutsuz yüz ifadesiyle, artık bahçede 
onu etkileyen ne varsa hiçbirini göremiyordu. Sadece boşluğa 
verdiği düşünceleri… İlacın da etkisiyle öylece uykuya daldı.

Gözlerini açtığında bir çift sevecen gözle karşılaştı. Yüzün-
deki yorgun mutsuzluğu silerek heyecanla doğruldu yataktan. 
Gelmişti işte. Sessizlikle uzun uzun birbirlerini süzdüler. İkisinin 
de yüzünde aynı dingin gülümseme vardı. Hani karşıdan bakı-
yor olsanız ayrı iki suret gibi bile algılamazdınız. 

-Getirdin mi malzemelerimi?
-Getirdim tabii. Hem de istediğinden de fazla. 
-Bakayım. İstediği kitaplar. Sulu boya kağıtları, eskiz defteri, 

kuru boyaları ve diğer boyalar. Masasının üzerine yerleştirdi 
hepsini özenle. Tekrar yatağının üzerine oturdu.

- Doktorla konuştun mu, ne zaman çıkabilirmişim söyledi mi? 
Aslında daha ilk ilacı aldığımda iyileştim sanki. 

- Konuştum konuştum. Birkaç gün dedi sadece. Birkaç gün 
içinde toparlanıp çıkabilirmişsin. Hem zaten dinlenmen için 
hastaneye yatmanı istemiş, yaşadıklarından  
uzaklaşman için. İyi gelmedi mi?

-Yoo, aksine iyiyim. Hem bak bahçede koyunlar bile var. 
Saatlerce kalabilirim onlarla. Tıpkı çocukluğumdaki gibi. Son 
cümlesini bitirdiğinde hüzünlendi, bakışlarını ayak başparmak-
larına kaydırdı. 

-Sadece bunlar değil, bak bir de mektubun var. 
Genç kadına sık sık uğrayan hüzünlü anları dağıtmak için ce-

binde sürprizlerle bekleyen biri gibi neşeyle çıkardı  
zarfı cebinden. 

 … 

kAVAk AğACI

Suzan Yılmaz
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Umay Umay

Kapı tam üç kez çaldı.
Sokakta rüzgar yoktu.
Tam üç kez sessizlik oldu.

Pimapen kapılı tek katlı bir evde; dört kadın, üç çocuk 
ve demli çay… 

Üç adam, dört asker,iki sivil…
Ev doldu yeniden.
Taştı pencerelerden anlaşılamayan bir gürültü…
Kadın bağırdı zamanın ve sesin hızını aşıp “niye geldi-

niz?..” 
Üç kez yine sessizlik oldu.
Sivil adam asker adamı hafifçe öne itti. “Bişey demeye 

geldik” dedi. “Niye geldiniz?” diye gürledi kadın; içi aktı 
sonra. “Bişey demeye geldik” dedi asker tekrar. Sonra bir 
şey diyemedi.

Bir çocuk vurmuş sahile. Biri vurulmuş, biri acıkmış, biri 
susamış, biri boğulmuş. Binlerce çocuk olmuş, dizlerinin 
bağından kopmuş savrulmuş. Av düzenliyor sanki birileri 
kör karanlıkta. Ateş açmış kime gelirse ya bismillah diye. 
Anonslar “herkes ölüsüne sahip çıksın” şeklinde. “Merha-
ba, ben yaşamak” diyen kimse yok.

Bir kadın var meydanda Arapça bağırıyor, hiç susmu-
yor. Göğsünden fırlatacak gibi içine tekrar sokamadığı 
çocuğunu. Kos adasına kaçanlar kımıldamayan bir gemi-
nin içinde yaşıyorlar. Gemi hiçbir yere gitmiyor. Belki bir 
gün gider. Kadınlar yalnızlık doğuruyor, açlık doğuruyor. 
Erkekler çaresizlik ve öfke... Suda batmayan yelekler 
kapış kapış her arada. Yeni bir rant oluşmuş sahil bölgele-
rinde. Her ölüm şeklinin bir rantı var.

Dün dertleştiği komşusuna küfrü savurup, bıçağı 
çekip... Anladı mı acaba bıçağı kime sapladığını? Kanın 
kime bulaştığını? Hiç anlamadı. Ruhu gurulduyor çünkü. 
Asla doymayan bir açlık var onda. Kimse onu ciddiye 
almadı. Tek dert bu işte; insan gibi var olamamak. İnsan 
olmayı öğrenememek.

Niye hiç dışarı çıkmadığımı anladın mı? Ya da niye bu 
kadar erken geldiğimi? Niye bahçemde arkadaşlarım, hay-
vanlarım ve çocuklarımla oturduğumu? Bunu gerçekten 
anladın mı? Televizyonu neden kapattığımı... Tuzlu sularla 
yıkanıyorum derken... Ne demek istediğimi anladın mı? 
Yanmamak için. Sen hiç kederden yanmadıysan ben ne ya-
payım? Herhangi bir şeyden yandın mı? Görünmüyor da... 

Kendini kuyulara atan bir ağıt yükseliyor geceleri. Uğul-
duyor. Belki de kayıp nefesleri uğurluyor. Şimdi yaz kış 
pencereleri niye açık tuttuğumu anladın mı? Ölümler de 
kimsesiz kalır çünkü. Bu vebal de ağırdır, herkesin insanlık 
hanesine yazılır.

Nasıl temizlenecek bu kan, gözyaşları temizleyemez bu 
ağır lekeyi. Her şeyi tekrar öğrenmeliyiz. Sarılmak içinse 
tekrar sevmeyi…

AV DüzEnlİYor bİrİlErİ 
kÖr kArAnlIkTA

Merhaba sevgili okur. Güzel bahar aylarının ardından 
yeniden sizlerle beraber olmanın mutluluğu içeri-
sindeyiz. Bahar erken açan mandalina çiçeklerinden 

gelen mesajla güldürmüştü yüzlerimizi. Taşranın dar sokakların-
da öksüren kömür dumanı, yerini ıhlamur ve yasemin esansına 
bırakmıştı. Yumuşak geçen kıştan pek şikayetçi değildik. Bahar 
zaten bizim mevsimimiz. Nihayetinde ılıman iklimin insanlarıyız. 

Nihayet yaz geldi. Sakin kentimizin ismiyle kontrast oluştu-
ran popülaritesi de yeniden yükselişe geçti. Normal şartlarda 
en fazla dört kişinin yan yana yürüyebileceği Sığacık Kaleiçi’nin 
dar sokaklarına, yüzlerce ziyaretçi eşzamanlı intikale başladı. 
Şimdi yerli halkın bahçelerinden topladıkları meyve ve sebzeler 
tezgahlara sıralanacak. Evlerinde yaptıkları tatlı ve böreklerin 
tadına bakılacak. Tüm bu leziz yiyecek ve içecek sergilerinin 
arasında birkaç ziyaretçi çıkacak ve tezgahın arkasında domates 
satan amcaya soracak: “Amcacım organik mi bu domatesler?”. 
“Organik, organik. Daha sabah topladım bahçeden.” Bu sihirli 
kelimeyi duyan ziyaretçi kişisi ise gaza gelip 5 kilo domates 
alacak. Akşam hazırladığı mevsim salataya bu domatesi doğra-
yacak. Yemek vakti salatanın tadına bakıp, “ Vallahi biz şehirde 
bu kadar lezzetli domates bulamıyoruz, kokusu bile bambaşka 
bunun. İmkanın olacak satacaksın evi barkı yerleşeceksin köye, 
kendi domatesini kendin yetiştireceksin.” diyecek. Ertesi gün 
gidecek işyerinde önüne gelene domatesi anlatacak. Sonraki 
akşam yeniden aynı domatesle salata yapılacak fakat bu sefer 
salatanın fotoğrafı çekilip, #organikdomat, #seferihisar, #sı-
ğacık, #pazargezmecesi, #salad, #villagelife vb. hashtaglerle 
instagram’a yüklenecek. Kısacası sevgili okur, o domates bir 
hafta içerisinde senden benden daha popüler hale gelecek. O sa-
atten sonra o domates sana bana bakar mı? Bakmaz tabi! Kimin 
cebinde parası varsa ona bakar.

Bazen görgüsüzlükte sınır tanımıyoruz sevgili okur. Çok geriye 
gitmeye gerek yok, birkaç yıl evveline kadar insanların yediğini 
içtiğini anlatması pek hoş karşılanmazdı. Hatta anlatılacak dahi 
olsa “ayıptır söylemesi şunu yedik” tarzı sözlerle yumuşatılırdı. 
Çünkü ayıptı söylemesi. Herkesin ekonomik gücü bir değil ki. Yi-
yecek içecekle nispet yapmanın anlamı var mı? Şimdiyse sosyal 
mecralarda kahve kupası paylaşmayanı ayıplar olduk. 

Fotoğrafçılık hakikaten çok keyifli bir uğraş. Hele ışık, renk, di-
yafram gibi kavramları tanıyorsanız daha da zevkli hale geliyor. 
Fakat daracık sokakta, 40 derece sıcaklıkta, gözleme ve yaprak 
sarma tütsüsü yüzünüze vururken yürümeye çalışıyorsanız, tam 
da o sırada 3 kişilik bir arkadaş grubu sokağın göbeğinde selfie 
çekmek için barikat kurmuşsa, işte o zaman tüm sanatlardan 
soğuyorsunuz. O vakit anlıyorsunuz ki sanat ne toplum içinmiş 
ne de sanat için. Doğrusu efendim, sanat, doyumsuz egonun 
masasına meze olmak içinmiş. İsterseniz her köşe başında, 
bütün cumbalı evlerin önünde fotoğraf çektirin, doyuramazsınız 
nefsinizi. Çünkü popüler kültürün yegâne amacı, tüketim top-
lumunun kısır döngüsünü yeniden ve yeniden üretebilmek için, 
şahısların tatmin olma güdülerini tek yönlü ve idare edilebilir 
mecralara kanalize etmek. 

Tüm bu teorik teferruatın ötesinde yaşananlar ise, saliseler 
içerisinde verilen istem dışı bir karardan ibarettir; durup bekle-
mek ya da fotoğrafın ortasına dalarak “bi bitmediniz abi” bakışı 
atmak. Bizim güzel yürekli ve sabırlı insanımız genelde birinci 
seçeneği tercih ediyor.

sakin Adam güncesi -4

Can Okyay
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TEOSLULAR ABDERA'YA YERLEŞTİLER VE 
OLDULAR ARTIK ABDERALI!

KENTİ TAŞ TAŞ ONARDILAR. YENİ EVLER, 
YENİ ÇARŞILAR YAPTILAR. GİTGİDE ALIŞTILAR 
YENİ YURTLARINA.

ÇALIŞKANDILAR ÇALIŞKAN OLMASINA. AMA 
SANKİ DENİZ HAVASINDAN UZAKLAŞMAK 
ONLARA YARAMAMIŞTI.

NEDEN Mİ? ANLATALIM, BAKALIM HAK 
VERECEK MİSİNİZ?

ABDERALILAR YENİ KENTLERİYLE O KADAR 
GURUR DUYDULAR Kİ, "KENTİMİZE LAYIK, 
ONU ONURLANDIRACAK BİR HEYKEL 
YAPTIRALIM" DEDİLER. "TAM ŞU MEYDANA. 
VE GELMİŞ GEÇMİŞ EN GÜZEL HEYKEL 
OLSUN." 

LAKİN HİÇBİR HEYKELTIRAŞA GÜVENEMEYİP, 
MEŞHUR PRAXITELES'İN EN BÜYÜK ESERİ 
KABUL EDİLEN FİL DİŞİNDEN VENÜS 
HEYKELİNİ ALMAYA KARAR VERDİLER. 
HEYKELİN YÜKSEKLİĞİ 1,5 METRE KADARDI 
VE AŞK TANRIÇASININ MİHRABI ÜZERİNE 
KONACAKTI.

HEYKEL ŞEHRE GELDİ. BÜTÜN ABDERA HALKI 
VENÜSLERİNİN GÜZELLİĞİ KARŞISINDA 
BÜYÜLENMİŞ GİBİYDİ. ŞUNU DA BELİRTELİM 
Kİ, ABDERALILAR HİÇ DE SANATTAN 
ANLAMAYAN İNSANLAR DEĞİLDİ.

"BU HEYKEL, ÖYLE ALÇAK BİR YERE 
KONULMAYACAK KADAR GÜZEL!" DEDİLER 

OYBİRLİĞİYLE. "ŞEHRİMİZE BÖYLESİNE 
ŞEREF KAZANDIRAN, BİZE DE BU KADAR 
PARAYA MAL OLAN BU SANAT ESERİNİ 
NE KADAR YÜKSEĞE KOYSAK AZDIR. 
ONU ÖYLE YÜKSEĞE YERLEŞTİRELİM Kİ, 
ABDERA'YA GİREN BİR YABANCI, İLK BU 
HEYKELİ GÖRSÜN. GÜZEL VENÜSÜMÜZ 
TANRILARIN KATINA BİRAZ DAHA 
YAKLAŞSIN."

BU PARLAK DÜŞÜNCEYE UYARAK, 
KÜÇÜK, ZARİF HEYKELİ 30 METRE 
YÜKSEKLİĞİNDE BİR SÜTUNUN TEPESİNE 
OTURTTULAR. KENTİN HER YERİNDEN 
GÖRÜLEBİLİYORDU EŞSİZ HEYKEL.

GÖRÜLMESİNE GÖRÜLÜYORDU AMA 
ARTIK BUNUN NE HEYKELİ OLDUĞUNU 
ANLAMAK DA PEK MÜMKÜN DEĞİLDİ.

YİNE DE ABDERALILAR, KENTLERİNE 
GELEN YABANCILAR GÖZLERİNİ KISIP 
YUKARILARA BAKARKEN, ONLARA 
HEYKELLERİNİ TARİF EDİP ONUN NE 
KADAR EŞSİZ, NE KADAR MÜKEMMEL 
BİR ESER OLDUĞUNU ANLATMAYI ÇOK 
SEVDİLER. BIKTIRANA KADAR ANLATIP 
ONAYLATMADAN, KABUL ETTİRMEDEN 
DE BIRAKMIYORLARDI ÜSTELİK.

GELİN GÖRÜN Kİ, BİR ZAMAN SONRA 
ABDERALILAR DA UNUTTU, O SÜTUNUN 
ÜSTÜNDEKİ HEYKELİN NE OLDUĞUNU.
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Nedir bu Slow Food, kısaca anlatabilir misiniz?
Ayfer Yavi: Slow Food aslında bir sivil toplum hare-

keti. 1986 yılında İtalya’da başlamış. Başında sosyolog 
ve gazeteci Carlo Petrini var. Sol görüşlü biri. İtalya’yı sarmaya 
başlayan fast food beslenme tarzına karşı geleneksel gıda-
yı savunmak için, arkadaşlarıyla beraber böyle bir harekete 
girişmişler. Slow Food da buradan doğmuş.

Adı da buradan geliyor o halde, fastfooda karşı slow food…
AY: Evet. Birebir çevirdiğinizde fast food’un karşıtı gibi 

zaten, ki aslında başlangıçta öyle. Roma’daki ilk McDonal-
ds’ın açılışına karşı bir eylemle başlamışlar. Tabii bütün zincir 
gıdaların İtalya’ya girişine karşı bir duruş bu aslında. McDo-
nalds’ın tam karşısına kocaman kazanlar koymuş ve makarna 
pişirmişler, insanlara dağıtmışlar. Fast food karşısında bizim 
pizzamız var, makarnamız var, şarabımız, peynirimiz var, 
geleneksel ve kendimize ait bir beslenme tarzımız var demişler. 
Fast food türü şeylerin İtalya’ya girip yerel mutfak kültürlerini 
bozmasına karşı çıkmışlar. Böylece bir hareket başlamış ve kısa 
zamanda çok ses getirmiş. İlerleyen yıllarda büyük sivil toplum 
kuruluşlarının liderleri bu harekete dahil olmuş. Sırf yerel bir 
mutfak kültürünü koruyor gibi gözüken, böyle başlayan bir 
hareket, geliştikçe bir şemsiyeye dönüşmüş. Şimdi içerisinde 
biyoçeşitlilik var, ziraat var, bünyesinde üniversitesi var. Terra 
Madre, yani Toprak Ana etkinlikleri var. İklim değişikliği var. 
Atık gıdaya karşı tavır var. Aslında özetle, gıdada ve beslenme 
alışkanlıklarında tek tipleşmeye ve endüstriyelleşmeye karşı bir 
duruş Slow Food’un yaptığı. 

Bu duruşa temel olan düşünce, felsefe ne peki? 
AY: Slow Food şöyle diyor: Birincisi, gıda iyi olmalı. Yani ağız 

tadıma uygun olmalı. Ondan tat almalıyım. Sağlıklı ve temiz 
olmalı. Kimyasallara bulaşmamış olmalı. İkincisi, doğal yön-
temlerle üretilen; yani bizim bilge kişiler dediğimiz, eski tarım 
kültürünü, beslenme kültürünü, ekimi, dikimi bilen insanlardan 
devralınan geleneksel yöntemlerle üretilen gıdalar olmalı. Ve 
üçüncüsü, adil olmalı. Bunları üreten insanlar piyasanın acıma-
sız çarkları arasında ezilmemeli, yaptıkları işin karşılığını almalı, 
böylelikle üretimi sürdürebilmeli. Temel noktalarımız bunlar. 
Tabi bu sadece üreticiyi ilgilendiren bir şey değil. Tüketiciyle 
ilgili bir boyutu da var. Bizim co-producer dediğimiz, üretime 
bir iş birliği çerçevesinde katılan bilinçli bir tüketici kitlesi var 
olmalı. Bu tüketici, sadece üreticiye destek olmakla kalmama-
lı, ne yediğinin peşine düşerek, belirli bir niteliği talep ederek 
onu bilinçli bir üretime teşvik edebilmeli. Tüketicilerden şunu 

bekliyor yani; yardımcı üretici gibi olun; ne yiyorsunuz, nasıl 
yiyorsunuz, nerede yetişiyor, kim yetiştiriyor, içine ne koyuyor, 
hangi ilacı kullanıyor ya da kullanmıyor, tüm bunları takip edin.

Yağmur Böreği Birliği
Siz Slow Food hareketinin temsilcilerindensiniz, nasıl oldu 

bu harekete katılımınız?
AY: Carlo Petrini 11 yıl önce, 2007’de İtalya’da BRA Gastro-

nomi Üniversitesi’nde okuyan üç Türk arkadaşımızın yardımıyla 
Türkiye’ye gelmişti. Slow Food’u burada da yapılandırmak 
istiyordu. Ben de o sırada Açık Radyo’da geleneksel mutfak 
kültürü üzerine “Yağmur Böreği” adlı bir program yapıyordum. 
Petrini’yle tanıştım, radyoda bir söyleşi yaptık. Sonradan da 
Yağmur Böreği Birliği ismiyle Slow Food’un ilk Türkiye convi-
vium’unu kurduk. Dünyadaki ilk beş birlikten biri oldu Yağmur 
Böreği. 

Convivium?..
AY: Beraber yaşamanın İtalyanca karşılığı. Slow Food Hare-

ketini oluşturan yerel organizasyonlara böyle diyorlar. Biz birlik 
olarak tercüme ettik.

Türkiye’de kaç birlik var?
Raife Polat: 26 tane. Zaman içerisinde açılıp, kapananlar da 

oldu ama şu anda aktif 26 birlik var. 
AY: 2009’dan beri Raife ile beraberiz Yağmur Birliği’nde. Raife 

o zaman ÇEKÜL’deydi. Birlikte “Tohumdan Sofraya” adıyla bir 
proje yapmış, devlet ilköğretim okullarında 1500 çocuğa eğitim 
vermiştik. Oradan başlayan bir birlikteliğimiz var. Şu anda da 
birliğimizin başkanı.

Slow Food uluslararası bir hareket ama esas önemli olan bu 
yerel birlikler ve yerellik sanırım?..

RP: Slow food’un bütün dünyada vurguladığı en temel 
şeylerden biri yerellik zaten. Dünyanın neresinde olursanız 
olun, o bölgede yetişen, o coğrafyada yetişen, oranın kültü-
rünün organik bir parçası olan gıdayı benimseyin diyor. Önce 
kendi yerel ürününüzü tanıyın, sahiplenin, koruyun, tanıtın, 
geleceğe taşıyın ve bunu da mümkünse geleneksel ve doğal 
yöntemlerle yapın... 

Anadolu bu bakımdan zengin bir coğrafya tabii...
RP: Evet, elbette her coğrafyanın, az ya da çok, kendine özel 

ürünleri var. Ama bizim burada, doğuda yetişenle batıda yeti-
şen arasında bile epey bir kültürel fark mevcut. Dolayısıyla çok 
zengin bir coğrafya burası. Bu yüzden kendi yerelliğinde çok 
özgün şeylere vurgu yapan convivium’lara ev sahipliği yapabili-

Temiz, doğal, 
adil gıda için 
Slow Food

Slow Food yabancı bir kavram ama Seferihisarlılara hiç yabancı değil 
aslında. Neden derseniz, Cittaslow düşüncesinin ve organizasyonun 
kökeni bir yanıyla Slow Food hareketine dayanıyor. Slow Food Teos, bu 
hareketin oldukça etkin bir bileşeni, sık sık uluslararası organizasyonla-
ra katılıyor, Seferihisar’da köy köy düzenlediği etkinliklerle geleneksel 
tatların unutulmaması için çabalıyor. Ve tabi, pek çok Ege kenti gibi Seferihisar, yerel ve geleneksel mutfağıyla, çalka-
masıyla, sakızlı tarhanasıyla, Slow Food ruhunu besleyen bir zenginlik sunuyor.

Slow Food Hareketinin Türkiye’deki öncülerinden ikisi, Ayfer Yavi ve Raife Polat Seferihisar’a misafir oldular. Anado-
lu’nun tüm halklarının mutfak kültürünü yansıtan “Kardeş Mutfaklar” adlı kitaplarının tanıtımını yaptılar. Kendisi de 
bir Slow Food uygulayıcısı olan Maya Bistro Otel’in şefi Fatih Polat, kitaptan seçilmiş yöresel ve geleneksel tariflerle 
hazırladığı yemeklerin bir sunumunu gerçekleştirdi. Biz de hazır buralara kadar gelmişken, Ayfer Yavi ve Raife Polat’a şu 
çok duyduğumuz ama ne olduğunu tam bilmediğimiz “Slow Food” nedir diye sorduk... 

Ayfer Yavi ve 
Raife Polat ile 
söyleşi

Solda Raife Polat, sağda Ayfer 
Yavi, Şef Fatih Kaya ile. Söyleşinin tamamı 

seferikeci.com'da:
http://bit.ly/ar0445

ya da
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yor. Doğuda olanlar da var, batıda olan-
lar da. İstanbul’da şu anda 3 tane convi-
vium var örneğin. İstanbul’da gerçekte 
tarımsal bir üretim yapılıyor mu? Yapıl-
mıyor aslında. Bu yüzden İstanbul’da 
bulunan conviviumların çalışma prensip-
leri, üründen çok tüketici bilincini artır-
maya yönelik olabiliyor. Dolayısıyla geniş 
bir yelpazede farklı noktalara odaklanan 
birlikler ortaya çıkıyor. 

Mesela Ege… Fatih Şef kitabınızdaki 
tariflerden Ege Bölgesine has bir mönü 
hazırlamıştı. Nasıl bir mutfak kültürü 
var Ege’de? 

AY: Ege mutfağı çok özel bir mutfak 
ve benim için de ayrı bir yeri var. Ben 
zaten mübadil çocuğuyum. Bizimkiler 
Selanik’ten ve Arnavutluk’tan gelmişler. 
İlk eşimin annesi de Giritliydi. Ben 22 
yaşımda asparagus nedir, şevketi bostan 
nedir ondan duydum. 

- Asparagus?
AY: Kuşkonmaz. Şaşırmıştım çünkü 

bu İstanbul’da hiç olmayan, hiç bilmedi-
ğimiz bir ot kültürüydü. Zeytin kurmak 
hiç bilmediğimiz bir şeydi ve hep on-
dan öğrendim. Sonrasında, okuduğum 
şeyler, mübadele üzerine okuduklarım 
falan beni çok etkiledi. Adalardan Ayva-
lık’a gelirken saksı içinde mühliye diye 
bir ot getiriyorlar mesela. Yanlarında 
getirebildikleri en kıymetli şeylerden 
biri belki de. Ayvalık civarında mühliye 
bilinmiyor o zaman. Sonra yapılmaya 
başlanıyor ve böyle böyle bambaşka bir 
ot kültürü gelişiyor. Girit’ten, Midilli’den 
gelen insanların kültürü buradaki mutfak 
kültürüyle birleşince çok güzel bir şey 
ortaya çıkıyor. 

Kültürlerin buluşup kaynaşması böyle 
bir şey işte. Mesela Ermenistan’daki 
Ermeni mutfağı ile İstanbul’daki Ermeni 
mutfağı çok farklı. Ben Ermenistan’a 

gitmiş, yemek kültürünü araştırmıştım. 
Oradaki Ermenistan mutfağı çok farklı, 
çünkü o coğrafya size et veriyor esas 
olarak. İstanbul ise payitaht mutfağı, 
yüzyıllarca başkent olmuş, Konstantino-
polis olmuş, Dersaadet olmuş, Asitane 
olmuş, İstanbul olmuş. Ermeni mutfağı 
İstanbul’da bu karmaşayla bütünleşmiş, 
o zenginliğe bir şeyler katmış, o zengin-
likten bir şeyleri kendine katmış. Çok 
güzel ve şaşırtıcı şeyler bunlar.

Ege mutfağını bu denli zengin yapan 
da kozmopolitliği, çeşitli kültürlere ait 
mutfakların iç içe olması. Burada yüzyıl-
lardır Levanteni var, Rumu var, Ermenisi 
var, Sefaradı var. Yani bu bölge gerçek-
ten çok zengin bir bölge. 

RP: Benim için Ege ot demek. Ben et 
yemiyorum, dolayısıyla Ege benim için 
bir cennet. Doğuya gittiğimde gerçekten 
aç kalıyorum. Peynirli pideyi bile zor yap-
tırdığımız yerler oluyor. Et yemiyorum 
dediğimde, size kıymalı pide yapalım o 
zaman diyorlar. Ege’deki bu ot kültürü, 
zeytinyağı kültürü benim için gerçekten 
bulunmaz nimet. Son yıllarda İstan-
bul’da şanslıyız ki pazarlara Ege otları 
girmeye başladı. Daha önce adını sanını 
bilmediğimiz ancak buraya geldiğimizde 
karşılaştığımız otları şimdi yavaş yavaş 
oralarda da görmeye başladık. 

Yerli meyvemiz ananas!..
Slow Food’un felsefesi tamam, çok 

güzel de, bunu günlük yaşantımızda 
uygulamak kolay mı sizce?

AY: Önümüzde pek çok sorun var tabi. 
Hızlılık öyle girmiş ki hayatımıza. Kadın-
ların da doğal olarak çalışma hayatına 
daha çok adapte olmasıyla beraber, 
sofra keyfi de unutulup gidiyor. Hızla 
yenip kalkılacak, vakit kaybedilmeyecek. 
Evde tabak içinde yeniliyor ama aslına 

bakarsanız fast food evlerimize kadar 
girdi çoktan. Oysa sofralarımız karın do-
yurmaktan öte bir sosyalleşme alanıydı 
eskiden. Slow Food’un desteklediği bir 
şey de bu.

- Küçükken sofradan çabuk kalkar-
dım, televizyon karşısında atıştırır gibi 
geçirirdim öğünleri. Bu söyledikleriniz, 
babaannemin yemeğe saygı duymak, ta-
dını çıkarmak, birlikte paylaşıp doyarak 
sofradan kalkmakla ilgili söylediklerini 
hatırlattı bana.

RP: Aslında işin özeti bu zaten; 
babaanne, anneanne geleneklerini 
sürdürmek. Unuttuğumuz bu değerleri 
tekrar hatırlatmak, bunların hatırlamaya 
ve yaşatmaya değer şeyler olduğunun 
farkına varmak. 

AY: Elbette mesele sadece geleneksel 
kültürü bilmekle bitmiyor. Bunu nasıl 
uygulayabileceksiniz? Ve bu sadece bir 
zaman, hız sorunu değil. Yemeğe kataca-
ğın doğal ve sağlıklı malzemeleri bulmak 
bile bir dert…

RP: İnanın mevsimselliğe uymak bile 
çok zor. Okullarda eğitim veriyoruz, 
çocuklarla haşır neşir oluyoruz ve çok 
gözlem yapma şansımız oluyor. “Kışın 
ne yiyorsun?” diye soruyoruz mesela 
çocuğa, “domates” diyor. Domatesi kışın 
eve sokmamak bile çok radikal bir şey. 
Hele bir restoranda bu konuda bir bilince 
rastlamak mucize gibi. Bu domatesi 
sevip sevmemekle ilgili bir şey değil. 
Domatesi sevmemek mümkün mü, tabii 
ki domatesi seversin, ama kışın yediğin 
domates sağlıklı değil ki.

Sorsanız, bundan herkes şikayetçi 
ama. "Nerede o eski domatesler, bunla-
rın tadı saman gibi "diyor herkes? 

RP: Tadı olmaz tabii. Kışın naylon 
kaplı seralardan gelen domatesin tadı 
mı olur? Seradan gelen domatesin nasıl 

Kardeş Mutfaklar
Kitabınız Anadolu’nun kültürel zenginliğini yansıtıyor. 

Hikâyesi ne “Kardeş Mutfaklar”ın?
AY: 2009’dan beri Slow Food’un düzenlediği Terra Madre 

günleri gerçekleşiyor, Toprak Ana günleri yani. Her birlik kendi 
çerçevesine uygun bir etkinlikle katılıyor bu organizasyona. 
Biz de Türkiye’ye göçle gelen halkların mutfak kültürü üzerin-
den bir etkinlik yapmıştık. İnsanlar geldiler, kendi geleneksel 
yemeklerini yaptılar, kurduğumuz açık sofralarda anılarını 
anlattılar. Dört yıl sürdü bu etkinlik ve kitap da bunun ürünü 
aslında.

RP: Son sene Oğlak Yayınevi’nden bunu kitap yapma teklifi 
geldi. Biz de zaten Ayfer’le o noktaya gelmiştik. Birikmiş bir 
şey vardı, bu birikimi kalıcılaştırma ihtiyacı duyuyorduk. Ben 
basın kökenliyim, Ayfer de zaten yazıyor, çiziyor. Tabi yine 
de kitabın hazırlık süreci kolay olmadı. Etkinliklerde kayıt al-
mamıştık. Elimizde sadece katılımcılar ve yemeklerin listeleri 
vardı. Geriye dönük uzun bir çalışma yapmak durumunda kal-
dık. Bu çalışmanın sonunda eldeki birikimi önümüze koyunca, 
eksikliklerimiz de ortaya çıktı. 

- Tarifler ve tabii hikâyeler, anılar… Yemeğin karın doyur-

maktan, yemekten ibaret olmadığı-
nı da gösteriyor aslında o hikâyeler.

RP: Çok doğru, bir yemek kita-
bı demek doğru değil bu yüzden. 
Çünkü o anılar çok değerli ve 
aslında kitabı özel kılan da bunlar. 
Tarifler de çok değerli, çoğu daha 
önce kayda geçmemiş, o kültürün 
içerisinde kapalı kalmış. Bir tür sözlü 
tarih çalışması oldu yani. Söz uçar 
yazı kalır derler ya, annelerden, 
anneannelerden kalan tarifler kayda 
geçmiş oldu, geriye bıraktıkları 
hatıralarla birlikte. 

- Bu zenginlik göç gibi acı ve travmatik bir olay sonucunda 
ortaya çıkmış bir de. Apar topar vatanını terk etmek zorunda 
kalan, bütün malını mülkünü geride bırakan insanlar…

AY: Mutfak kültürünü de getirmişler tabi. Kendi memleket-
lerine has ürünleri getirememişlerse de pişirme yöntemlerini 
getirmişler örneğin. Kendi hazinelerini, mutfak kültüründe 
neler varsa onu getirmişler. Geldiği coğrafyadaki ürünle birle-
şince de bambaşka bir şey çıkmış ortaya. 
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yetiştiğini, tohumunun nereden geldiğini 
bilmiyor ki insanlar, bilseler zaten yemek 
istemezler. 

AY: Bunu diyenlerin bir kısmı eski do-
mateslerin tadını da bilmiyor zaten. 85 
sonrası kuşak, yani şimdinin genç anne 
babaları, mevsimselliğe de yabancılar. 
Onların da kafasında bir karmaşa var. 
Biz bunun için eğitime çocukların yanı 
sıra ebeveynleri de katıyorduk.  Ve tabii 
öğretmenlerini de… 

Eğitim verdiğimiz okullarda önce 
mevsimsellikle ilgili bilgilendirme eğitimi 
yapıyoruz. Eğitim yılının iki dönemine 
göre meyve ve sebzeleri anlatıyoruz. 
Sonbahar-kış ve ilkbahar-yaz. Meyveleri, 
sebzeleri seriyoruz çocukların önlerine, 
yıkıyoruz, paklıyoruz. Sonra tadıyorlar. 
Bunun dışında arpa nasıl bir şeydir, mısır 
nasıl bir şeydir, un nedir, nasıl üretilir 
filan… Sonra da yemek yapıyoruz onlarla 
beraber. Nelere şahit olmuyoruz ki bu 
derslerde? Mesela diyelim ki mevsim kış, 
kaldırıyoruz kerevizi, “bu ne?” diye soru-
yoruz. “Ananas” diyor çocuk. Çocuğum 
hadi kerevizi bilmiyorsun, tamam da 
ananas buraya ait değil ki, onu nereden 
biliyorsun? 

RP: Yerli malı haftası hâlâ kutlanıyor 
okullarda müfredata göre. Oğlumdan 
biliyorum, yerli malı haftasında okula 
ananas götüren çocuklar oluyor. Yani 
öyle alışkanlıklar yerleşmiş ki, gerçekten 
çok radikal bir şey, gıdada geleneksel 
olana, doğal olana sahip çıkmak.

Ama bir süredir insanlar bunu talep 
etmeye başladılar. Yavaş yavaş da olsa ve 
bu çok değerli bir şey.

- Bunu sormak istiyordum ben de… 
Hayat bizi hızlı yaşamaya ve bu tempo-
da beslenmeye zorluyor ya, buna karşı 
bir direnç de gelişiyor mu beraberinde? 
Siz çabalarınızın sonuçlarını gözleyebili-
yor musunuz örneğin? 

AY: Tehdit geliştikçe ona paralel olarak 
bir karşı duruş da gelişiyor gibi geliyor 
bana. Slow Food’un Türkiye’ye girişi, 
sonrasında ekolojik pazarların açılması... 
Bizim gibi hareketlerin de insanların 
daha fazla farkında olmasını sağlamak, 
bir şekilde herkesin hissettiği bu tehdit-
lere karşı yapılabilecekler konusunda 

deneyimlerin taşıyıcısı olmak gibi bir rolü 
oluyor herhalde. 

- İnsanlar geçmişe göre daha fazla 
farkında bu tehditlerin, değil mi?

AY: Sağlıklı gıda olayını çok fazla ko-
nuşmuyorduk bundan 12 yıl önce mese-
la. Belki çevremizdeki endüstriyelleşme 
de bu kadar fazla değildi. Bu kadar sera 
yoktu, her tarafımızı kaplamamıştı. GDO 
yoktu ya da vardı da insanlar o kadar 
farkında değildi.

- Sorunun görünür kılınmasını sağla-
mak bile çok önemli, öyle değil mi? Yok-
sa, “ambalajı açtık, yedik içtik, pratik ve 
kolay şekilde karnımızı doyurduk” deyip 
geçmek çok kolay. Yaşam tarzı insanları 
buna zorlarken hele...

AY: Tabi, şimdi epey bir farkındalık 
oluştu. Bunda ekolojik pazarların, Slow 
Food’un ve benzer amaçları paylaşan bü-
tün sivil toplum kuruluşlarının çok emeği 

var. Sadece Slow 
Food’un değil, pa-
ralel amaçlar için 
uğraşan herkesin 
gerçekten çok 
emeği var. 

RP: İyi, temiz, 
adil gıda isteyen 
herkesin yani… 
Bizim önerdiğimiz 
zor bir yol aslında. 
Bu kadar kuşatıl-
mış bir tüketim 
toplumunda, 
sağlıksız her şeyin 

dayatıldığı ve reklamlarla albeni kazan-
dığı bir toplumda, Slow Food mantığının 
hem benimsenmesi hem de pratik olarak 
uygulanması hiç kolay değil. Özellikle 
de büyük kentlerde. Bu büyük ölçüde 
bilinç meselesi, kolaylığın ve alışkanlığın 
gücüne ancak böyle direnilebilir.

AY: Örneğin bu tohum takas etkin-
likleri. Çok önemli buluyorum bu ça-
baları. Sadece geleneksel tohumların 
var olmasını, korunmasını sağlamakla 
kalmıyor, bir bilinç yaratıyor aynı zaman-
da. Seferihisar’ın, Tunç Bey’in büyük bir 
rolü var burada. Çok değerli buluyorum 
çünkü her şey tohumla başlıyor. Tohumu 
koruyanlar da aslında kadınlar. Eskiden 
çeyizlerde küçük çıkınlar içerisinde to-
humlar verilirdi genç kızlara. Sandıkların 
içinde korunurdu. Bir zenginlik sayılırdı 
yani. O sandıkların açılmasıyla başla-
dı Seferihisar’da da bu iş. O tohumlar 
paylaşıldı. Kaybolan tohumlar, siyez buğ-
dayı, karakılçık buğdayı oralardan çıktı.  
Siyez atalık bir buğday türü mesela, yok 
olmaya başlamıştı ama bu bilinçle bera-
ber artık Kastamonu’da, Kars’ta büyük 
arazilerde üretimi yapılıyor.

Bütün bu konularda devletin devreye 
girmesi lazım aslında, koruması, bilinç-
lendirmeye yardımcı olması... Aslında 
bu çabaların hepsi, belediyelerin ya da 
bizim gibi STK’ların küçük küçük çaba-
ları, devlet politikalarının güvencesinde 
olmalı. Burada da sıkıntılarımız var tabi.

- Çok teşekkür ederim, vakit ayırdınız, 
bilgilendirdiniz.

Haydi mutfağa: Yağmur böreği ve çalkama
Kitaptan birkaç tarif verelim de tam olsun. İlk tarifimiz, Ayfer Yavi’nin dedele-

rinden öğrendiği, birliğe de adını veren yağmur böreği. Bu böreği Trakya’da susuz 
geçen yaz aylarında, yağmur duasından dönen köylüler için yapıp dağıtırlarmış. 
Yapması da kolay:

Malzemeler: 1 kg kepeği alınmamış un, 1 tatlı kaşığı tuz, 200 gr tereyağı, 3 yu-
murta, 1 bardak süt, aldığı kadar su.

Bütün malzeme ve tereyağın yarısıyla gevşek olmayan bir hamur yoğurun. 
Üstünü nemli bir bezle kapatıp 2 saat dinlendirin. Sonra hamuru portakal büyük-
lüğünde bezelere ayırın, oklavayla açın. İyice ısınmış sacda alt üst pişirin. Börek sı-
cakken üzerlerine fırçayla tereyağı sürün. Hiç bekletmeden parça parça kopararak 
yiyin. 

Küçük boy teflon tavada da yapabilirsiniz. İçine istediğiniz malzemeyi koyarak 
servis edebilirsiniz.

Çalkama
Çalkama Ege’ye has bir börek, Seferihisar’da da çok yapılıyor. Beyler Köyü’nde 

düzenlenen Terra Madre gününün (Toprak Ana) özel yemeği de çalkamaydı. Ki-
tapta Girit’ten bu topraklara gelen bir lezzet olduğu yazıyor, tarif ise Urlalı Handan 
Kaygusuzer’e ait.

Malzemeler: 1 bardak un, 1,5 bardak su, 1 kg mevsim otu (gelincik, ısırgan, arap-
saçı, ebegümeci, semizotu, ıspanak, pazı vb), 1 bardak zeytinyağı, karabiber, tuz.

Una su ve tuz katarak akıtma kıvamında lalangı hamurunu hazırlayın. Suyu ölçü-
den biraz daha az ya da fazla koyarak hamurun kıvamını belirleyin.

Otları ne çok ince ne çok kalın doğrayın. Tepsinizi yağlayın ve sicim gibi akıta-
rak incecik bir biçimde lalangı hamuruyla doldurun. Otları üzerine yayın. Kabarık 
duran otları aynen öyle bırakın, ezmeyin, bastırmayın. Üzerine hamuru yine sicim 
gibi ince bir kat akıtarak, otların üzerini örtün. Son olarak bolca zeytinyağı gez-
direrek önceden 180 derece ısıya ayarladığınız fırında, otlar sönüp pide gibi ince 
görününceye dek, yaklaşık 45 dakika pişirin.

Ayfer Yavi ve Raife Polat (solda) Slow Food'u anlattılar.
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İnsanlar arası iletişim, kişilerin birbirlerine 
bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedik-
leri duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir 

süreçtir. İletişim sisteminin temel öğelerinden 
biri; ‘ETKİN DİNLEME’ diyebiliriz.

Zaman zaman anneme bir şey anlatmak istediğimde:
‘Anne sana bir şey söyleyebilir miyim?’ derim.
‘Tabi, söyle’ der. Bunun üzerine ben de anlatmak istediğimi anlatırım.
Tam bitirdiğimde, bana ‘Ne söylemiştin?’ diye sorar. (12 yaşında kız çocuğu)

Peki bize hangi görevler düşüyor?
Çocukların ‘öznel iyi oluş’ları adına neler yapıldığı üzerine konuşmak önemlidir. Bu sürecin 

devamlılığı için evde de benzer yaklaşımlarla hareket edilmesi gerekir. Her şeyden önce ço-
cukla kurulan iletişim bu sürecin temelini oluşturur. O yüzden bu aşamada biraz da, çocuklarla 
iletişim kurarken sizlerden neler beklediklerine değinmek istiyorum. 

Transaksiyonel Analiz isimli bir kurama göre hepimizin çok küçükken kendi kararlarımızdan 
oluşan bir yaşam senaryosu vardır. Bu senaryoları yazarken tamamen anne babamızdan ve 
çevremizdeki insanlardan gelen komutlar ve izinler doğrultusunda hareket ederiz. Senaryolar-
la ilgili çarpıcı olan konu, bir kere yazıldıktan sonra değiştirilmelerinin çok zor oluşudur. Daha 
da çarpıcı olanı ise senaryoların yazımının doğumdan itibaren başladığı, 4 yaşında ana hatla-
rıyla, 7 yaşında ana detaylarıyla ve 12 yaşında tüm rötuşlarıyla tamamlandığıdır.

Bu bilgiden hareketle şunu anlıyoruz ki çocuklara verdiğimiz her türlü mesaj çok büyük 
önem taşıyor. Bizim mesajlarımızdan aldıkları komutlar ve izinlerle çocuklar kendi yaşam 
senaryolarını yazıyorlar. Bu komut ve izinler doğrultusunda temel ihtiyaçlarımızın giderilmesi 
ya da giderilmemesi söz konusu oluyor.

Temel ihtiyaçlarımız; özerk olmak, yeterli hissetmek ve ilişkili olmaktır. Peki, bunları sağla-
mak için ne yapmalıyız, ne tür izinler vermeliyiz, ne tür komutlardan kaçınmalıyız? 

Çocuklarımızın;
 özerk olması,
  yeterli hissetmesi,
   ilişki kurması 
    için ne şekilde davranmalıyız?
Öz belirleme kuramında gidermemiz gereken öncelikli ihtiyaçlardan ilki özerklik olarak 

tanımlanmıştır.
Çocukları özerk kılmak için bu 2 izni vermemiz gerekiyor: 
- Kendini hoşnut et.
- Açık ol, isteklerini ifade et.
Çocukların bu izinleri bizden alabilmesi için; 
- Her şeyden önce onlara güvenmeliyiz.
- Günlük işlerinde onlara sorumluluk vermeliyiz.
Çocuklar kendileri giyinip soyunabilir (ya da bunu deneyebilir), ayakkabılarını kendileri de-

ğiştirebilir, rutin işlerde yetişkinlere yardımcı olabilirler… Bu zaten her yerde duyduğunuz klişe 
bir öneridir. Çocuk giyinip soyunmasını sizin istediğiniz SÜREDE yapmayacak, kendi yapabildi-
ği sürede yapacaktır ve sizin seçtiğiniz giysilerle değil kendi seçtiği giysilerle giyinecektir ya da 
siz kurabiye yaptığınız hamura şekiller vermesini isterken o yumurtayla sütü kendisi çırpmak 
isteyecek ve bunu yaparken de çevresini sizin istediğiniz kadar temiz tutamayacaktır. Yani 
sizin seçtiğiniz ve sizin sınırladığınız işlerle değili kendi merak duyduğu, seçtiği, hazır olduğu 
işlerle başlayacaktır.

Onlarla ilgili kararlar alırken onların da fikrine başvurmalıyız, kendileriyle ilgili kararlar 
alınırken kendilerinin de söz hakkına sahip olduklarını onlara hissettirmeliyiz. Bizden bağım-
sız olarak hareket etmelerini teşvik etmeliyiz. Yine biz bu klişede daha fazlasını istiyoruz. 
Ona fikrini sorarken kendi istediğimiz şeyi empoze etmeyeceğiz ya da önce ona fikrini sorup 
sonra kendi istediğimiz kararı uygulamayacağız. Burada amaç onun karar verebilme yetisinin 
gelişmesidir. Zaten onun karar veremeyeceği şeyleri sorun demeyeceğim. Yardımı yalnızca 

Selver Tutan
Psikolog

gıdik

Biz ne söyleriz,  
çocuklar ne anlar
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ihtiyaçları olduğunda vermeliyiz. Seçe-
nekler sunarak kendileriyle ilgili kararlara 
ortak olmalarına fırsat vermeliyiz. 

Ancak ebeveynler çoğu zaman çocuk-
larına nasıl yaşayacakları, neleri yapacak-
ları, nasıl hissedeceklerine dair komutlar 
vermektedirler. Bu komutların çoğu 
verilirken ebeveynlerin kendileri bile altta 
yatan mesajların farkında değiller!

Decy ve Ryan’ın vurguladığı bir diğer 
ihtiyaç yeterli olma ihtiyacıdır. Şöyle 
bir düşündüğümüz zaman, çocuklarla 
geçirdiğimiz zamanın büyük bir kısmın-
da onları yönlendirmeye çalıştığımızı 
ve onlara sürekli komutlar verdiğimizi 
göreceğiz. Çünkü çocuklar bizler gibi 

belli kalıplar içerisinde “kurallara” uygun 
şekilde değil, spontan yani canlarının is-
tediği gibi davranıyorlar ve bizler onlara 
“doğru” davranmayı “öğretmeliyiz”. Çün-
kü çoğunlukla çocukların doğru davran-
mak konusunda “yeterlilikleri” olmadığı 
inancındayız. 

Yeterli hissetmeleri için çocuklara bu 
iki izni vermeliyiz: 

• Yapabildiğin gibi yap.
 • Sen, sen olarak iyisin.
Bunun için öncelikle çocukların karar 

verecek, problem çözecek, fikir üretebi-
lecek yeterlilikte olduğunu kabul etme-
liyiz. Özerk olmasına fırsat verdiğimiz 
çocuk ancak bunu yapabilir çünkü özerk 

çocuk önce yanlış da olsa kendi prob-
lemlerini çözmeye çalışır, çok da uygun 
olmayan kararlar alsa da kendi verdiği 
kararların sonucunu karşılamayı öğrenir. 

Çocukların düşüncelerine saygı 
duymalıyız. 

Örneğin; Çocuk doydum diyorsa 
buna saygı duymak gerek. Yalnızca 
bu bile çocuğun kendi yeterliliğine 
fark etmesine sebep olacaktır. 
Konuştuklarında onları dikkatimizi 
vererek dinlemeli ve saygı duymalıyız. 
Yaptıkları işleri takdir etmeliyiz. Bu 
takdir gerçekten onların yaptığı iş olmalı. 
Onlara sadece kendileri olduklarından 
dolayı değer verdiğimizi göstermeliyiz.

BİZ NE SÖYLERİZ ÇOCUKLAR NE ANLAR?

KOMUT: VAROLMA MESAJ FARKLI ŞEKİLDE İFADE EDİN

‘Oğlum keyifle iki yudum çay içirtmedin, bir rahat 
vermedin bana.’ 
‘Yeter artık bir şey isteme!’

‘Sen olmasaydın çayımı rahat rahat 
içebilirdim.’

‘Şu an çayımı içmek istiyorum.’ 
‘Ben çayımı bitirdikten sonra oynamaya ne dersin?’

KOMUT: KENDİN GİBİ OLMA MESAJ FARKLI ŞEKİLDE İFADE EDİN

‘Ah, şu Ayşe gibi çalışkan olsan!’
‘Bak diğer çocuklara senin gibi davranan var mı?’
‘Bak başka çocuklar ne yapıyor?’

Başkaları senden daha iyi, başkaları kadar iyi 
değilsin, kendin gibi olma.

‘Seni olduğun gibi seviyorum.’
‘Sen, sen olarak değerlisin.’
‘Herkes hata yapar.’
‘Hatalar yaşamın bir parçasıdır.

BİZ NE SÖYLERİZ ÇOCUKLAR NE ANLAR?

KOMUT: DÜŞÜNME MESAJ FARKLI ŞEKİLDE İFADE EDİN

‘Kızım ne çok soru sordun iki dakikada.’ 
‘Boyundan büyük laflar etme.’ 
‘Çocuklar anlamaz böyle şeylerden.’ 
‘Acele et!’ 

Senin ne istediğin ya da neye ihtiyacın 
olduğu önemli değil; benim isteklerim daha 
önemli, sen düşünme.

‘İşlerini bitirmek için 10 dakikan var.’ 
‘İşlerini bitirmek için ne kadar zamana ihtiyacın var?’

KOMUT: HİSSETME MESAJ FARKLI ŞEKİLDE İFADE EDİN

‘Ahmetciğim üzülme sen de yarın oynarsın o 
oyuncakla.’ 
‘Sokak ortasında ağlanmaz ki ama böyle.’ 
‘Üşürsün.’ 
‘Bağırma!’ 
‘Gülme!’ 
‘Erkek adam korkmaz.’

Nasıl hissedeceğine ben karar veririm 
sen hissetme, duygularını ifade etme; bu 
duyguları hissetmen doğru değil, erkeklerin 
duyguları yoktur.

‘Yoruldun değil mi?’ 
‘Seni korkutan nedir?’ 
‘Böyle hissetmen çok normal.’ 
‘Bu sana kendini kötü hissettirdi değil mi, çok iyi anlıyorum.’

İlişkilerini geliştirmek için son temel 
ihtiyaç ise ilişkili olma ihtiyacıdır. Çocuklar 
içerisinde bulundukları sosyal çevre tara-
fından kabul görmek ve grubun bir parçası 
olmak isterler. Sosyal çevreyle özellikle de 
akranlarla kurdukları ilişki onların özerkli-

ğini ve yeterlilik duygusunu besler. 
Bu bağlamda çocuklara şu izinleri 

vermeliyiz: 
– Grubun bir parçası olman bizim için 

önemli.
– Bizimle olduğun için mutluyuz.

Çocukların bunu hissedebilmeleri için;
Onlara zaman ayırmalıyız, birlikte 

hareket etmeliyiz, iş bölümü ve görev 
dağılımı yapmalıyız, sıkça birlikte vakit 
geçirmekten, bir arada olmaktan keyif 
aldığımızı sözel olarak ifade etmeliyiz. 

BİZ NE SÖYLERİZ ÇOCUKLAR NE ANLAR?

KOMUT: AİT OLMA MESAJ FARKLI ŞEKİLDE İFADE EDİN

‘Sen kendini onlarla bir tutma.’ 
‘Sen herkesten daha akıllısın.’ 
‘Sen başka çocuklardan farklısın.’

Hiçbir gruba ait olma, dünya senden daha 
değersiz insanlarla dolu, sen teksin ve 
yalnızsın.

‘Kendin gibi ol.’
‘Başkaları zaman zaman hata yapıyor olabilir, sen doğru 
bildiğinden şaşma.’

KOMUT: YAKIN OLMA MESAJ FARKLI ŞEKİLDE İFADE EDİN

‘Büyüklerle öyle konuşulmaz.’ 
‘Kimseye güvenme.’
‘Sakın köpeğe dokunma, seni ısırabilir.’

Kimseyle yakınlık kurma, dünya tehlikelerle 
dolu bir yer, hiçbir şey yapma! 

‘Kendine dikkat et.’ 
‘Dikkatli ol.’

Sonuç olarak;
Farkında olursak bu komutları azalt-

mamız ya da kontrol altına almamız 
daha kolay olur. Yapılması gereken 
bu komutları izinlere dönüştürmektir. 

Erken çocuklukta model olan anne-baba 
davranışları, bizim kim olduğumuzla ilgili 
yükleyeceğimiz mesajları, kıyaslamaları 
ve benlik durumlarımızı etkiler. Çocuklar 
ebeveynlerden gelen sözlü ya da sözsüz 

komutların altında yatan mesajları çok 
net bir şekilde alarak hayatlarına adapte 
ederler. Bundan dolayı her geçen gün 
farkındalığımızı arttırarak yaşamaya ne 
dersiniz?
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Homeros bize ne söylüyor?

Homeros’un heykelini yaptınız. Yazarevi’nin bahçesi-
ne kondu. Elinde lir, tepeden Akkum’u seyreden bir 
Homeros…

CK: Burada önce Şadan Gökovalı’yı saygıyla anayım. Cevat 
Şakir’in manevi oğluydu. Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu, 
Bedri Rahmi, İsmet Zeki, Cengiz Bektaş’la birlikte, Anado-
lu’nun kıymetini bilen aydınlardı bunlar. Mavi Anadolu grubunu 
kurdular. Ege bölgesinden başlayarak Anadolu’yla övünen 
bir topluluğa dönüştüler.  Böyle bir sahiplenme, Anadolu ve 
Anadolulu olma sevgisi, bizi aşağılık duygusundan da kur-
tarıyor. İşte Şadan Gökovalı, Cevat Şakir’den öğrendiklerine 
dayanarak, Meles Çayı kenarında arp çalarak destanlarını anla-
tan bir Homeros tasvir ediyor. Bunu bir heykele dönüştürsek ne 
güzel olur diye düşündüm ben de. Meles Çayı İzmir’de, Bornova 
civarındadır. Heykel Bornova’ya ya da belki Truva yoluna yakışır 
diye düşünmüştüm. Fakat sağ olsun Belediye Başkanımız, 
bunu buraya yapalım dedi. Burası da bir yazarlık okulu ve çok 
yakıştı buraya. Çok mutluyum.

- Üç bin yıldır söylenen, okunan destanlar... Üç bin yıldır 
unutulmayan bir Homeros... Nasıl oluyor bu?

CK: Zaman olarak ölümsüz, mekân olarak evrensel bir şey 
bu. O yüzden dünyanın her yerinde okunuyor, her yerinde 
biliniyor üç bin yıldır. Ama en çok buralı tabii. Beni kendisine 
bağlayan da bu aslında biraz. Halkın değerlerini, tecrübelerini 
ve geleneklerini hikâyeleştirerek, efsaneleştirerek anlatma ge-
leneği var Anadolu’da. Dede Korkut gibi… Bir bilgenin yaşadığı 
topluma dair bir şeyler anlatması, bunu hikâye etmesi... Home-
ros da bu ortak kültürün içinde bence, belki de köklerinden biri. 
Kendisi de efsaneleştirilmiş bir kişilik. Hayatı oldukça gizemli. 
Çok fazla devlet, çok fazla uygarlık gelip geçmiş Anadolu top-
raklarından ama bu gelenek hep devam etmiş.

Ben bu bağı anlatmak için yaptım heykelin kaidesindeki 
rölyefi. İki kadın, dertleşir gibi kafa kafaya vermiş konuşuyorlar. 
Birisi Truvalı Helen, savaş onun yüzünden başlamış, Akhalılar 

Truva’yı ve Anadolu’yu fethe gelmişler. 
İkincisi ise Sarı Kız, yıllar sonrasının, bir 
Türkmen efsanesinin kahramanı. Sen 
bize uğursuzluk getiriyorsun diye dağa 
bırakılan ve orada evliyalaşan bir kadın. 
İki kadın konuşuyorlar birbirleriyle, 
belki biz nerede hata yaptık, halkımızın 
başına iş açtık diye dertleşiyorlar. 
Belki de, “bitmeyecek mi çilemiz, bin 
yıllardır her şey biz kadınlardan bili-
niyor” diye yakınıyorlar. İkisi de aynı 
coğrafyada, aralarında bin yıl var. Çok 
güzel bir Anadolu sentezi olduğunu 
düşünüyorum bunun. 

Anadolu da çok şehir devleti var her 
dönemde bu devletlerin hepsinin de 
ortak özellikleri var. Örneğin bu Truva 

savaşında bütün Ana-
dolu devletleri Truva’ya 
yardımcı oldular. Bunu belirliyor araştırmacılar. Bunu anlatan 
bir de pasaja yer verdim rölyefte. Anadolu devletlerinin nasıl 
birleştiğine ve Truva’ya sahip çıktığına dair. Bu öyle önemli bir 
birlik, beraberlik ki… Ben yaparken bunu yaşatıyor, bunu devam 
ettiriyor gibi hissettim. İhtiyacımız olan kültür bu. Bizim değil 
sadece, dünyanın ihtiyacı. Bu belleğin canlanmasına ihtiyacımız 
var. Bu da ancak sanatla oluyor, edebiyatıyla, sinemasıyla…

- Bugün öğrenecek neyimiz var Homeros’tan sizce? 
CK: İnsanlığın bugün değer olarak kabul ettiği şeyler var tabi. 

Bugün hâlâ insanın davranışına yön veren, insanı harekete 
geçiren değerler ve tabi zaaflar. Hep bilinen, yaşanan ama belki 
ilk defa Homeros tarafından dile getirilen… Bunların ilk defa bu 
topraklarda dillendirilmesi de gurur veriyor. Marx’ın modern 
çağda anlattığı şeyi, emeğin ve beraber yaşamanın güzelliğini 
Pir Sultan Abdal’da, Şeyh Bedreddin’de buluyorsunuz ya, öyle 
bir şey. Bu bana mutluluk veriyor, doğduğum ve üzerinde yaşa-
dığım coğrafyaya beslenen bir özgüven kazandırıyor. Sanatıma 
bunu yansıtmak zorundayım. 

Muharrem Yakup: Ben de bir şeyler ekleyeyim. Hem biraz 
ansiklopedik bilgi vermiş de olurum. Homeros’un İsa’dan 900 ya 
da 1000 yıl evvel yaşadığı iddia ediliyor. Doğum yeri olarak da 
İzmir, Smyrna kabul ediliyor. Adalarda gezmiş, Yunan’da gezmiş, 
Anadolu’yu dolaşmış. Kör olduğu iddia ediliyor ama doğruysa 
bile, zamanında gözlerini kaybetmeden görmüş zaten göreceği-
ni. Resim çizer gibi anlattıklarından belli. Ama tabii esas önemli 
olan ondaki gönül gözü, akıl gözü. Gezdiği tozduğu yerlerden 
bu insanlık birikimini edinmesini, bunu süzmesini ve aktarması-
nı buna borçlu. Homeros’u Homeros yapan bu iki destandaki ko-
nular, tamamen insanoğlunun temel dürtülerini, eksikliklerini, 
değerlerini, duygularını dışa vuruyor. İnsanın insanla ve insanın 
tanrıyla muhabbetinin ve mücadelesinin bütün temel yönlerini 
sergiliyor. Paris’in Helen’e aşkı, ihanet, intikam, hırs, kahraman-
lık, fedakârlık, hepsini işliyor ve çok güzel işliyor. Toprak, vatan 
sevgisi, en dibe vurmak ve yeniden krallık katına çıkmak…

Bu destanların en büyük esprisi aslında bir anlamda bütün 
insanların olması. Bütün insanlarındır, çünkü yazılı bir belge 
değildir. Ezberlenmiş ve anlatılmıştır. Belki dilden dile anlatılıp 
şu bildiğimiz halini alana kadar kaç kere değişmiştir. Anlatı-
cıların aktarmasıyla bu efsane kültürü gelişmiştir ve bu şuna 
hizmet etmiştir. İnsanlar askerlik bilimini, astronomiyi, doğa 
bilimlerini ve başka pek çok şeyi bunlar üzerinden algılamıştır, 
bunlar üzerinden birbirine aktarmıştır. Bu destanlar tragedya-
nın önünü açmıştır. Demek ki şöyle de diyebiliriz; tabii başka 
pek çok şey var ama Homeros’un destanları, biliminden edebi-
yatına, bütün bir Yunan ve Ege kültürünün temellerini atmıştır. 

CK: İşte böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu kadar çok şeyin 
doğduğu, geliştiği bir coğrafyada. Kendisine dokunan her şeye 
rengini vermiş, her şeyden kendisine bir şey katmış bereketli 
bir coğrafyada. 

Heykeltıraş Cahit Koççoban'ın yaptığı 
Homeros heykeli, Teos Yazarevi'nin 
bahçesine kondu. Teos'tan, İzmir'in 
güney ucundan yaşadığı toprakları 
seyrediyor. Biz de Akkum tepesinde 
lir çalan Homeros vesilesiyle biraz 
şarap içip, Anadolulu heykeltıraş 
Cahit Koççoban ve alaylı felsefeci 
Muharrem Yakup ile söyleştik.

Homeros Dede'yle 
torunlarından  

Ali Mete ve  
Pia Zeynep.
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 444 29 15

KAHVALTI 30 TL

PLAJ KEYFİ 30 TL

GÜNBATIMI (Akşam Yemeği) 80 TL

KAHVALTI + PLAJ KEYFİ 
50 TL

KAHVALTI + PLAJ KEYFİ +
GÜNBATIMI 

100 TL
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Akkum Plajı
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