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Sürdürülebilir kalkınma, gerçekler ve ütopya
Çocukluğum Karadeniz Ereğli’de geçti. “Hoppala, Seferihisar dergisi
diye aldık, ne çıktı” demeyin hemen; geleceğim...
Güzel bir sahil kasabasıymış Ereğli zamanında, hâlâ da güzeldir. Demir
çelik fabrikasıyla bilinir. Fabrika 1960’ların sanayileşme ve kalkınma hamlesiyle kurulmuş. Kurulmasıyla da ilçenin 8 bin olan nüfusu bir anda 18 bine
fırlamış. Şimdi Ereğli, nüfusu Zonguldak’tan fazla, mahalleleriyle birlikte 180
bin kişinin yaşadığı koca bir ilçe; aslında bir metropol minyatürü. Trafiğiyle,
hava kirliliğiyle, kalabalığıyla…
Ortaokul yıllarımda, yani 80’lerin sonuna doğru Demir Çelik’te 15-20 bin,
belki daha fazla işçi çalışıyordu. Neredeyse her ailede fabrikadan ekmek yiyen biri vardı. İlçenin bütün ekonomik yaşamı fabrikaya dayanıyordu desek
yeridir yani. Bu yüzden bir grev olduğunda bütün ilçe dururdu. Toplu sözleşme görüşmelerini falan, bütün kent can kulağıyla takip ederdi. Sonrasında
özelleştirme, taşeronlar vs. ile fabrika biraz küçülse de ekonomideki ağırlığı
devam etti.
Bir de osmanlı çileği denilen bir çilek türü var Ereğli’ye has. Biraz pembeye
çalan renkte, çok baskın mis gibi kokusu olan bir tür. Babam anlatır, eskiden
pazar kurulduğunda kokusu bütün çarşıyı sararmış, insanlar çileğin pazara
indiğini oradan anlarmış. Şimdilerde ise yok denecek kadar az. Mayıs-Haziran arası, bir 15 gün pazarda buldunuz buldunuz... İnsanlar köylerden
akın akın çelik üretmeye inince çilek üreten kalmamış; zaten narin bir bitki,
bakımı zor, fabrikanın pisliğiyle verimi daha da düşmüş, yıldan yıla üretimi
azalmış. Ama artık çileğin kendisi yoksa da festivali var. Bir de çelikten çilek
heykeli dikmişlerdi kentin girişine. Onu da Karayolları kaldırmış duyduğum
kadarıyla.
***
Hayatımın bir 15 yılını da İstanbul’da geçirdim. İstanbul bir obez şehir.
Bu sayıda yayımladığımız Bülent Şık’ın raporunda okuyacaksınız; obezite
tekil değil toplumsal bir sorun ve sağlıksız abur cubur beslenmeyle ilgili.
İstanbul da öyle; sanayinin, ticaretin, finansın, turizmin, sanatın, kültürün,
her şeyin merkezinde o var; dolayısıyla her şeyden besleniyor, sağlıksız besleniyor, sınırsızca büyüyor ve sorun sadece İstanbul’un değil bütün ülkenin
sorunu.
Öyle büyüdü ki İstanbul, kesintisiz biçimde bir ucu İzmit’e bir ucu Tekirdağ’a dayandı. Üçüncü köprü ve havaalanı projesiyle kuzey ormanını
yutmaya başladı. En ücra, yolu izi olmayan bölgesinde, bir gün bir bakıyorsunuz geniş bir çevre yolu, dev viyadükler... Sonra yerden kocaman, tapınak
gibi bir bina bitiyor; AVM’si, konutları, iş merkezi, sosyal tesisi içinde olan bir
rezidans, şu reklamlarda gördüğünüz türden bir “yaşam merkezi”. Birkaç yıl
geçmeden bir de bakmışsınız şehrin yeni merkezlerinden oluvermiş.
***
Bu iki kent, bir kalkınma modelinin farklı ölçekte iki göstergesi aslında.
Sanayileşmeye dayalı, sürekli bir büyümeye endeksli, bütün ekonomik faaliyetin merkezileşmesi yönünde eğilim gösteren, kentin kır üzerinde kesin
hegemonyasını talep eden bir kalkınma.
Kime ve ne için olduğunu bir yana bırakalım, bu modelin faydaları olmuştur muhakkak. Verimlilik artmıştır, sermaye birikimi hızlanmıştır, mal ve
hizmet üretimi büyümüş, tüketim kitleselleşmiş ve buna bağlı tanımlanan
yaşam standardı yükselmiştir… Sorsanız, sayarlar da sayarlar ama “evet
ya, bu kalkınma modeli sayesinde dünya eskisinden çok daha güzel bir yer”
diyebilecek bir tek kişi bulamazsınız.
Bu sonuçlardan belki fayda görmüş, belki görmemişsinizdir; bunları beğenir ya da beğenmezsiniz, şimdi mesele bu değil. Yani çileği sevmiyor, olmasa
da olur diye düşünüyor olabilirsiniz. Sizin gözünüzde memlekete hizmetin
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osu, sizi her an her şeyle karşı karşıya bırakabilecek
dinamizmi hoşunuza gidebilir, benim giderdi mesela.
Yine de, ortaya çıkan tabloda kaybettiklerimiz, her
aklıselim insana “iyi de, bunun başka türlüsü mümkün değil miydi?” diye sorduruyor olmalı.
***
Ekonomik, ekolojik ve sosyal olarak sürdürülebilir bir kalkınma tartışmaları da işte bu soruyla
başlamıştı; “başka bir kalkınma mümkün mü?”
Ekonomik olarak sürdürülebilir; yani yarın borç
batağına batıp iflas bayrağı çekmeyecek, üretmeye
ve bileşenlerini maddi olarak ayakta tutmaya devam
edebilecek.
Ekolojik olarak sürdürülebilir; yani doğayı sınırsızca
kullanabileceği bir hammadde kaynağı görmeyecek,
biyolojik çeşitliliği koruyacak, yenilenebilir doğal
kaynakları kullanacak, yenilenemeyenleri harcadığında ise gelecek kuşaklar için yerine koyacak.
Sosyal olarak sürdürülebilir; yani cinsiyetler ya da
sosyal sınıflar arasında eşitsizliği ortadan kaldırmasa
da derinleştirmeyecek, azalmasına katkıda bulunacak.
Hiç şüphe yok ki, farklı kesimler bu sorudan ve
yanıt arayışından farklı şeyler anladı. Farklı kaygılarla
yaklaştı. Bu sorun karşısında, sürdürülebilir kalkınma
kavramını ilk ortaya atan Birleşmiş Milletler farklı,
yoksul ülkeler farklı yerde durdu. Sağcısı, liberali
farklı, solcusu farklı pencereden baktı.

Dergide bu tartışmalara girmek boyumuzu aşar
aşmasına. Ama öte yanda değinmemiz gereken
bir şey var. Seferihisar bir süredir bu soruya kendi
çapında verdiği ve vereceği yanıtlarla, yapacağı
tercihlerle bir yön belirlemenin eşiğinde. Zeytinlik
alanlara maden ve sanayi tesisleri yapılmasının
yolu açılmış… Orhanlı köyünde kurulması planlanan taş ocağının karşısında duran köylünün
“zeytin yerine taş mı yiyeceksiniz?” sorusu daha
ortada duruyor… Mandalina bahçeleri ortasında
apartmanlar boy göstermeye başlamış… Seferihisar’ın merkezinde çarpık bir yapılaşma almış
yürümüş… Öyleyse bu yanıt kritik ve geri dönüşü
olmayan bir önem taşıyor desek yanlış olmaz.
Seferihisar yavaş şehirlerin başkenti. Ülkenin
en uzak köşelerinde örnek alınıyor, başlattığı kimi
uygulamalar pek çok kente esin kaynağı oluyor.
Elbette ki Seferihisarlılar bunla ne kadar gurur
duysalar azdır. Ama bu, bir o kadar da sorumluluk
yüklüyor. Seferihisarlının doğaya, tarıma, tarihe,
köye, yani köklerine zarar veren bir gelişmeyle
uzlaşma lüksü yok.
***
Seferi Keçi’nin bu sayısında, sürdürülebilir bir
kalkınmayı başarmak ve başka türlüsünün mümkün olduğunu göstermek adına Seferihisar’da
hayata geçirilen şeylere yer verdik. Küçük üreticiyi
destekleyen, doğadan aldığını doğaya veren,
tarımsal üretimi geliştiren bir kalkınmanın öğeleri
ve ille de bu süreçte öne çıkan, daha fazla rol
üstlenen kadınlar…

Böyle bir kalkınma toprağı göz ardı ederek, doğayı göz ardı ederek, birlik olmuş emeği göz ardı ederek olmaz. Peki, yarısı eve kapatılmış, hayatın arka planına itilmiş, sesi bastırılmış bir toplum, kendisini bu yarısının üretken, verimli,
becerikli ve yaratıcı ellerinden mahrum ederek böyle bir kalkınmayı başarabilir
mi? Başarsa da böyle bir toplumun sosyal olarak adil, sürdürülebilir bir denge
üzerine kurulduğu söylenebilir mi? Bu yüzden, iyi olan her şey gibi, sürdürülebilir bir kalkınma da kadınsız olmaz.
Melda Onur ve Şöhret Baltaş kadının işten sayılmayıp hiçe sayılan, görünmeyen emeğini yazdı. Neptün Soyer üretim kooperatifinde bir araya gelen
kadınların hayatlarını nasıl değiştirdiklerini anlattı. Bir de Seferihisarlı pazarcı
kadınların anlattıkları var.
Bu sayı için çalışırken rast geldiğimiz, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden sosyologların Seferihisar’da kadın üretici pazarlarında yaptıkları saha çalışmasının
sonuçları da aynı şeyi söylüyor. Ankete katılan kadınların yüzde 93’ü ürettiklerini pazarda satmaya başladıktan sonra daha mutlu olduklarını belirtmiş. Kimileri
yaşadıkları bunalımdan pazar sayesinde kurtulmuş, antidepresan kullanmayı
bırakmış. Yüzde 88’i özgüveninin arttığını, yüzde 70’i çevrelerinin kendilerine
karşı saygısının arttığını söylemiş. Benim gibi istatistiklere şüpheyle yaklaşanlardansanız, bir pazar günü Sığacık’a buyurun, yüzlerinden okuyun.
Tarıma ve küçük üreticiye gelince; Şevket Meriç üretici pazarlarını, tohum
takasını, karakılçık buğdayının gün yüzüne çıkış hikâyesini anlattı. Tunç Soyer
başka türlü bir kalkınma için yerel yönetimlere düşen görevleri dile getirdi.
Biz de bütün bu yazılıp anlatılanları Ulamış köyünden duvar resimleriyle
süsledik, çok da güzel oldu. Karakılçık buğdayının ve ata ekmeğinin tohumdan
buğdaya, hasattan fırına hikâyesini duvarlara resmeden Arzu Kızıltuğ, Canip
Taşkıran, Hülya Tartar, Yavuz Koçoğlu ve diğer Seferihisarlı sanatçılara, izinleri için teşekkür ederiz. Resimleri fotoğraflayan ise Abdulhakim Bağış. Güzel
çekti ama siz yine de gelip, bir de yerinde görün.
***
Bu anlatılanlar Seferihisar’da hayata geçirilenler, daha eklenecek şeyler de
vardır muhakkak. Ama bir o kadar da yapılamayanlar, eksik kalanlar, yanlışlar…
Bunda şaşıracak, umutsuzluğa kapılacak bir şey yok; hayat da öyle değil mi…
Seferihisar yaşayan bir yer, kâğıt üzerinde bir tasarım ya da hayallerde bir ütopya değil. Doğru ile yanlışın, tam ile eksiğin, iyiyle kötünün ve tüm bunlara temel
olan sosyal ve ekonomik güçlerin çelişkisiyle, bunun gerilimi arasında ilerleyecek. İyiye omuza vermek, kötüyü eleştirip dur demek, Seferihisar’ı hedeflediği
sürdürülebilir geleceğe taşıyacak.
Ütopya değil derken küçümsüyor değiliz. Aksine, bir gelecek kuracaksanız
ütopyanız olmalı bizce. Söz buraya gelmişken, bu topraklarda dile getirilmiş,
kıra ve kolektif emeğe dayalı bir ütopyadan söz etmemek olmaz, bu da bir
okuma önerisi olsun. Cumhuriyet’in kurucu kadrolarından Memduh Şevket
Esendal’ın, 1930’larda yazdığı “Yurda Dönüş” adlı öyküsü.
Esendal “amudî (dikey) medeniyet” olarak adlandırdığı sanayi uygarlığının
çökeceğine, ülkenin geleceğini kurarken toprağa dayalı bir “ufkî (yatay) medeniyet” anlayışının temel alınmasının gerektiğine inanmış. Hikâyesinde uzun
yıllar yurtdışında kalmış bir adamın, geri döndüğünde hatırladığından bambaşka bir ülke bulmasını anlatıyor. Kahramanımız daha ilk adımda, eskinin miskin,
dalkavuk memurlarının yerini almış eğitimli, kişilikli kadınlarla karşılaşıyor.
Bu öyküyü hatırlamamıza vesile olan Sadık Usta, OdaTV’deki yazısında gerisini şöyle anlatıyor:
“Toplumsal gerçekçi hikayeleriyle ünlenen Esendal, hikayesinde bambaşka
bir ülkenin hayalini kurmuş. O, nüfusun büyük kentlere yığılmadığı, alabildiğine
gelişmiş küçük kentlerden oluşan bir ülke düşlemiş... Bölgeler arası gelişmişlik
düzeyi dengeli, tarım ve hayvancılığı gelişmiş, halkı aydınlanmış, insanları çalışkan, herkesin birbirini tanıdığı köyler ve küçük kasabalar şekilde örgütlenmiş,
doğa-insan ilişkilerinin uyumlu olduğu bir ülkeyi anlatmış.”
“En ücra köylere kadar örgütlenmiş bir halk... Halkevleri sayesinde tiyatro,
müzik ve koro gibi sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırıldığı; meslek kurslarının
açıldığı; okuma- yazma etkinliklerinin alabildiğince teşvik edildiği, eğitim ve
öğretime önem veren bir ülke...”
“Ne çalışma hayatında ne de günlük yaşamda telaşın olmadığı, herkesin
eğlenerek ve tatildeymiş gibi çalıştığı ve yaşadığı, mutlu olduğu bir ülke...”
Güzel, değil mi? Bunu gerçekleştirmek için ütopyalarımız, esin kaynaklarımız, birikimimiz ve hayata geçirecek gücümüz eksik değil.
Ütopyalarınız yönünde yol aldığınız bir yeni yıl dileriz.

Baha Okar
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Melda Onur

Taşeron firmanın kamyonlarına yol açmak için “sökelim şunları” dedikleri bir nevi
bitki, yüzyıllardır o coğrafyada heyelanı önlüyordu. O yüzdendi isyan. Oradaki
küçük tarımın işten sayılmamasınaydı.

V

“

ekil vekil! Bana işe engel olmaktan dava açıyorlar.
Peki ya benim işim ne olacak?”
Elini kolunu sallayarak öfkeyle derdini anlatmaya çalışan kadın, Erzurum’un Tortum İlçesi’nin Bağbaşı köyündendi.
2011 senesi sonlarıydı. Yeni milletvekiliydim ve yerel mahreçli
bir gazete haberinde okuduğum “Leyla HES eylemine gitti
diye babaannesi ile görüşmesi yasaklandı” cümlesiyle kendimi
Bağbaşı’nda bulmuştum.
Çevre konusunu takip edenler, köyündeki kadınlarla birlikte,
derelerine HES yapacak şirketin kepçesinin önüne geçince başına gelmedik kalmayan Leyla Yalçınkaya’yı hatırlarlar. Taşeron
inşaatçının işine engel olmak ve jandarmaya mukavemetten
neredeyse 5 köyün yargılandığı davada, henüz 17 yaşında
olan Leyla Yalçınkaya’nın ise, “Suça sürüklenen çocuk” hükmü
altında HES eylemlerine katılanlarla görüşmesini yasaklamıştı
hâkim. Bu durum babaannesiyle, amcasıyla, babasıyla görüşmemesi demekti. Leyla’nın hikayesi uzun, ama mutlu sonla
bitti. Ben de şimdi Anadolu tarımının esas sahibi kadınlardan
bahsedeceğim biraz.
Bağbaşılı köylü kadının “Peki ya benim işim ne olacak” sorusu, bütün bu çevre-enerji-tarım-kalkınma yatırım kelimelerinin
kafamda netleştiği andır. Bu soruyu çok iyi düşünmek gerekir.

Mini İşletmeler
Bağbaşı Köyü Erzurum’un Tortum ilçesi içerisinde akan Ödük
Çayı’nın bereket dağıttığı beş köyden biri. Belki de bu bereketten en çok pay alan köy. Hayır, bu cümle bir pastoral romantizmle yazılmadı. Zira -bilirkişi raporlarında da kayıtlı olduğu
üzere- Bağbaşı Köyü meyve ağaçları, sebze meyve seraları ile
bir tarım köyü. Her ne kadar HES’e yol vermek için yazılan ilk
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bilirkişi raporunda meyve ağaçlarından hiç söz edilmese de, İç
Anadolu’da aklınıza gelebilecek her türlü meyvenin ağacının
bulunduğu bir cennet. Köye ilk girdiğimde beni sıkı sıkı sarılarak karşılayan köylüler kocaman bir elma ağacının altına meyve
sofrası kurmuşlardı. Kızılcıktan armuda yok yoktu. Bağbaşı’nın
elma ağaçlarının kırmızıları arasında yapraklar zar zor kendilerini gösterebiliyorlardı. Yürürken başınıza elma düşerken,
düşmüş elmaları yerlerden toplayıp yiyebileceğiniz kadar da
güvenli organik bir topraktı.
Organik lafı da boşuna söylenmedi burada. Zira Bağbaşı’nda
üretilen organik elmaların alıcısı Almanya idi. Bebek maması
yapımında kullanılıyordu. Yani Bağbaşı’nın organik elmaları
Almanya’nın bebeklerine besin oluyordu. AB hibe kredisi ile
kurulmuş seralar nefis sebzeler veriyordu. Ve bırakalım bu
büyük çaplı ticari üretimleri, orada her bir ev birer küçük tarım
işletmesiydi. Ve her bir kadın da o küçük tarım işletmesinin ortağı idi. Sabah kalkıp Ödük Çayı’nın suyuyla bahçesini sulayan,
hayvanlarına su veren, sütünü sağıp peynir, yoğurt yapan, sebzelerini toplayıp yakın pazarlara götürüp satan ve küçük 8-10
kişilik aile işletmesinin temel ihtiyaçlarını bu kazandığı parayla
karşılayıp, akşama da bahçeden topladığını kocası, çocukları,
gelinleri, torunlarının önüne koyan iş kişisi idi.

Kadınların İsyanı
Ve bir gün bir başka işletme bu kadının bütün hayatı olan
suyun, toprağın böğrüne kepçe indirmişti. Toprak azalmış,
kazılmış, su bulanmış, hayvanlar tedirgin ve belki de süt veremez olmuştu; heyelan riski başlamıştı. Zira taşeron firmanın
kamyonlarına yol açmak için “sökelim şunları” dedikleri bir nevi
bitki, yüzyıllardır o coğrafyada heyelanı önlüyordu.

O yüzdendi isyan. Oradaki küçük tarımın işten sayılmamasınaydı.
O yüzdendi kadınların isyanı. Oradaki
işten sayılmayan 1 ev hanelik küçük tarım işletmelerin sahipleri onlardı. Kocalar
belki yakındaki bir ilçedeki bir inşaat
şirketine günlük yevmiye ile ameleliğe
gidiyorlardı. Onların işmiş gibi görünen
etkinliği aslında kölelik, evişi gibi görünen ise gerçek bir işletmeydi.
O yüzden HES’lerin, termiklerin karşısında hep kadınlar var. Şiddete, yerlerde
sürüklenmeye, mahkemelere rağmen
vazgeçmeyen kadınlar.
Kadın ve toprak-tarla ilişkisine dair her
bölgeden onlarca örnek verebilirim. Siyasetin erkeklerin iş alanlarını odağa alan
bir kurguyla hareket etmesi sırasında
öğütülüp giden bu kadın ekonomisinde
tarım-hayvancılık çok belirleyici aslında.
Yalnızca bu değil tabii. Evde yalayıp yuttuğumuz anne yemeklerinin her biri birer
ticari değer. Kadın ekonomisi içine giren
her türlü alanda kozmetikten bakıma, giyimden aksesuara, kadınlar faaliyetlerini
sürdürürken, makro ekonomi politikaları
bu ekonomiler hiçe sayılarak çiziliyor.

Mikro-kredi
2000’li yılların sonunda Kadın Emeğini
Değerlendirme Vakfı’nın mikro-kredi
programının, kadınların teşvik edilmesini amaçlayan bir yarışma programında
çalışmıştım. Türkiye’nin çeşitli illerinden mikro-kredi ile ekonomik faaliyet
yürüten kadınlar arasında çeşitli kategorilerde yarışma düzenleyen bir özel

banka, kazananlara faaliyetlerine katkı
olarak para ödülü veriyordu. O yıllar kadın aktivistler, akademisyenler ve kadın
kuruluşları arasında mikro-kredinin tartışıldığı yıllardı aynı zamanda. Bir kısmı
desteklerken, bir kısmı da kadını krediye
mahkûm ediyor diye karşı çıkıyordu. Bir
süredir bu tür tartışmalara rastlamıyorum.
Ama mikro-kredinin (veya başka bir
iş geliştirme enstrümanı da olabilir) kadınları nasıl değiştirdiğine tanık oldum.
Yarışma başvurularında küçük anketler
de yapıyorduk. Yarışmayı nasıl duyduğu,
nasıl karar verdiği, ne gibi güçlüklerle
karşılaştığı, mikro-kredinin hayatında neler değiştirdiği gibi sorulardı. İlk
yılın cevaplarında, kadınların ailelerine
mikro-krediyi kabul ettirmek için bir
hayli mücadele verdikleri, hatta sorunun
eşlerinden gelen boşanma tehdidine
kadar vardığı görünüyordu. Ama daha
sonraki yıllarda giderek, “eşim de destekledi, görümcemle birlikte çalışıyoruz,
kayınvalidem de çocuğa bakarak destek
oluyor” gibi cevaplar görmeye başladık.
Bu iş tutuyordu. Ama en önemlisi hayatlarında köylerinden çıkmamış kadınların
yaşadığı değişimdi; özellikle de o yıllarda
yoğun bir mikro-kredi programı uygulanan Diyarbakır ve çevre illerden gelen,
birçoğu sadece Kürtçe bilen kadınların,
yanındaki yarışmacı arkadaşının çevirisi
yardımıyla, yaptığı işi Türkiye’nin kadınlı
erkekli en ünlü iş insanlarına, sivil toplum
yöneticilerine ve gazetecilerine anlatma
özgüveni kazanmasıydı.

Kadın emeği kaç megawatt
Ama konunun özüne dönersek; kadınların yemek ve yemek girdileri (yufka,
salça, reçel) yaparak ve satarak, dikiş
dikerek ve satarak, takı yapıp satarak,
kuaförlük yaparak, köyde mikro-kredi ile
aldığı biricik ineğinin sütünü peynir ve
yoğurt yapıp satıp kazandığıyla bir tane
daha alarak, hatta oğluna iş olsun diye
internet kahve, tamirhane gibi küçük
ticarethaneler açarak mikro çabalarla
yarattıkları makro ekonominin ........
Cümlenin sonu “büyüklüğüne inanamazsınız” diye bitebilir.
Keşke böyle bitebilse, bir rakamla ifade edilebilseydi. Ama bitemiyor. Çünkü
bu parçalı ama bir o kadar da hayati
büyüklük, bir gün bir HES’e, bir termik
santrale, bir AVM’ye, turizm tesisi adı
altında bir inşaat rantına her an feda edilebilir. O kadar edilebilir ki, hesabı dahi
tutulmuyor. Köylerinde, mahallelerinde
özgürce bir hayat kurmaya çalışan kadınlar ve erkekler, bir buldozerin kepçesiyle
kendilerini büyük şehirlerin çeperlerinde
bir toplu konutta kent tutsağı olarak
buluyorlar. Erkekler bir taşeronda işçi,
kadınlar temizlikçi…
O yüzden geçen sayıdaki vurguyla
bitireyim ben yazımı:
Bir yere bir inşaat, yol, yatırım, proje,
plan, falan filan yapılacaksa “O bölgede kaç kadın tarımda çalışır, kaç kadın
evinin küçük bir odasını takı atölyesine
dönüştürmüş konu komşuya, yakın
pazarlara satmaya götürüyor. Görmek,
bilmek ve korumak istiyorum.”
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Neptün Soyer’le
kadın emeği ve elbirliği üzerine

K

imle konuşsanız aynı şeyi anlatır; bundan çok değil
on sene önce Seferihisar’ın merkezinden bir kadının
geçmesi büyük olaymış. Nerede öyle şimdiki gibi rahat
rahat gezmeler, erkeklerin arasında kahvelere oturmalar… Seferihisarlı kadınlar minibüse binmek için bile merkezin etrafından dolanıp daha gözden ırak duraklara giderlermiş.
Merkezden geçmek ya da geçmemek bir simge aslında.
İnsanlığın bir yarısının baskı altında tutulduğunun; toplumun
bir ferdi olarak aslında doğuştan sahip olduğu hakkın, üstelik
evdeki, tarladaki görünmez kılınan emeğiyle her gün yeniden
ve yeniden kazandığı, toplumsal yaşamda rol ve söz sahibi
olma hakkının elinden alındığının bir göstergesi.

Bu Anadolu’nun her yerinde görülebilecek bir muhafazakarlık
tablosu belki de. Ve dinci bir gericilik tarafından özellikle muhafaza edilmediği sürece, bunu zorlayan ekonomik, toplumsal
koşulların etkisiyle her yerde, ama yavaş ama hızlı değişiyor,
değişecek.
Evet ama, bu değişimin kaçınılmazlığı ona renk veren, yönlendiren, hızlandıran ya da yavaşlatan, iyi ya da kötü sonuçlarla meyve vermesini sağlayan tek tek insanların etkinliğini
önemsiz kılmıyor. Seferihisar’da bu değişim bu kadar hızlı
ve bu kadar üretken gerçekleşiyorsa, kadınların toplumsal
hayatın her alanında günden güne kendine daha fazla güvenerek yer aldığı bir dönüşüm yaşanmış ve hâlâ yaşanıyorsa,

Gülnigar Efeer:

Röportajl

ar: Suzan

Yılmaz

Sekiz yıldır pazardayım. Önceden börekler sattım, sarmalar sattım,
patlıcan börekleri sattım fakat şimdi sadece turşu satıyorum. Turşuma babaanne turşusu derler. Televizyona bile çıktı benim turşularım...
Pazar kurulmadan önce toprakta çalışıyordum beyimle beraber. Bağ
bahçe işleri yapıyordum, ev hanımlığı yapıyordum. İki tane çocuğumu
evlendirdim, dört toruna baktım. Mandalina ağaçlarımız var, dedeyle onlara baktık. Kendi işimizdi hep, inekçilik yaptık 20 sene. Bahçeye baktım,
domates, salatalık, patlıcan, biber, ne olursa…
Ama pazar daha iyi tabii. Parası da daha iyi. Ben paraya çok düşkün
değilim ama geçime düşkünüm. Bir de insanların içindeyiz. Onlar beni
seviyorlar, ben onları seviyorum. Gel babaanne, git babaanne, herkesin
babaannesi oldum burada.
38’liyim ben. Hayatımda ne değişti biliyor musun bu yaştan sonra?
Ben beyin ameliyatı olmuştum 2013’te, altı ay, bir sene onu çektim. Çok
mutluyum burada, burası bana bir ömür verdi, bu turşuyu yapmak bana
bir ömür verdi. Parasından değil, 200 lira alsam 100 lirasını harcıyorum,
100 lirasını koyuyorum torunlarım için. Çocukları evlendirdik zaten, çoktan
yuvalarına çekildiler. Dedenle baş başa kaldık. 51 sene oldu evleneli...
Burada gençler geliyor, onları güldürüyorum. Gelip öpüyorlar babaanne
diye, mahsus diyorum “beni bu kadar öpüyorsunuz, dede sizi kesecek”. Çocuklar nasıl gülüyor bir görsen, öyle mutlu oluyoruz işte.
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örnek gösterilecek tecrübelere imza
atılmışsa ve kadınların hayata daha fazla
katılımıyla Seferihisar daha güzel bir
yer hâline gelmişse, burada buna emek
veren insanların katkısını görmezden
gelmek olmaz.
Bu sürece eli değen, dokundukça
güzelleştiren insanlardan biri de Neptün Soyer. Bir kadın kooperatifi olan
Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurucularından; kadınların ev içi el
emeği ürünlerini tüketiciyle buluşturan
seferipazar.com web sitesinin, üretici
pazarlarının ve pek çok başka etkinliğin
mimarlarından… Neptün Soyer’le tüm
bu süreçteki deneyimleri, gözlemleri
üzerine sohbet ettik. İşte aklımızda
kalanlar…
***
İki şey çok önemli diyor Neptün
Soyer. Birincisi kabuğu kırmak. İnsanları
bunun olabileceğine inandırıp harekete
geçirmek. Sığacık’ta ilk üretici pazarını kurduklarında tezgâh açacak kadın
bulamamışlar örneğin. “Ne satacağım ki
ben?” demiş kadınlar. Utanıp sıkılanlar
olmuş. “Ben sana haftada 50 lira veririm,
otur aşağı, ne pazarı” diyen eşlerinin
engeline takılanlar… “Yalvardık insanlara resmen” diyor Soyer. Zar zor 10-15
tezgahla pazarı kurmuşlar. Kimisini her
hafta alıp evinden getirmişler. Kooperatif
yönetiminden yol arkadaşlarıyla tezgâh
açıp pazarı canlandırmaya çalışmış, Kent
Konseyi’nden kadınları ikna etmeye uğraşmışlar. Çok görünsün diye tezgâhları
serpiştirmişler. Nihayetinde kadınların
kimi termosta tarhana çorbası satmış,
kimi erişte ve öyle başlamış bu hikâye.
Şimdi yüzlerce kadının el emeği ürünlerini sergilediği cıvıl cıvıl pazar böyle
doğmuş.
“Kadınları ayaklandırıp harekete geçirdiğinizde iş orada bitmiyor aslında, yeni
bir kapı açmış oluyorsunuz sadece.” diye
devam ediyor Neptün Soyer. İşte burada
ikinci önemli şey devreye giriyor: eğitim.
“Bu o kadar yeni bir şey ki onlar için,
sürekli bir eğitim gerekli oluyor. Çünkü
çoğunlukla hiç eğitim almamış insanlarla
bu işi yapıyorsunuz. Yeni bir şey öğretiyorsunuz, hele de bu yaşlarda öğrenilen
şeyin devamlılığı için eğitimi süreklileştirmek gerekiyor.”
Hem bu eğitimi devam ettirmek hem
de ürün çeşitliliğini artırmak için de çok
çaba göstermiş Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Şimdiye dek ev için
yaptıkları üretimin, tarhananın, eriştenin, turşunun, sarmanın, böreğin, örgü
nakış işlerinin pazarda bir değeri olduğunu görmek, kendi emekleriyle para
kazanmaya başlamak, pazarda yepyeni
sosyal ilişkiler kurmak güven kazandırmış kadınlara. Kartvizit bastıranlar, facebook sayfası açanlar olmuş. Faturaları

ödemeye, evin geçimine katkı yapmaya
başladıkça, köstek olan kocaların sesi
azalmış, aileler destek olmaya başlamış.
Pazar tezgâhları birer aile işletmesine
dönüşmüş hatta.
“Kadınların ekonomik bağımsızlık
ve özgüven kazanması aile yapısını da
dönüştürdü tabii” diyor Soyer ve şöyle
devam ediyor: “Şunu da soruyorlar,
kadın ekonomik özgürlüğünü kazandığı
zaman aile yapısında bir bozulma oluyor
mu? Bence tam tersine, kadının ekonomik özgürlüğü ve katkısı, daha rahat
yaşadığı için aileyi daha mutlu kılıyor.
Kadının bağımlılığı üzerine kurulu bir aile
yapısı erkeğin de zayıflığının, özgüven

eksikliğinin göstergesi aslında. Erkek
kadını ancak ekonomik bağımlılıkla
kendisine bağlayabileceğini düşünüyor.
Oysa bu bağımsızlık sayesinde, aileyi eşit
ve daha sağlam bir temelde kurma şansı
da buluyor bence eşler.”
Kooperatifi yedi üye ile kurmuşlar.
Şimdi üye sayıları 83 olmuş. Kooperatifin
başlangıçta çok temel bir rol oynadığını,
ama çoğu üyenin artık kendi kanatlarıyla uçtuğunu, daha kapsamlı ihtiyaçlar
ve projelerin yine kooperatif sayesinde
gerçekleştiğini söylüyor Neptün Soyer.
“Kooperatif her anlamda yol gösterdi
bize. Orada akıl birliği yaptık, yeni arkadaşları ikna ettik, eğittik.”

Nurhan Demir:

İlk kurulduğundan beri
pazara çıkıyorum, pazarın demirbaşıyım yani. Hemen
hemen 8-9 sene oluyor.
Başta sadece tarhana çorbası
satıyordum, bardak bardak, bardağı bir liradan. Bizim haşhaşlı
peksimetimiz var, onları falan
satıyorduk. Sonra sonra pazarımız geliştikçe biz de kendimizi
geliştirdik. İlk kazancımıza göre
de daha güzel paralar kazanıyoruz şimdi...
Önceden ev hanımıydım ben,
çocuklarım okula gidecek, okuldan gelecek, eşim işe gidecek,
işten gelecek, tek hayatım buydu. Fırsat bulduğum zaman da arkadaşlarımla güne giderdim. Başka da bir hayatım yoktu. Kızım üniversiteye gitti, ayrıldı bizden. Oğlum da üniversiteyi kazanınca
ben oyuncağı alınmış çocuk gibi hissettim kendimi. Tam o dönemde bizim başkan
bu pazarı açmayı uygun gördü. Çok da iyi oldu. Ben hobi gibi, hani vakit geçirmek
amacıyla, can sıkıntısından kurtulmak amacıyla başladım buraya. O zaman 45 yaşında falanım ama para kazanmanın ne demek olduğunu daha bilmiyorum...
Hiç çalışmamıştım daha önce. Bir kuruş para kazanmış değildim o yaşıma kadar.
45 yaşından sonra çalışıp da para kazanmanın tadını öğrendim. Çok da güzel bir
şeymiş yaptığının karşılığını almak...
Başta eşim çok karşı çıktı. Çok mücadele ettim eşimle. Toplum baskısı diyelim…
Burası dar bir kesim, dar bir çevre tabii. Eşim memur olduğu için kendi meslektaşları, kendi etrafı falan da çok şeyli yaklaştılar. Nasıl diyeyim size kibarca bilmiyorum… ‘Memur eşi pazara çıkar mı hiç’ gibi...
Eşim bana diyordu ki “sen haftada 25 lira kazanıyorsun, ben sana 50 lira vereyim
sen çıkma”. Ben de bırakmak istemiyordum, derken eşimle çok mücadele ettim,
en sonunda kabullendi. Şimdi bana çok desteği var, çok yardımcı oluyor. Allah razı
olsun ondan da...
Burası bana terapi gibi geldi. Psikolojimi düzeltti benim. Değişik değişik insanlarla, sizin gibi güzel insanlarla karşılaştım yani. Ne bileyim ben, çok şey değiştirdi
çok. Fikrimi açtı, görüşümü açtı. Randevuyla görüştüğün insanlarla, yüksek mevkideki insanlarla senli benli konuşuyoruz. Güzel bir şey değil mi bu? Atıyorum, işimiz
var diyelim profesörle, adam randevuyla bile zor kabul ediyor görüşmeyi. Ama
adam gelmiş buraya, burada içten görüşmeler oluyor. ‘Tabi canım hocam’ diyorum,
‘şu şöyle bu böyledir’. O da tadına bakıyor, ‘ay şunlar ne kadar güzel, bunlar ne
kadar değişik’. Öyle sıcak sohbetler oluyor...
Nurhan yine aynı Nurhan. Ama artık kendimi çalışan bir insan olarak, para kazanan bir insan olarak gördüğüm için, tabii böyle, ne bileyim, biraz güvenim arttı, 48
yaşından sonra sigortaya kayıt oldum ben. Beş yıldır sigorta primi ödüyorum, inşallah emekliliğimi de görürüm. Ev hanımlarına sigorta da çıkardılar ya, öyle bir imkân
çıkarsa, atıyorum yani, gereken toplu parayı yatırma gücüm var. Artık böyle
planlar yapabiliyorum.
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Kooperatif bir dönem Seferihisar
merkezinde geleneksel ev yemeklerinin
yapıldığı Sefertası adlı bir lokanta işletmiş. Orada hep beraber yemek pişirmiş,
servis yapmış, bulaşık yıkamış, temizlik
yapmışlar.
Sonrasında o girişim başka bir projeye
dönüşmüş. Belediye’den devraldıkları eski bir binayı Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı’ndan alınan mütevazı bir hibeyle iyileştirmişler. Mutfak
malzemelerini yenilemişler. Proje paydaşı olan Ekonomi Üniversitesi Mutfak
Sanatları Bölümü'nden eğitim almışlar.
Şimdi orada yaşlılara yemek veriyor,
Sefertası’yla başlayan süreci devam
ettiriyorlar.
Neptün Soyer aynı zamanda İzmir
Köy-Koop’un da çiçeği burnunda başkanı. “Oldukça muhafazakâr bir yapı
olmasına rağmen ne yüzüme karşı ne
de arkamdan, ‘kadından da başkan mı
olur’ diye bir söz duymadım.” diyor.
Genel Kurul’da kürsüye çıktığında,
Köy-Koop’un kadın erkek el ele logosunu göstererek “o logodaki kadın var ya,
işte o kadın benim, benimle yürümeye
var mısınız?” demiş ve başkan seçilmiş.
Gerçekten de, 1971’de kurulmuş derneğin ilk ve tek kadın yönetim kurulu üyesi
o olmuş, şimdi ise ilk kadın başkanı.
“Hak ederek geldim buraya ben, gece
gündüz koşturarak” diyor. Kiraz’ın bir
dağ köyünde yaşlı bir amcadan “Kızım,
yıllar sonra şu Köy-Koop’un arabasını bu
köye soktun, Allah senden razı olsun.”
sözünü duymuş ya, artık yaptıklarından

İnci Kökten:

Neptün Soyer Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Pekmez Üretim Tesisi’nde.

daha da emin. THY ve Lufthansa gibi havayollarının yemek şirketlerine Köy-Koop ürünlerini pazarlamak için uğraşıyor
şimdilerde. Bir de gezici birer market
gibi düzenlenmiş Köy-Koop araçlarıyla,
İzmir’in her yerinde üreticinin ürününü
doğrudan tüketiciye ulaştıracak projeler
üzerine çalışıyor.
İnsanları bir araya getirebilmek için,
bu işin kazanç getireceğine inandırmanız, hatta bunu gösterebilmeniz gerekiyor. Emeklerinin, ürettiklerinin karşılığı-

Pazar kurulduğundan beri yapıyoruz bu işi. Önce dışarıda sokakta
başladık, sokakta satış yaptık, sonradan evimizi açtık, evimizin bahçesinde
yapıyoruz.
Baklava, börek, gözleme, sarma... Her
çeşit yapıyoruz...
Önceden ev hanımıydık işte, kendimizi
oyalayacak kadar dikiş dikiyorduk, nakış
yapıyorduk, o işlerle vakit geçiriyorduk.
Bir de kendi malımızda, mülkümüzde,
bahçelerimizde çalıştık o kadar. Pazar
kurulunca, iki gelinim, bir kızım, hep
beraber burayı çalıştırıyoruz...
Pazar kurulacak denildi çok heveslendik, nasıl olacağını da bilmiyorduk
önceden. Birkaç şey yapık sattık, para
kazandık, hoşumuza gitti. İlerlettik işi,
böyle böyle büyüttük. Çok memnunuz. Başkanımızdan Allah razı olsun bu imkânı
verdi bize...
Çok değişti hayatımız. Her yönden bir hareketlilik oldu. İş güç sahibi olduk. Para
kazanmaya başladık. Meşguliyetimiz oldu. Üç gün hazırlık yapıyoruz, iki gün satış
yapıyoruz. İki gün de tatilimiz var. 73 yaşındayım ben. Eskiden de nakış yapardım,
dikiş dikerdim, piko yapardım, öyle kendimi oyalayacak işler yapardım. Ama bu
iş başka, kalabalık içindeyiz, değişik insanlarla tanışıyoruz, hareket oluyor
hep. Çok iyi geliyor, moralim düzeliyor, böyle böyle dinçleştik, gençleştik...
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nı almalarını sağlayacaksa, geçimlerine
bir katkısı olacaksa insanlar bu girişimlere katılıyor. Hem üretici pazarlarında
hem kooperatiflerdeki tecrübesi bunu
göstermiş Neptün Soyer’e.
"Ama" diyor, “bu işleri yürütecek
insanlarda esas olan gönüllülük. Herkes
para kazanmak ister ama gönüllülük
esasını kaybetmeden yapmak lazım.
Kadınların toplumda öne çıkması,
köylünün emeğinin karşılığını alması…
Bunlar hep memleket meselesi.”

Ayşe İçöz:

7 yıldır pazara çıkıyorum. Yani

neredeyse açıldığından beri.
Önceden kendi işimizde uğraşıyorduk.
Bahçelerimizle, zeytinle… Pazar kurulunca hayatımız hem para yönünden
değişti hem böyle insanları görmek
yönünden…
Çalışırsan, iş olursa para da oluyor, iş
olmazsa olmuyor. Ama her türlü
mutluyum pazarda olmaktan.

-2.
.
Çi zen: Cahi t Koççoban
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‘Daima sarhoş ve âşık ihtiyar’

Teoslu şair Anakreon
Anakreon gelecek yüzyıllarda, asıl kişiliğine
bakılmaksızın şiirleriyle ortaya koyduğu kimlikle
benimsenecek ve “daima sarhoş ve âşık ihtiyar”
biçiminde belleklere yerleşecektir. Şairin zarif, sevimli
ve hafiflik duygusu uyandıran şiirleri öylesine sevilip
tutulmuştur ki kendisinden sonra özellikle Hellenistik
Dönem’le başlayan ve Bizans Dönemi’nin içlerine kadar
devam eden bir taklit geleneği başlatmış, bu geleneğin
etkisi 18. yüzyıla kadar sürmüştür.
Tarihi boyunca sanatçılara kucak açan, Dionysos Sanatçılar Birliği’ne ev sahipliği yapan antik Teos kenti,
döneminin en önemli şairi Anakreon’un da memleketiydi aynı zamanda. Etkisini 19. yüzyıla kadar sürdüren
bu şair hakkında Türkçedeki en kapsamlı çalışma Antalya Akdeniz Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Nalan Eda Akyürek Şahin’e ait.(*) Kendisinin izniyle bu akademik çalışmayı
dergiye uygun halde özetleyip düzenleyerek yayımlıyoruz. İlgili okurlarımız, çalışmanın kendisine ve geniş
kaynakçasına academia.edu internet sitesinden de ulaşılabilir.

N. Eda Akyürek Şahin

A

nakreon (`Aνακρέων veya vezin nedeniyle
`Aνακρείων) MÖ 6. yüzyılda (MÖ 580-570 arası) Batı
Anadolu kentlerinden ve İyonya’nın 12 kentinden birisi olan Teos’ta (Sığacık/İzmir) doğmuş ünlü bir şairdir. Anakreon’un annesinin adı bilinmemekte, babasının adı hakkında ise
antik kaynaklarda belirsizlik vardır. Şairin kesin olmamakla birlikte 495 veya 485 yıllarında öldüğü düşünülmektedir. Perslerin
(Harpagos’un) birçok şehirle birlikte onun anayurdunu da tehdit etmesi üzerine yaklaşık MÖ 540 yılında vatanını terk edip
birçok vatandaşıyla birlikte Batı Trakya’daki Abdera’ya (bugün
Avdira/Yunanistan) gitmiştir. Abdera’nın kolonize edilmesinde
onun da rol oynadığı söylenebilir. Daha sonra şairin uzun yıllar
Samos tiranı Polykrates’in sarayında yaşadığı bilinmektedir.
Burada saray şairi olarak büyük saygı görmüş ve uzun yıllar
yaşamıştır. Bazı kaynaklarda tiranın oğluna müzik öğretmenliği
yaptığı söylenir (bkz. Himerios). Sanatı ve sanatçıları seven ve
kollayan bu tiranın Anakreon’u da çok sevdiği ve saydığı anlatılmaktadır. Hatta bir keresinde tiranın şaire olan dostluğundan
ötürü 5 talanta altın hediye ettiğinden, ama şairin bu altını geri
çevirdiğinden bahsedilir (bkz. Stobaios). Geri çevirme gerekçesi
ise, şairin böylesine büyük bir zenginliğe alışık olmadığı, altının
verdiği endişeden dolayı iki gece boyunca uyuyamadığı ve
zenginliğin buna değmeyeceği düşüncesidir (bkz. kaynakçada
Richter, Anakreon. Richter bu bilgiyi antik yazar Stobaios’tan
almıştır.). Bazı bilim adamlarına göre tiran onun tüm ihtiyaçlarını karşılamamış olsaydı şair büyük bir olasılıkla bu parayı
alacaktı. İhtiyaçları karşılanan şairin, tiranı birçok şiirinde
övdüğü ve güzel şiirleriyle onun zorbalıklarını bir parça da olsa
yumuşattığı söylenir.
522 yılında Tiran Polykrates’in ölümü üzerine, Atina Tiranı Hipparkhos’un şairi yanına aldığı da bilinmektedir. Şairin
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Hipparkhos’un öldürülmesinden
(MÖ 514) veya Hippias’ın kovulmasından (MÖ 510) sonra Atina’dan ayrılarak Thessalia’daki
Larissa’ya, Ekekratidas’ın yanına gittiği anlatılır. Anakreon’un
akıbeti açık değildir. Ancak,
günümüze gelen bilgilere
göre seksen beş yaşına kadar
yaşadığı düşünülmektedir
(bkz. aş. Lukianos). Kendisinin
Aiskhylos’un gençlik eserlerini
tiyatroda izlemiş olabileceği
sanılmaktadır. Hikâye edildiğine göre,
şair MÖ 495 yıllarında bir kuru üzüm
Kopenhag Ny Carlsberg Glyptothek Müzesi’nde bulunan
tanesini yutarken
Anakreon heykeli.
boğularak ölmüştür. Bu hikâye, aslında antik biyografi yazarlarının, hakkında
yazdıkları yazar veya şairlerin işledikleri konulardan ne kadar
etkilendiklerini ve ona göre de olayları klişeleştirerek hikâye
ettiklerini göstermektedir. Bilindiği üzere Anakreon symposion
(içki sofraları/meyhane türküleri) konularında yazmıştır ve bir
üzüm tanesiyle boğularak ölmesi (şaraba atfen!) şair için son
derece ironik bir sondur! Şairin yaşamının son yıllarını olasılıkla
ya Teos’ta ya da kardeş kent Abdera’da geçirdiği anlatılır. Simonides’e ait olduğu söylenen, ama olasılıkla daha geç döneme
ait olan iki epigramda (Anthologia Palatina 7, 24 ve 25) şairin
Teos’ta gömülü olduğundan bahsedilmektedir. Fakat öldüğü
kentin Atina olduğunu belirten kaynaklar da vardır.
Teos kenti şairin tasvirini sikkelerine basmıştır. Yine, vaktiyle
Teos’ta şairin oturur durumdaki bir heykeli olduğu belirtilmektedir. Roma’da Capitolium Müzesi’nde şaire ait ünlü bir büst de
bulunmaktadır. Şairin Perikles’in babası, Mykale Deniz Savaşı’nın galibi Atinalı komutan Ksantippos’la arkadaş olduğu
ve Atina Akropolü’nde, Ksantippos’un heykelinin yanında bir

heykelinin durduğu rivayet edilmektedir.
Bu heykelin olasılıkla Perikles tarafından
diktirildiği düşünülmektedir. Pausanias
MÖ 170’li yıllarda Atina Akropolisi’ni
ziyaret ettiği zaman, Parthenon’un doğusunda duran bir Anakreon heykelinden söz etmektedir. Bu heykel olasılıkla
“Kopenhag Heykeli” diye bilinen eserdir.
Heykelin ikonografisinde Anakreon
şarapla coşmuş ve olasılıkla barbiton
çalan bir şair tipinde betimlenmiştir.
Bu tipolojiyi Yunanlar eskiden beri
çok sevmişlerdir. Heykelin portresi ile
uyum gösteren ve böylece Anakreon
diye tanımlanmış olan birçok büst de
bulunmaktadır. Hem heykel hem de
büstlerin MÖ yaklaşık 440 yıllarında
yapılmış orijinal bir esere dayandığı
düşünülmektedir. Şairin vazolar üzerinde isminin de yazılı olduğu betimleri
vardır. Anakreon en eskisi MÖ 515 yılına
tarihlenen üç Arkaik Dönem kırmızı
figürlü vazo resminde komastes (Dionysos şenlik alaylarına katılan sarhoş
şenlik üyesi) olarak betimlenmiştir. Şair
vazo resimlerinde, genelde symposion
ve erotik sahnelerde gözükmektedir
ve betimlemelerde yaşlı bir görüntüsü
yoktur.

Amerikan milli marşından
Goethe’ye Anakreon izleri
Anakreon’un tasvirleri hakkında Eski
Yunan ve Latin kaynaklarından derlenen
bilgiler bir araya getirildiğinde, şairin
kendisi hakkında edinilen bilgilerin
şiirlerinden edinilenlerle hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. Şairin
hayatı ve eserleri iç içe geçmiştir ve bu
da bize sympotik [içki alemcisi]-erotik
bir Anakreon resmi çizmektedir. Anthologia Palatina’da Anakreon’a mal edilen
epigramlar incelendiğinde ve ayrıca
birçok antik dilbilgisi uzmanının şaire
yaptıkları atıflara bakıldığında şairin aslında erotik şiirlerinin dışında da eserleri
olduğu görülmektedir. Ancak bu türden
şiirleri şairin hayatta olduğu dönemde
bile fazla ilgi çekmemiştir. Bu durumun
çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle Anakreon Antikçağ’da böylesine şahsi erotik
şiirler yazmış olan ilk şairdir. Şiirlerinde
hep bir lirik “ben” ifadesi vardır. Bu ben
ifadesi genelde şairin bizzat kendisi ile
özdeşleştirilmiştir. Şair şiirlerinde aşk
ve şarabın etkisini bu lirik ben teması
ve bunun sonuçları ile ifade etmektedir.
Şairin kendisi ve karakteri hakkında
büyük bir belirsizliğin hâkim olduğu
görülmektedir.
Şairin şiirlerinin konusu genellikle
aşk, şarap, güller ve neşeli sohbetlerdir.
Şiirleri İyon lehçesinde yazılmıştır. Şiirlerinin yetkinliği sonraki yüzyıllarda birçok
hayran kitlesi oluşturmuştur. Anakreon,
erotik hislerinin ruhunun ifadesi olduğunu dile getirmiştir. Şiirlerinden sadece üç

tanesi tam olarak, diğerleri ise parçalar
halinde günümüze kalmıştır. Anakreon
ile ilgili bilgiler daha çok şairin şiirlerindeki sözcüklerinden toparlanan bilgilerdir.
Anakreon’un şiirleri, 18. yüzyılda yeniden
keşfedilmesinin ardından büyük ilgiyle
karşılanmış ve özel bir akım başlatmıştır
(Anakreontizm). Şiirleri modern dillere
çevrilmiştir.
Amerika’nın milli marşı, Lüksemburg’un eski milli marşını temel alarak
1800 yılında John Stafford Smith tarafından bestelenen popüler bir İngiliz
şiirinden (To Anacreon in Heaven) oluşturulmuştur. Şiirin asıl oluştuğu dönem ise,
1772-1792 yılları arasında Londra’da
faal olan “Anacreontic Society”nin
kulüp şiirleri ortamıdır.

İçkinin, aşkın ve erotizmin şairi
Anakreon Antikçağ’ın en ünlü kadın
şairi Sappho’dan yaklaşık iki nesil daha
gençtir. Şairin şiirlerinin yukarıda da
belirtildiği gibi symposion’larla doğrudan ilişkisi vardır. En ünlü şiirlerinden
birisi olan “Trakyalı Tay” ile aslında bir
hetaira’nın (üst sınıf fahişe) kastedildiği
de düşünülmektedir. Anakreon “solo
liriği” şairlerinin sonuncusudur. Şair
basit bir dille ama etkileyici şiirler
yazmıştır. Şiirlerinde en sık karşılaşılan
temalar genellikle hem kadınlara hem
de delikanlılara duyulan aşk, şarap,
içki sofraları, eğlence yani entelektüel
düzeyde zevk hayatıdır. Ayrıca, kendisi
ile ilgili olarak yaşlılık ve ölüm korkusuna
da değinmiştir. Eleştiri içeren şiirleri de
vardır. Politik konuları hemen hemen hiç
işlememiştir. Iambos, trokhaios vezinlerini kullanmış, ender olarak elegeion’lar da
yazmıştır. Şiirlerinin birçoğu parça olarak
günümüze kalmış olsa da şairin stilini
fragmanlardan tanımak da mümkündür.
Kendinden sonraki dönemlerde, Geç
Hellenistik Dönem’den Bizans Dönemi’ne kadar yaşamış olan şairleri çok
etkilemiştir. Birçok şair Anakreon’u taklit
etmiş ve onun stilinde eserler vermiştir.
Ancak, bu türden çoğu şiirin şairi bilinmemektedir. Anakreon tarzında yazılmış
ve çoğu zaman ona mal edilmiş bu şiirlere Latince olarak “carmina Anacreontea”
veya sadece “Anacreontea” denilmektedir. Anthologia Palatina’da yaklaşık 60
şiir böyle isimlendirilmektedir. Bu tür
şiirlerin bilinmeyen yazarını belirtmek
için Pseudo-Anakreon/Sahte-Anakreon
isimlendirmesi de kullanılmıştır.
Anadolu’da bulunmuş olan antik mezar taşlarının üzerlerindeki şiirlerde de
Anakreon’un adı geçmektedir. Örneğin,
Kyzikos’ta ele geçmiş Menekrates isimli
bir şahsın mezar şiirinde şairden söz
edilmektedir.
“Anakreon’un bütün eserleri erotizm
üzerinedir!”. Cicero’nun Anakreon’un
şiirleri hakkındaki bu yorumu oldukça

haklıdır ve şairin eserlerindeki genel
karakteri çok iyi açıklamaktadır. Solo
liriğinin bu son büyük şairinin elimize
ulaşabilen az sayıdaki şiirinde yansıyan
genel hava gerçekten budur. Anakreon
Hellenistik Dönem’de sanatının kalite
ve üstünlüğünden dolayı dokuz büyük
Melos şairinden birisi sayılıyordu. Şairin
eserleri bu dönemde İskenderiyeli dil
bilginleri Byzantion’lu Aristophanes
(MÖ 3./2. yüzyıl) ve Samothrake’li
Aristarkhos (MÖ 2. yüzyıl) tarafından
olasılıkla vezinlerine göre düzenlenerek
metin kritiği eşliğinde derlenip beş cilt

DIONYSOS’A YAKARIŞ (**)
Ey, genç boğa Eros’la, kara gözlü perilerle
ve erguvanlar giymiş
Aphrodite ile oynaşan,
dağların ulu zirvelerinde dolaşan efendim!
dizlerine kapanıyorum,
biricik duamı işiterek lütufla gel bana,
Kleobulos’a iyi akıl ver,
ey Dionysos,
aşkımı kabul etsin!
KLEOBULOS
Kleobulos için tutuşuyorum,
Kleobulos’a deli oluyorum,
Kleobulos’suzluktan ölüyorum.
HABERSİZ SEVGİLİ
Ey çocuk,
genç görsem de arzuluyorum seni,
duymuyorsun ki,
ruhumun dizginleri ellerinde,
görmüyorsun!
LESBOS’LU KIZ
Erguvan topu attı yine bana altın saçlı Eros,
rengarenk pabuçlu bir kızla
oynaşmam için cesaret veriyor.
O ise,
mamur Lesbos’tan çünkü,
saçımdan dolayı -kır vallaayıplıyor beni
amma
başka (genç) bir (saça)
ağzı açık bakıyor!
DUYGU ZITLIĞI
Yine hem âşığım,
hem değil,
hem deliyim,
hem değil.
TRAKYALI TAY
Trakyalı tay söyle,
neden bana yan gözle bakar,
tasasız kaçarsın?
Sanırsın
bilgelikten anlamam.
Şunu bil,
istesem vurup boyunduruğu,
tutup dizginlerinden
amacıma koştururum seni.
Şimdi oysa çayırlarda otluyorsun,
çifte atıp oynuyorsun,
usta binicin olmadığından.
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halinde yayımlanmıştır. Bugün kayıp
olan bu eserde lirik şiirlerin üç kitapta,
iambos ve elegeion şiirlerinin ise birer
kitapta toplandığı anlaşılmaktadır.
Şairin müzikal komposizyonu ve
koreografisi hakkında ise çok az şey
bilinmektedir. Eserleriyle ilgili bilgiler
genellikle son derece kısıtlı sayıda olan
papirüs buluntularından ve daha çok da

diğer antik yazarların ifadelerinden ya
da verdikleri bilgilerden dolaylı olarak
edinilmektedir.
Örneğin Platon, (MÖ 5./4. yüzyıl)
Anakreon’u Atina’ya getirtmek için Peisistratos’un oğlu Hipparkhos’un Teos’a
elli kürekli bir gemi yolladığından söz
etmektedir.
Aristoteles (MÖ 4. yüzyıl) ise zevklere,

Eros ve Anakreon (1828). Danimarkalı heykeltraş Bertel Thorvaldsen’in bir kabartması.

Anakreonteia
Anakreonteia, şair Anakreon’un adı altında toplanmış yaklaşık 60 anonim şiire verilen isimdir. Şiirler hakkındaki bilgiler
10. yüzyıldan günümüze kalan bir şiir antolojisi olan Anthologia Palatina sayesinde edinilmektedir. Bu şiirlere Anakreonteia adının verilmesinin genelde iki sebebi vardır. Birincisi, şiirlerde kullanılan vezindir. İkincisi ise, şiirlerin işlediği konuların
erotizm ve symposion’lar çerçevesinde olmasıdır.
El yazmalarında belgelenen bu 60 kadar şiirin farklı yüzyıllarda yazıldığı anlaşılmaktadır. En eskileri Anakreon’un
kullandığı İyon Lehçesi’yle yazılmışlardır. Anakreonteia’daki
şiirlerin Anakreon’un şiirlerinden farkı, şiirlerde kullanılmış
olan ifadenin daha yumuşak ve işlenen konuların tek yönlü olmasıdır. Taklit şiirlerde yaşamın zevkleri öne çıkarılmış, ölüm
ve yaşlılık korkusundan eser kalmamıştır. Şiirlerde zaman
kavramı yoktur. Seks, sarhoşluk ve ölümden açık açık söz edilmemektedir. Bazı şiirler ise, sanat eserleri, güvercin, gül veya
lyra üzerinedir. Şiirlerde mitolojik öyküler yaygın değildir.
Şair Anakreon’un kendinden sonraki dönemi etkileme gücü
ve bu kapsamda başkaları tarafından yazılan aynı tarzdaki
şiirler, şairin algılanan şahsiyeti ile yakından ilgilidir. Çünkü
şair, daha Hellenistik Dönem’de gelmiş geçmiş en büyük
lirik ozanlardan birisi olarak kabul edilmiştir. Şairin şiirlerinin
keşfinden ve ilk kez 1554 yılında yayımlanmasından ve bunun
üzerine birçok yorum içeren çalışmaların da ortaya konulmasından sonra Anakreon Avrupa’da 18. yüzyılda “mutluluk”
(Eudaimonizm) akımındaki aydınlanmada ideal bir figür olmuştur. “Anakreontizm” adıyla anılan bu dönemde Anakreon,
Sokrates gibi bir bilge olarak algılanmıştır. Bu algının en güzel
yansıması ise, Goethe’nin Anakreon tarzında yazdığı “Anakreon’un Mezarı” isimli şiirinde (1784) kendini göstermektedir:
Anakreon’un Mezarı
Gülün açtığı,
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Eros’a ve Musalara düşkün olduğunu
belirttiği Hipparkhos’un Anakreon ile
Simonides’i Atina’ya getirttiğinden söz
eder. Aristoteles’in bu bilgiyi doğrudan
Platon’dan alıp almadığı bilinmemektedir ama sözcüklerinin dizilişine bakılacak
olursa Platon’u kullandığı anlaşılmaktadır. Erotizmle dolu Anakreon imgesi
daha o dönemde yaygınlaşmış gözükmektedir.
Şairin eserlerinin günümüze fragman
olarak kalmasından dolayı Anakreon’un
şairliği hakkında kesin bilgi edinilememektedir. Yazarın günümüze kalan
külliyatının genelde hem kadınlara hem
de güzel delikanlılara duyulan aşkın
birkaç mısra ile dile getirilmesi olduğunu
belirtmiştik. Şiirlerinde savaş teması hemen hiç yoktur. Politik konulara ise çok
ender girmektedir. Aşk şiirlerinin genelde eğlencelerle geçen symposion’larda
okunmak üzere hazırlandığı anlaşılmaktadır. O dönemin tiranlarının saraylarında bu türden symposion’ların sıklıkla
düzenlendiği bilinmektedir. Hissettiği
tutkulu aşkı dile getirme biçimindeki
sadelik ve müthişlikle diğer şairlerden
ayrılır. Şiirlerinde oyun oynarcasına
aşk yaşama teması da görülür. Şair
aşkta hissedilen çılgınlığı ve heyecanı
şiirlerinde “Eros’un zarları” şeklinde

asmalarla defnelerin kucaklaştığı bu yerde,
kumrucuğun çığırdığı,
cırcır böceğinin eğlendiği bu yerde,
nasıl bir mezardır burası,
bütün tanrıların birlikte yaşadığı,
güzel bitkilerle dolu ve süslü?
Anakreon’un istirahatgâhıdır burası.
Baharın, yazın ve güzün tadını çıkardı şanslı şair;
kıştan ise korudu onu en sonunda bu mezar.
Anakreon hakkındaki bu algı ve onun tarzında şairlik
Avrupa’da kısa zamanda yayılmıştır. Anakreon’dan doğrudan
çevirilerin yanı sıra, önceleri dönemin Latincesinde, sonraları
ise Avrupa’da konuşulan yerli dillerde onun şiirlerine benzer
şiirler yazılmıştır.
Anakreon tarzı şairlik en güçlü dönemine 18. yüzyılda
ulaşmıştır. Şairin şiirlerinin sayısız çevirisi ve şiirler hakkında
yayımlanan sayısız yorum bu tarz lirik şiire olan ilginin canlı
kalmasını sağlamıştır. Anakreon’un şiirlerinin çevirileri ve benzer şiirlerin yazılması konusunda Fransızlar hep önde olmuşlar
ve başta Alman şairler olmak üzere birçok Avrupalı şairi de
Anakreon tarzı şiir yazma konusunda etkilemişlerdir. Ancak,
Almanya’da Anakreon ve şiirlerinin etkisindeki Anakreontizm
akımı Alman Aydınlanma Dönemi’nin bir olgusudur ve bu
dönemde bu tarzda birçok şiir yazılmıştır. Şiirler, yeni, laik ve
iyimser bir Alman toplumunun kendi varlığını kavramasında
etkili olmuştur. Anakreontizm Almanya’da Goethe dahil birçok ünlü şaire de esin kaynağı olmuş ve onları etkilemiştir. Bir
edebiyat akımı olarak Anakreontizm bir edebiyat türünden
çok, belli bir hayat felsefesine dayanan bir şiir tarzını anlatmak için kullanılan bir terimdir. Bu görüşe göre yeryüzünde
her şey geçicidir; onun için de insanoğlu yalnız en güzele karşı
ilgi duymalıdır. Bu şiir akımı 18. yüzyılda doruğa eriştiyse de
sonraki yüzyıllarda bırakılmıştır.

nitelemektedir. Eros’un çocuksu varlığı
ile sebep olduğu duygular arasındaki
keskin karşıtlığı şairin şiirlerinde dile getirmesinin altı çizilmelidir. Bu olgu daha
sonra Rhodoslu Apollonios ile Apuleius’ta da karşımıza çıkmaktadır. Trakyalı
bir genç kızı ehil binicisinden kaçan bir
taya benzettiği şiirindeki erotik mecaz
çok tipiktir. Bilindiği kadarıyla Anakreon “Eros’tan sarhoş olma” durumunu
ilk ortaya koyan şairdir. Sappho’nun
“acı-tatlı Eros’u”na karşılık Anakreon’un şiirlerinde severken sevmemek
durumunun algılandığı görülmektedir. Şiirlerinde yılgınlık ile aklı selimlik
hâlinin birbirlerine çok yakın durmasını
müthiş bir mesafe ile betimlemektedir.
Şairin kelimelerle oynamayı sevdiği ve
bir ismin çeşitli hâllerdeki şekillerini
kullandığı görülmektedir. Genelde dili
pürüzsüzleştirilmiş ve oldukça süslüdür.
Isırıcı alay ile zaman zaman küfürler
de görülür. Şiirlerindeki bir başka konu
ise, belirttiğimiz gibi yaşlılık ve bundan
nüktedan bir şekilde yakınmadır. Bu
konuda kendisini ironik olarak eleştirdiği
görülmektedir. Şiirlerinde ölüm korkusu
da dile getirilmiştir. Şairin sözlerinden
saçlarının gri rengi konusunda çok
hassas olduğu çıkarılabilmektedir. Bu
hassasiyet özellikle fragman halindeki
bir şiirinde kendisini çok belli etmektedir: “Gri sakalımı görünce önümden
altın kanatlarıyla esercesine uçup giden
Eros”.
Anakreon gelecek yüzyıllarda, asıl
kişiliğine bakılmaksızın şiirleriyle ortaya koyduğu kimlikle benimsenecek ve
“daima sarhoş ve âşık ihtiyar” biçiminde
belleklere yerleşecektir. Şairin zarif,
sevimli ve hafiflik duygusu uyandıran
şiirleri öylesine sevilip tutulmuştur ki
kendisinden sonra özellikle Hellenistik
Dönem’le başlayan ve Bizans Dönemi’nin içlerine kadar devam eden bir
taklit geleneği başlatmıştır. Bu geleneğin
ürünleri daha önce de değindiğimiz gibi
“Anakreonteia” olarak anılmaktadır. Bu
şiirler uzun süre yanlışlıkla şaire atfedilmiştir. Şiirlerde işlenen konular sınırlıdır ve bu da daha çok zengin bir dil ve
motiflerle süslü erotizmdir. 16. yüzyıldan
itibaren bu şiirler çeşitli dillere çevrilmiştir. Özellikle 18. yüzyılda başta Goethe ve
Belleau olmak üzere birçok şair tarafından bu şiir türü zirve noktasına ulaştırılmış ve dolaylı olarak Ronsard, Herrick,
von Hagedorn, Lord Byron ve Hugo gibi
ünlü şairleri bile derinden etkilemiştir.
KAYNAK: N.E. Akyürek Şahin, “Antik Yunan Edebi
Kaynakları -1, Teoslu Şair Anakreon ve Anakreonteia.
Şiirlerden Seçmeler”, şurada: N.E. Akyürek Şahin - B.
Takmer - F. Onur (eds.), Akron 7. Eskiçağ Yazıları 5
(Akdeniz Üniversitesi - Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini
Araştırma Merkezi Yayını), İstanbul 2013, 131-172

(*)

(**)
Bu şiirler yazarının Anakreon olduğu düşünülen
şiirlerdir.

CEMİYET ADAMI -2
Camille Saint-Saëns - 'Danse Macabre' eşliğinde...
(İlk dakikalar)

Bak neyden utanıyorum biliyor musun?
Yaşamın ereğine dair onca kelam edip okuyup yazdıktan sonra bir market sırasında öylece beklemekten utanıyorum. Üretemeyip tüketmek ne utanç verici!
Hele ki insanların o yoğun plastik kokulu raflar arasında misafirlikte kendisine şeker uzatılmış küçük bir çocuk gibi sevinçli ve şımarık bir halde alışveriş yapmasına
tahammülüm yok.
Akın akın yürüyüyoruz yazarkasaya! Mahşer günü... Yazarkasa görevlisi sorgu
yargıcı gibi yüksekten süzüyor hepimizi ve sorumluluklarımızı yerine getirdiysek
‘cezai’ indirimde bulunuyor. Tüm hafta mesaimiz boyunca hayalini kurduğumuz bir
günlük mutluluğu reyon görevlisinin bize uzattığı poşete sığdırıyoruz.
Son yıllarda her ne konuda yazıp konuşacak olursam olayım dönüp dolaşıp mutlaka tüketim düşkünlüğüne bir ‘uğruyorum’. Bu çok temel bir sorun sanırım ya da
ben artık aynı şeyleri geveleyen bir ihtiyar olma yolundayım.
Gülüyorsun!

Béla Bartók - 'Román Népi Táncok' eşliğinde...
(İlk kadehler)

Aslına bakarsan her şey bir cümle ile başlıyor. Sonrası da çorap söküğü gibi
geliyor.
Mesela bugün günboyu kafamda yankılanan bir cümle var:’’ insanlar geceye ne
kadar methiye düzseler azdır’’.
İşte bu cümle bana belki bir kitap yazdıracak. Ama asıl önemli olan bunun
neden, nasıl olduğu?
Ne oluyor da ben sabah uyanır uyanmaz kafamın içinde bağbozumundan arda
kalan ezik mahsule benzeyen bir düşüncenin buruk tadıyla uyanıyorum.
‘Gece Kaçamağı’ diyorsun gülerek ama değil aziz dostum. Ne o tatlı kaçamaklar
ne de coşkuyla yaşanmış bir cemiyet...
Bizi durduk yerde yazmaya düşünmeye sevk eden şey bilimin henüz keşfedemediği ama halk dilinde yer etmiş ‘beynin süzgecidir’. Gülüyorsun ama öyle! Beynin
süzgecinde takılıp kalan tortular yaşam damarlarını tıkadığı vakit kulakları sağır
eden bir çınlama, yankılanma ile uyanır insan. İşte o damar yollarını sanatla açar
boşaltırsın.

Lily Afshar - 'Gol-E Gandome' eşliğinde
(Çakırkeyif saatler)

Bazı ağaçlar vardır ormanın içinde bile kendini belli eder. Meyvesiyle gölgesiyle
ya da haşmetiyle....
Bazı ağaçlar şehrin göbeğinde gerdanda bir inci kolye gibi kendine hayran bırakır.
Bunları sen zaten bilirsin; ararsan bulursun.
Benim anlatacağım ağaç çok nadir görülür ama hemen de fark edilir. Bulunduğu
tepenin ya da ovanın üzerinde kadim bir bekleyiştedir.
Sadece kendisini arayana seslenen bir duruşu vardır: İntihar Ağacı...
Sen hiç intihar ağacı gördün mü?
Hele ki ‘meyveye’ durduğunda...
Sanki su da toprak da olmasa o yine orada bekleyecek gibidir .
Dikkatle bakarsan dalından indirip gömüldükten sonra bile Müntehirin sallanan
gölgesini görürsün.

Müslüm Gürses - 'Tanrı İstemezse' eşliğinde...
(Melankoli başlar)

Kumaş başka bir dünyadır dostum.
Bizim hikayemiz kumaşa geçer
Omzuna kuş konmuş çocukluğun orada yaşar
Coşkular, sevinçler renklere karışır
Kaçırdığımız zamanların, yitip giden fırsatların telafisi desenlerde gizlidir.
Terziler kumaşı okşarken parçalanmış yüreğin acısını da alır.
Ama öykümüz yarım kalır;
ona terzinin de gücü yetmez.
......................
Haydi kalkalım artık.
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Sosyal Haklar Derneği Gıda Hakkı Çalışma Grubu
“Çocukluk Çağı Obezitesi Raporu”nu kamuoyuyla
paylaştı. Raporda obezite farklı yönleriyle ele
alınıyor; özellikle yüksek miktarda yağ, şeker ile
tuz içeren ve abur cubur diye tanımlanan gıdaların çocuklar açısından taşıdığı tehlikelerin altı
çiziliyor. Günümüzün en ciddi sağlık sorunlarından biri olarak kabul edilen obeziteyle mücadele
için kapsamlı öneriler de raporda mevcut.
Nilüfer Oktay’ın Seferi Keçi için özetini hazırladığı
çalışmaya http://sosyalhaklarderneagi.org’dan
ulaşılabilir. Raporu hazırlayan gıda mühendisi
Dr. Bülent Şık, KHK ile üniversitedeki işinden
çıkarılan akademisyenlerden ve görüldüğü gibi,
toplum için bilim üretmeye devam ediyor.

Bülent Şık

Obezite sorunu tekil
bir sağlık sorunu
değil. Beslenme
konusunda kendine
yeterliliği esas alan
küçük köylü tarımının
dünyanın her yerinde
gerilemesi; endüstriyel
hayvancılığın yol
açtığı kimyasal kirlilik;
ormansızlaşma; modern
tarım tekniklerinin yol
açtığı toprak kaybı;
kırsal alanların, deniz
ve okyanuslardaki
yaban hayatın tahribi;
balık türlerinin neslinin
tükenmesi gibi kapitalist
sistemin yol açtığı
pek çok olumsuz
göstergeden biri.
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on 30 yıllık süreçte çocuk ve yetişkin çağı obezite oranlarında hemen hemen her ülkede
artışların görüldüğü ve sorunun küresel bir salgına dönüştüğü vurgulanıyor. Obezite nasıl
beslendiğimiz ile yakından ilişkili bir sağlık sorunu. Tıbbi açıdan bakıldığında genetik
bozukluklar ya da bazı hormonal sistem sorunları da obeziteye neden olmakta. Ancak bu tip
sağlık sorunları oldukça ender görülüyor ve dünya genelinde gözlenen obezite salgını ile çok
az ilgisi var.
Obezite sorunu tekil bir sağlık sorunu değil. Beslenme konusunda kendine yeterliliği esas
alan küçük köylü tarımının dünyanın her yerinde gerilemesi; endüstriyel hayvancılığın yol açtığı kimyasal kirlilik; ormansızlaşma; modern tarım tekniklerinin yol açtığı toprak kaybı; kırsal
alanların, deniz ve okyanuslardaki yaban hayatın tahribi; balık türlerinin neslinin tükenmesi
gibi kapitalist sistemin yol açtığı pek çok olumsuz göstergeden biri. Daha sıklıkla dile getirilen
-ama yaşadığımız sorunları doğallaştırma sakıncası içeren- bir dille ifade etmek gerekirse:
Obezite içinde olduğumuz sağlıksız durumun semptomlarından biri. Kamu ve çevre sağlığını
önemsemeyen, tüketimi artırmayı iktisadi büyümenin odak noktasına koyan piyasa ekonomisinin, kamu politikalarının bir sonucu. Aralarında sistematik bir ilişki yokmuş ya da birbirinden
bağımsızmış gibi görünen bu sorunlar arasında bağlar kurmak ve birbirlerinden nasıl beslendiklerini göstermek olanaklı.
Endüstriyel gıda üretimi kapasitesinin büyüklüğü ve işlenmiş gıdaların pazarlanması tekniklerinin dünya genelindeki olağanüstü “başarısı” ve yaygınlığı, obezitenin ilk bakışta fark
edilmeyen veya daha derinde yer alan köklü nedenlerinden biridir. Ancak biraz daha somut
ve daraltılmış bir çerçeve çizmek gerekirse, obezite gıda üretimi, mutfak ve beslenme kültürü
üzerine binlerce yıl içinde oluşturulmuş deneyim ve geleneklerin ucuz, besin içeriği boş, ıvır
zıvır çeşitli gıdaların istilasına uğramasının bir sonucudur. Bu gıdaların en büyük alıcı kitlesini
çocuklar oluşturmaktadır ve dünya genelinde gözlenen ve yüzyılımızın en önemli halk sağlığı
sorunlarından biri olarak nitelenen çocukluk çağı obezitesi sorununa bu daraltılmış çerçeveden yaklaşarak aksayan noktaları göstermek, en azından bu konuda bir kamuoyu sezgisi
oluşturmak olanaklıdır. Bu raporda da amaçlanan budur...
Obezite şeker içeriği yüksek veya şeker ilave edilmiş yiyeceklerin sık tüketilmesi ile yakından
ilgili bir problemdir. Bu raporda çocukların severek tükettiği bu tip yiyecekler ele alınmıştır...

Obezite nedir?
Obezite vücutta sağlığı bozacak ölçüde fazla yağ birikmesi ya da vücuttaki yağ miktarının
normal oranların üzerine çıkması olarak tanımlanabilir. Kilo artışı bu yağ artışının fiziki görünüme yansımasıdır. Sosyal ve ekonomik koşullar, genetik yapı, besin üretim yöntemleri, beslenme
alışkanlıkları, bilişsel ve davranışsal özellikler, hareketsizlik obeziteye yol açan çeşitli faktörler
arasında yer alır... Vücutta yağ birikiminin tipik göstergesi kilo artışıdır. Ancak kilo alımı arttıkça
pankreas, karaciğer, hormonal salgı sistemimiz, sindirim sistemimiz, kalp ve böbrek gibi hayati
organlarımız ve beyinde enerji metabolizmamızı düzenleyen hipotalamus ile doygunluk hissinin
oluşumunda rol oynayan haz merkezi gibi metabolizmamız için gerekli olan pek çok organ ve
sistemin çalışma düzeni bozulur. Bu bozukluk zaman içinde “metabolik sendrom” adı verilen ve
içinde çeşitli hastalıkların yer aldığı ciddi bir sağlık tablosuna yol açmaktadır.

Obezite, Tip 2 diyabet (şeker hastalığı),
kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon ve kan yağı tablosunun bozulması
gibi genellikle bir arada görülen sağlık
sorunları demetine metabolik sendrom
adı verilir. Ayrıca bunama, bazı kanserler,
karaciğerin alkole bağlı olmayan yağlanması, polikistik over sendromu, safra
kesesi taşları, uyku apnesi, reflü, depresyon ve astım gibi bazı rahatsızlıkların
da obeziteye bağlı olarak ortaya çıkabileceği belirtilmektedir. Obez bir bireyin
metabolik sendrom tablosu içinde yer
alan hastalıklara yakalanma olasılığı çok
yüksektir. Metabolik sendromlu kişilerde,
metabolik sendromu olmayanlara kıyasla
gelecekte tip 2 diyabet gelişme riski beş
kat, kalp ve damar hastalıkları gelişme
riski ise iki kat daha fazladır. Uluslararası
Diyabet Federasyonu (IDF) kriterlerine
göre ülkemizde 20 yaş ve üzeri erişkinlerin yüzde 42,6’sının (kadınlarda yüzde
51,1, erkeklerde yüzde 33,9) metabolik
sendromlu olduğu bildirilmiştir...

Obezite nasıl anlaşılır?
Bir insanda obezite sorunu olup olmadığının anlaşılmasında sahip olduğu
boy uzunluğu ve vücut ağırlığı, yani kilo
değeri dikkate alınarak yapılan Beden
Kitle İndeksi (BKİ) hesaplaması kullanılmaktadır. Beden kitle indeksi kilogram
cinsinden vücut ağırlığının, metre cinsinden boy uzunluğu değerinin karesine
bölünmesiyle belirlenmektedir.
Örneğin 1,30 metre uzunluğunda ve
42 kilo olan bir çocuğun beden kitle
indeksi şu şekilde hesaplanabilir: BKİ
=42/(1,30x1,30) = 42/1,69 = 24,85. Dünya
Sağlık Örgütü referans aralığına göre
“18,5-24,99” arası BKİ değerleri “normal”
olarak değerlendirilmektedir. Beden kitle
endeksi değeri 25’in üzeri fazla kilolu,
30’un üzeri obezite, 40’ın üzeri morbid
obezite (yüksek derecede sağlık riski
oluşturan obezite) olarak kabul edilmektedir.
BKİ yöntemi çocuklar için de kullanılmaktadır. Ancak her çocuğun vücut yapısı
farklı olabilir ve mutlaka cinsiyetin de
dikkate alınması gerekir. Bu nedenlerle
çocuğun kilosu; boyuna, yaşına ve cinsiyetine göre büyüme ve gelişme grafiklerinden durumu takip edilerek belirleme
yapılmalıdır. Çocuğun gelişimi bu grafiklerdeki persentil değerlerine göre yüzde
85 değerinin üzerindeyse kilolu, yüzde 95
üzerindeyse aşırı kilolu yani obez olarak
kabul edilmektedir. BKİ ve büyüme ve
gelişme tablolarına dayalı bir değerlendirmenin aile hekimi, uzman bir doktor
ya da diyetisyen tarafından hesaplanması
daha doğru bir yaklaşım olacaktır...

cubur olarak nitelemek için iki ölçütün
o gıdada bir arada bulunmasının yeterli
olacağı öne sürülebilir. İlk ölçüt gıdanın
herhangi bir hazırlık gerektirmeden, alındığı anda tüketime hazır olması; ikinci
ölçüt gıdanın besin öğeleri içeriği zayıf
ancak kalorisinin yüksek olmasıdır...

Abur cubur derken fiyatı genelde 0,1 TL
ile 5 TL arasında değişen enerji içecekleri, gazlı içecekler, meşrubatlar, meyveli-aromalı içecekler, kolalı içecekler,
meyve suları, kızartmalar, cipsler, tüm
çikolata ürünleri, tüm şeker ve şekerleme
ürünleri (jöle şekerleme, sert şekerleme

DünyaDA ve Türkiye’de obezite
Dünya Sağlık Örgütü 2016’da 1980 yılına kıyasla obezite oranının iki katı artış gösterdiğini açıkladı. 18 yaş üzerindeki 1,9 milyar insan aşırı kilolu ve bu insanların 600
milyonu obez olarak niteleniyor. Çocukluk dönemi obezitesi, az ve orta gelirli ülkeler de
dâhil olmak üzere tüm dünya ülkelerinde artmaktadır. Obezite ülkelerin zenginliği ya
da yoksulluğu ile ilgili değildir. Örneğin Afrika’da 1990’da 5,4 milyon olan obez çocuk
sayısı 2014’te iki katı artış göstererek 10,6 milyona çıkmıştır. 2014 verilerine göre dünya genelinde 0-5 yaş arasındaki 42 milyon çocuk obezite sorunu yaşamaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde 0-5 yaş aralığında 7 milyon
800 bin civarında ve 6-18 yaş aralığında ise 15 milyon 500 bin civarında çocuk olduğunu
varsayabiliriz. Buna göre 0-5 yaş aralığında bulunan çocuklardan yaklaşık 660 bin; 6-18
yaş aralığında ise 1 milyon 300 bin çocuğun obezite sorunu yaşadığını söyleyebiliriz.
2009’da Türkiye'de Okul Çağı (6-10 Yaş Grubu) Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi TOÇBİ araştırma projesi kapsamında 6-10 yaş grubu çocuklarda beslenme ile ilgili göstergeler
belirlenmiştir. TOÇBİ araştırmasında 6-10 yaş grubu çocuklar arasında hafif şişman/kilolu
olanların oranı yüzde14,3 olarak ve şişman (obezite) oranı ise yüzde 6,5 olarak tespit edilmiştir. TOÇBİ araştırmasından elde edilen sonuçlarda ülkemizde her beş çocuktan birinin
kilolu olma ile ilişkili hastalıklar açısından risk altında olduğu belirtilmiştir.
Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi adını taşıyan çalışmada ise cinsiyet, yerleşim yeri gibi parametreler de dikkate
alınarak ise 0-5 ve 6-18 yaş grubunda yer alan çocuklarda kilolu olma ve obezite oranları
belirlenmiştir. Oldukça kapsamlı bu çalışmadan elde edilen veriler aşağıda özetlenmiştir.
Çalışma kapsamında BKİ değerlerine göre değerlendirilen 0-5 yaş aralığındaki çocukların yüzde 8,5’i obez/şişman (Erkek: yüzde 10,1, kız: yüzde 6.8), yüzde 17,9’u hafif
şişman olarak bulunmuş (E: yüzde 17.8, K: yüzde 18,0) ve obezite sorununun erkeklerde kızlardan daha fazla oranda olduğu saptanmıştır.
Aynı çalışmada 6-18 yaş grubu çocukların yüzde 8,2’si şişman (obez), yüzde 14,3’ü
hafif şişman olarak belirlenmiş ve hafif şişmanlık durumunun oldukça önemli bir sorun
olduğu ve gerekli önlemler alınmadığında şişmanlık sorununa doğru kaymanın olabileceği belirtilmiştir.
6-18 yaş grubunda, kentlerde çocukların yüzde 15,7’si (E: yüzde 16,2, K: yüzde 15,3),
kırsalda ise yüzde 10,8’inin (E: yüzde 8,9, K: yüzde 12,5) hafif şişman/kilolu olduğu saptanmıştır. Şişmanlık (obezite) sorununun en fazla görüldüğü bölgeler Ege (yüzde 12,5),
Doğu Marmara ve Batı Anadolu (yüzde 11,4) ile İstanbul olduğu (yüzde 10,8); şişmanlığın
en az görüldüğü bölgeler ise sırasıyla Güneydoğu Anadolu (yüzde 3,4), Doğu Karadeniz
(yüzde 3,6) ve Kuzeydoğu Anadolu (yüzde 4,1) bölgeleridir. Hafif şişmanlık sorununun
tüm bölgelerde yüzde 8,8 (Doğu Marmara) ile yüzde 24,6 (İstanbul) arasında bir dağılım
gösterdiği ve bölgesel olarak dikkate alınması gereken bir sorun olduğu vurgulanmıştır...
0-18 yaş aralığında en az 3.5 milyon çocuk ise obeziteye yatkınlığı artıran kilolu olma
durumu ile yüz yüzedir.

Abur cubur gıda nedir?
Abur cubur gıdaların belirli bir tanımı yok. Ancak bir gıda maddesini abur
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çikolatalı-kakaolu barlar), gofretler,
bisküviler, kekler ve pastalar (yaş pastalar, ekler, kruvasan, donut, parfe, mozaik
pasta, muffin, cupcake), dondurmalar…
gibi ürünler kastedilmektedir...
Abur cubur yiyecek ve içeceklerle,
fast food ürünlerinin kalori içeriği çok
yüksektir. Yüksek miktarda yağ, şeker ve
tuz içeren; posa içeriği az ya da hiç yok
olduğu için kan şekerini hızla yükselten
bu ürünlerin tüketilmesi zaman içinde
kilo alımına ve obezite sorununa yol açan
en önemli etkenlerden biridir. Obezite
sadece metabolik sendrom içinde yer
alan hastalıklara yatkınlığı artırmamakta
ayrıca çocuklarda sosyal izolasyon, astım
ve uyku apnesi gibi diğer bazı sorunlara
yol açtığı da bilinmektedir. Bütün bu sağlık sorunlarının temel nedeni çocukların
kilo alımı ve obezite sorununa yol açan
bir gıda çevresi içinde büyümeleri olarak
görülebilir...

Gıda çevresi
Gıda çevresi ile insanların gıda tüketimi ve beslenme alışkanlıklarının şekillenmesinde başat rol oynadığı düşünülen ve
içinde yaşadığımız, bizi çepeçevre saran
ortam kastedilmektedir. Halk sağlığı açısından bakıldığında “çevre” bedenimizin
dışında kalan her şey anlamına gelmektedir. Gıda çevresinin sınırlarını belirlemek zor olsa da ev ortamı, anne-baba
mutfağı, semt pazarı, bakkal, market,
süpermarket, restoranlar, kafeler, toplu
beslenme yapılan yerler, okul kantinleri,
medya, sosyal medya, internet ortamı
gibi bedenimizin sınırlarının dışında kalan, duyularımıza hitap eden, doğrudan
ya da dolaylı olarak gıdalarla ilgili olan
her şeyin gıda çevresini oluşturduğunu
söyleyebiliriz. Gıdalar hakkındaki bilgi ve
kanaatlerimizin oluşması; yeme ve içme
örüntülerimiz; neyi, ne kadar deneyimleyebileceğimize dair sınırlamalar ve
beslenme alışkanlıklarımızın şekillenmesi üzerinde temas içinde olduğumuz bu
gıda çevresinin belirleyici bir rol oynadığını söyleyebiliriz.
Bu çevre son 30-40 yıl içinde çok
değişmiştir. Fast food ürünler ve abur
cubur tarzı işlenmiş gıdalar, besin içeriği
zayıf, yağ ve şeker içeriği yüksek ve
görece ucuz on binlerce ürün olağanüstü
bir pazarlama “başarısı” ile dünyanın
her yerine yayılmıştır. Bu yayılım ile eş
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zamanlı olarak obezite oranlarının da
artışı tesadüfi görünmemektedir; ya da
en azından meselenin “bir insanın fazla
gıda tüketmesi ve az hareket etmesi”
nedeniyle ortaya çıkmadığını meselenin
başka boyutları olabileceğini de hesaba
katmak gerekmektedir. Obezite bir sorun olarak bakıldığında bireysel yaşanan
bir sorundur; ancak neden dünya genelinde bir salgın halini aldığı sorusunun
yanıtları toplumsal bir bakış açısını
gerekli kılmaktadır...

Obezite sorunu
bireysel mi toplumsal mı?
Yaşamının erken yaşlarından itibaren insanın kilo almasını kolaylaştıran
ürünleri gören, temas eden, tüketen bir
çocuğun gıda tercihlerinin ve alışkanlıklarının sağlıklı bir çerçeveye oturmasını
ummak doğru değildir.
Yetişkinlerde gözlenen obezite sorununun kişisel tercihler, doğru gıda seçimleri
yapamama, hangi gıdanın ne miktarda
ya da ne sıklıkta tüketileceğini bilememe, aşırı tüketim ve hareketsizlik gibi
faktörlerden kaynaklandığını söyleyen
görüş epeyce yaygındır. Obezite meselesinin toplumsal değil bireysel bir sorun
olduğunu dile getiren ve bizlere, “yanlış besleniyor, çok yiyor ve az hareket
ettiğiniz için de obez oluyorsunuz” diye
seslenen bir görüştür bu. Ülkemizdeki
Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi konu ile ilgili kamu
otoritelerinin görüşü budur.
Ancak çocukların da gıda seçimi ve beslenme konusunda akıllı kararlar alabilen,
hangi gıdadan ne miktarlarda yerlerse ne
gibi sağlık sorunları yaşayabileceklerini
bilen özneler olduklarını nasıl varsayabiliriz. Altı aylık olmuş ve ek gıdalara geçmiş
bir bebeğin yediği yiyeceklerde anne
sütünde bulunan şeker miktarından çok
daha fazla şeker bulunmasının nedenini
sorgulamayacak mıyız?...
Her ne kadar aksi dile getirilse de
obezite meselesi bireysel değil sosyal bir
meseledir. Her sosyal meselede olduğu
gibi kamusal politikalarla düzenlenmesi
de esastır...

Abur cubur gıdalar ve obezite
Şeker; glikoz, fruktoz (meyve şekeri),
laktoz (süt şekeri), sükroz (çay şekeri)
gibi basit yapıdaki karbonhidratlar için
kullanılan genel bir isimdir. Şekerler
az veya çok gıdaların doğal yapısında
bulunur. Ancak işlenmiş gıdalarla alınan
şekerin büyük bir kısmını besinlerin
doğal yapısında bulunan şeker değil de
besinlerin işlenmesi ya da hazırlanması
aşamalarında katılan ilave şekerler oluşturur. Eklenen şeker, şeker kamışı, şeker
pancarı gibi kaynaklardan elde edilen
ve çay şekeri olarak da bilinen sakkaroz
olabildiği gibi, glukoz şurubu, fruktoz

şurubu ya da yüksek fruktozlu mısır
şurubu da olabilir. Örneğin gıda endüstrisinde yüksek fruktozlu mısır şurubu çok
kullanılmaktadır...
İnsan vücudu metabolik süreçlerde
glikozu bir enerji kaynağı olarak kullanır.
Fruktoz da glukoz gibi bir şeker olmasına
rağmen vücudumuzda glikoz gibi metabolize edilemez. Amerika’da1960-1999
arasında kullanım miktarı 10 kat artan
yüksek fruktozlu mısır şurubu çay şekerine kıyasla daha fazla oranda fruktoz içerir
ve bu fazlalığın bazı sağlık sorunlarına ve
nihayetinde obeziteye yol açtığı pek çok
yayında belirtilmektedir. Ancak dünya
genelinde sakkaroz kullanımı yüksek
fruktozlu mısır şurubu kullanım miktarından dokuz kat daha fazladır. Dolayısıyla
sorun sadece fruktoz kullanımındaki
artıştan değil genel olarak şeker kullanımındaki artıştan kaynaklanıyor olabilir...

Obez yapıcı toksik
kimyasallar: Obesojenler
Ucuz, besin içeriği zayıf, yağ ve şeker
içeriği yüksek gıdaların son 30-40 yıl
içinde dünya geneline yayılması ve tüketimlerinin sürekli artışı dünya genelinde
obezite oranlarının artışına yol açan en
önemli nedenlerden biri olarak görünüyor. Ancak bu olguya paralel olarak ya da
eş zamanlı gelişen bir başka olgu hormonal sistem bozucu toksik kimyasalların
yol açtığı çevre kirliliğinin de dünya
geneline yayılmış olmasıdır. Hormonal
sistem üzerinde olumsuz etki göstererek
kilo alımına neden olan toksik kimyasallar “obesojen” yani “obez yapıcı” olarak
adlandırılmaktadır.
Endüstriyel faaliyetler sonucu açığa
çıkardığımız bazı pestisitler, fitalat esterleri, bisfenoller, ağır metaller, dioksin,
PCB gibi bazı kalıcı kimyasal kirleticiler
obesojen olarak nitelenmektedir. Obesojenler ürettiğimiz gıda maddelerine
ve sulara bulaşarak beslenme yoluyla ya
da yaşadığımız çevre ve çalıştığımız iş
ortamlarından temas ve solunum yoluyla
bünyemize alınmaktadır. Bu kimyasal
maddelerin zamanla hormonal sistemin işleyişini bozarak obeziteye neden
oldukları düşünülmektedir...
Obezite sorunu nasıl bir hayatın içinde
yaşadığımıza sıkı sıkıya bağlıdır. Obezite
sadece bireysel tercihlerimizle, uygun
gıdaları, yeterli miktarda tüketerek
üstesinden gelebileceğimiz bir sorun
değildir. İçinde yaşadığımız ortamda
bulunan ve obezite sorununa yol açan
gıdaların kolayca temin edilip edilemediği, yaşadığımız doğal çevredeki tahribat,
toksik kirlenme, tarımsal üretimimizi
nasıl yapılandırdığımız, ülkedeki politik
iklim, meselelere kamusal çözümler
oluşturmakla mükellef siyasi iktidarın
hangi politik tercihlere göre davrandığı
gibi pek çok etmenle yakından ilgilidir...

Kendimi Neden Bu Şehirde Öldürdüm?
Mine Söğüt

H

ani uzak ülkelerde ölmek için gidilen kutsal şehirler
vardır ya, inananlar nehrin kıyısındaki harabe tapınaklarda kirli döşeklere uzanıp usulca ölümü beklerler ya,
ben de onlar gibi, bu şehre çok uzaklardan ölmek için… kendimi
öldürmek için geldim.
Aslında bıraksalar doğduğum yerde de ölebilirdim. Zamanı
gelince, kendiliğinden. Ama hayat beni rezil bir değnekle dürttü. Kalk, deliliğin peşine takıl, akılsızlığın peşine, hırsın peşine,
inançsızlığın peşine takıl, kalk o şehre git, sokaklarında dolaş,
kuytularında seviş, tepelerinde öldür, çukurlarında öl dedi.
Şehre geldiğim ilk günden beri kılıktan kılığa girer, tehlikelerden tehlikeler seçerim. En sakin mahallede, sıradan bir
apartmanın sıradan bir dairesinde, sıradan kocamla ve sıradan
çocuklarımla, sıradan… gerçekten çok sıradan bir hayat yaşasam bile, kızıl, sarı, siyah, kestane saçlarım pencereden aşağı
uzanır, tehlike saçlarımdan yukarı tırmanır.
Bir gün kıskançlık yüzünden ben kalbimden bıçaklanırım, bir
başka gün ben kocamı kalbinden bıçaklarım. Mutfağımda hep
kara saplı bir bıçak. Yoksulluk mutlak ölüm kokacak.
Çocuklar doğururum peş peşe. Kimini büyütürüm, kimini
sokağa bırakırım. Yangınlar çıkar evimde. Bazen çocuklarımı korumak için alevlere atılırım, bazen alevlerin yuttuğu çocuklarım
yüzünden çıldırırım. Tüpten sızan kokudan, bacadan tüten dumandan öldüğümüz de olmuştur çocuklarımla, koyun koyuna.
Bazen bir kuaför salonunda çalışan küçücük bir kızım. Asla
aynı elbiseleri giyemeyeceğim, asla aynı adamları sevemeyeceğim, asla aynı şeylere üzülemeyeceğim kadınların ellerini,
ayaklarını kucağıma alır, ince titrek dizlerime dayar, kısa pembe
tırnaklı parmaklarımın arasında, makas, törpü, pamuk, oje, aseton, sabun, krem, zevk, acı ve nefret, cinnet geçiririm. Cinnetim
içime döner, onların biteviye konuşmalarını sessizce dinler. Bir
gün içimden çıkacak, ya sizi, ya beni, ya da hepimizi teker teker
öldürecek, demek isterim. Susarım.
Suskunluğum koca bir çığlığa dönüştüğünde çok uzaklarda
olurum. Bütün akrabalarımdan, tanıdıklarımdan, hayallerimden, tutkularımdan… çok uzakta. Mesela bir otel odasında.
Aynanın karşısına geçip solgun yüzüme bakarım. Makyajım
akmış, gözbebeklerim küçücük. Boyası gelmiş saçlarımın uçları
kırılmış, rengi kaçmış ruhumun kalbi yarılmış. Kendime her gün
yeni bir isim koyarım. Hepsi de çiçek isimleri olur. Her erkeğe
başka bir isim. Gül benim, Menekşe benim, Nergis, Yasemin,
Mine… bazen de Kadife.
Geceler boyu sokaklarda gezdiğim olur. Elimde bir içki şişesi
kaldırımlarda uyurum. Bazen duvarlara yaslanır, taşlara çömelir, tanımadığım insanların arabalarına binerim. Kamyonlarda
görürsünüz beni, elimde sigara, ağzımda küfür, tepemde hep
vahşi bir rüzgar, kaderimi oradan oraya süpürür.
Kamyonun camından dışarı bakarım. Kaldırımda oturmuş
küçücük bir kız çocuğu takılır gözüme. Üzerinde kirli mi kirli bir
çaput, ayakları çıplak, burnu sümüklü. Bilirim annesi oralarda
bir yerdedir. Bir ağaç dibine çöker, gizli gizli onu izler. Çocuk
başını kaldırır, yanından gelip geçenlere şaşkın şaşkın bakar. O
yok kadar küçük elleriyle göz göze geldiklerinin paçasına yapışır, para der, bana para ver. Arada altına işer. Çişi yol boyunca
minicik bir ırmak gibi akar gider. O ırmakta ölen bir sürü çocuk
gördüm ben.
Bazen ben bu şehirde on altı yaşında hamile bir kadın olurum.
Evdeki çekyata uzanır ya da masanın başına geçer ağlarım.

Kocam ya eve dönmezse!
Kocam bu gece beni yine
döverse! Karnımdaki çocuk
ölecek mi? Karnımdaki çocuk ölürken beni de öldürecek
mi? Babama gitsem. Kurtar beni
desem. Kapılar açılır mı? Silahlar
çekilir, taşlar kafama vurulur mu?
Sonra evde tek başıma doğururum çocuğu. Bir kedi gibi dişlerimle
koparırım göbeğini. Üç gün hiç
durmadan ağlar. O ağladıkça kocam duvarları yumruklar. Sonunda tutar zıbınından, pencereden
dışarı atar. Çocuğu öldürülmiş
bir anne, bu koca şehirde tek
başına ne yapar?
Sokaklarda kadınların çantalarını çalan benim, kirli yataklarda tanımadığım adamların altına yatan da. Şalvarımın
içindeki gizli cepler hap dolu.
Çok uzaklardan bu şehre geleli
yüzyıllar oldu.
Bana ait tek odanın penceresi
hep karanlığa bakar. O yüzden
geçmişimi de göremem geleceğimi de. Zifiri bir hayatın içinde hem
kalabalık, hem yalnızlık.
Sorsanız şehri severim aslında.
Kocamandır, renkli ve cazibeli. Vaatlerle doludur sanki. Ama sanki. O
yüzden başım döner, gözlerim kararır,
aşklarım da, cinnetlerim de hülyalıdır.
Hapishanelerinde yatarım. Üzerimde bombalar, cebimde silah, düşler
kurarım. Yenemediğim şehri havaya
uçursam. Sevişmediğim erkekleri
paramparça etsem. Doğuramadığım
çocukları kalplerinden bıçaklasam.
Geldiğim dağların türkülerini söyleye
söyleye çıksam mahkemelerine. Şehir
mi yaman, ben mi yaman.
Karanlık mahallelerine daldığım olur
bazen şehrin. Kadınlar siyah, kapkara.
İlahi bir yalanın içinde yuvarlana yuvarlana, bütün mezarları teker teker ziyaret
ederim. Bildiğim bütün dualar yağmur olur
başımdan aşağı akar. Herşeye inanırım o
an… en çok da cehenneme, kabir azabına,
günahların peşimi ne bu dünyada ne de
Çizen:
öbür dünyada bırakmayacağına… baştan aşağı
Bahadır Baruter
bizzat günah olduğuma.
Şehri avucumun içine alsam, elimde bir bez, her yanını ovalayıp parlatsam… şehir tehditten arınır mı?.. binbir çeşit kadınlık
hali yepyeni bir kadere kavuşur mu?
Bu şehir yüzyıllardır erkektir ve kadınları sevmeyi bilmez. İşte
bu yüzden, bu şehirde ben her gün kendimi defalarca öldürürüm. Bomba olur patlarım; kulesinden, köprüsünden aşağı
atlarım. Elimde bir bıçak her yerime saplarım. Tavandaki bütün
ipler kendimi asmam için sallanır. Arabalar önlerine atlamam
için yol alır. Denizinde, lağımında, çöpünde, kimliksiz cesedim.
Kimsesizler mezarlığında daracık çukurlara sığar dev cesaretim.
Deli Kadın Hikayeleri, s. 169, YKY Yayınları, 2011.
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Görünmeyen emek, sesini yükselt
Şöhret Baltaş

Kadının güçlenmesi, daha
önceden yoksun bırakıldığı
iradesini ve karar verme
yetisini kullanma ve yaşamı
için tercihler yapabilme
hakkını kazanması olarak
tanımlanıyor. Hangi konuda
becerisi varsa bunu üretime
dönüştürerek kendi parasını
kazanabilmek, ev içi emeğin
tüketici döngüsünden
çıkıp kendine ait sosyal ve
ekonomik bir alana sahip
olmak kadınlara özsaygı
ve özgüven duygusu
kazandırıyor.
18
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adınlara yönelteceğim bir soruyla başlamak istiyorum: “Görünmeyen emek” nedir?
Her türlü tanımı bir yana bırakıp düşündüğünüzde, aklınıza gelen ilk cümle ne?
Sizin yerinize ben cevap vereyim: “Bütün gün ne yapıyorsun ki?” sorusu karşısında
hissedilen tükenmişlik duygusu.
Bütün akademik ve iktisadi tanımlar, aslında bu soruya verilen ya da verilemeyen cevapta gizlidir. Görünmeyen emek, kadınların ev içinde, ailesi için harcadığı emektir. Peki
neden “görünmez” bu emek? Neden yukarıda örneklediğim türden sorulara ve bu soruda
gizlenen “değersiz görme” tavrına yol açar? Hatta neden, zamanla bizzat kadının da,
kendi yaptığı işi ve giderek kendisini değersiz görmesiyle sonuçlanan bir süreç yaşanır?
Her şeyden önce karşılığında herhangi bir ücret alınmadığı için, bu emek görünmez.
Ücret alınmadığı için, piyasada herhangi bir değeri yoktur. Oysa “üretim” sayılan bütün
işlerin serbest piyasada “değer” kazandığı bir toplumsal sistem içinde yaşıyoruz ve bu sistem, sadece alınıp satılan ürünler için değil, toplumsal hayatın tüm alanlarında “para”nın
en üstün değer olmasını dayatıyor. Yaptığı üretimin karşılığında az kazanç sağlayan birinin bile hor görüldüğü bir dünyada, herhangi bir parasal karşılığı olmayan emek, üretken
emekten sayılabilir ve saygı görebilir mi?
Ev içi emeğin görünmez olmasının ikinci nedeni, bu emeğin harcandığı yerin bir “işyeri”
değil, bizzat aile evi olması. Kadın bu emeği herhangi biri olarak değil, “eş/anne/evlat”
olarak, yani sevgi ve bağlılık ilişkileriyle sarıp sarmalanmış bir halde gerçekleştiriyor.
Dolayısıyla da bu emek, sevginin, aile olmanın, eş/anne/evlat olmanın bir parçası olarak
kabul ediliyor.
Son bir neden de, ev işlerinin yapılma tarzında. Ev işleri, iç içe girmiş bir şekilde yapılıyor. Yani mesainin bir başı sonu yok; düzenli bir çalışma değil. Bebeği sallarken çorbayı
karıştırıyor, süpürgeye ara verip çamaşırları asıyorsunuz ve yatmadan önce salonu toplayıp bulaşık makinesini boşaltıyorsunuz. Günlük hayatla bu kadar iç içe geçmiş olması,
her gün harcanan ve yeniden yeniden harcanan bu emeğin varlığını görünmez kılıyor.
Oysa saymaya kalktığınızda, ciddi bir yekûn çıkıyor ortaya: Yemek pişirmekten çamaşır
ve ütüye, temizlikten çocuk ve yaşlı bakımına kadar tüm bir yaşamı kaplıyor; üstelik
bu “görünmez” emeğin hallettiği işlerin hepsinin piyasada bir karşılığı var. Lokantalar,
çamaşırhaneler, temizlik şirketleri, kreşler ve anaokulları, yaşlı bakımevleri hep kadınların
bedavaya verdiği hizmetin “ücretli” hale bürünmüş karşılıkları.
Peki, neden dışarıda parayla satın aldığımız bu işler, kadının “doğal” görevi gibi kabul
ediliyor?

İşte bu noktada, ikinci kavrama geçiyoruz: Toplumsal cinsiyet.
Doğuştan sahip olduğumuz cinsiyet,
kadın ve erkek arasında sadece fiziksel/
biyolojik farklara işaret ediyor. Yani
bugün artık herkesin dile getirdiği erkek
egemenliği ve eşitsizlik gibi sorunlar,
biyolojik cinsiyetimizden kaynaklanmıyor. Her insan yavrusu, öğrenmeye açık
bir bebek olarak doğuyor; toplum ise bu
bebeğe, neyi biliyorsa onu “öğretiyor.”
Kadın ve erkeğe toplumsal olarak yüklenen, öğretilen, öğrenilen kadınlık ve
erkeklik rolleri, toplumsal cinsiyetimizi
oluşturuyor. Ve bu da bizden beklenenleri; kendimizi yapmakla yükümlü hissettiğimiz, yapmazsak suçluluk duyduğumuz
her şeyi belirliyor. “İyi eş” olmak, “iyi
anne” olmak, “iyi evlat” olmak kadınlar
için son derece geniş bir sorumluluk alanı
demek; yapmak için kendini adadığın,
yapmakta kusur edersen suçluluk hissinden kurtulamadığın bir döngü…
Yazıya iki kavramla, görünmez emek
ve toplumsal cinsiyet kavramlarıyla
başlamamın nedeni var; çünkü kadınların
ezilmesinin temelinde yatan da, buna
karşı mücadele edebilmelerini sağlayan
da bu kavramlar. Emeğimizi görünmez
halden görünür hale getirdiğimizde,
kendi emeğimize ve dolayısıyla kendimize güvenimiz ve saygımız artıyor; bu ise
çevremizin gözünde de farklı bir noktaya
sıçramamız, “değer” görmemiz anlamına
geliyor. Kendinin bir insan olarak değerini fark eden kadın ise, toplumsal cinsiyet
rollerini zorlamaya, esnetmeye başlıyor.

Üretim evden dışarı çıkıyor:
Yerel ağlar
Kadının ezilmesinin temelinde yatan
maddi gerçekliği dönüştürmeden, sadece
kültürel alanda bir değişim elde etmenin
imkânsızlığına dair bilinçten, kadınların
ekonomik olarak güçlendirilmesi fikri
doğdu. 90’larda ortaya çıkan kadın hareketinin bilinen sloganıydı; “Görünmeyen
emek / Sesini yükselt!” Doğru bir tespitti,
doğru bir talepti ancak görünmeyen
emeğin sadece büyük kentlerde değil,
küçük yerleşimlerde de sesini yükseltebilmesi için gereken organizasyonlar, ancak
2000’lerde hayata geçirilmeye başladı.
Yerel çözümlere yönelim aslında kadın
hareketiyle başlamadı. İklim sorunundan
gıda ve içilebilir su erişimine, küresel
yoksulluktan enerji krizine kadar pek çok
konu, artık yerel düzeyde bulunması gereken çözümlere işaret ediyordu. Güneş
enerjisi, rüzgâr türbinleri, suyun küçük
ölçekte arıtılıp kullanılması, kolektif
çiftlikler ve tüketici hareketi gibi uygulamalar, sorunların merkezi düzeyde değil
de, bizzat yörenin sakinleri tarafından
çözümlenmesinin daha gerçekçi ve daha
demokratik olduğunu ortaya koyuyordu.
Dünyanın karşı karşıya olduğu çok

önemli sorunlardan biri
de, kuşkusuz yeryüzü
nüfusunun yarısını oluşturan kadınların içinde
bulunduğu durum. Gelişmiş ülkelerde de etkisini
gösteren ama daha çok
yoksul ülkelerde yaşanan
bu durum; kadınların dünyada gerçekleşen toplam
üretimden pay alamaması,
ağır eşitsizlik ve baskı
koşullarında yaşaması, istihdamın dışında
bırakılması ve sonucunda gerek kadına
şiddetin, saldırının ve kadın yoksulluğunun artması, gerekse anne-çocuk ölümlerinin yükselmesi şeklinde ortaya çıkıyor.
Türkiye’de de kadınların durumu pek
parlak değil. Kadın cinayetlerindeki artış,
eziyete başkaldıran kadınların “eski koca”
tarafından öldürülmesi, yani rolünün
dışına çıkan kadının cezalandırılması
olarak açıklanıyor ki yanlış değil. 18 yaşın
altındaki evlilikleri hükümet politikaları
engellemiyor, kız çocukları okula gönderilmiyor, yeterli sağlık hizmeti alamayan
kadınlar özellikle kadın-doğum alanında
kendi haline terk edilmiş durumda.
Dünyada kadınların içinde bulunduğu
bu duruma karşı, son yıllarda yaygınlık
kazanan bir mücadele yöntemi, kadınları
yaşadıkları yerelde güçlendirmek, kendi
kendilerine yardım edebilmelerini sağlamak. Hani şu ünlü özdeyişteki gibi; balık
vermek değil, balık tutmayı öğretmek.
Bu konuda dünyada çok başarılı
örnekler var ama Türkiye’deki çalışmalar
da hatırı sayılır bir ilerleme kaydetmiş
durumda. Yerel yönetimler, sivil toplum
örgütleri, çeşitli kadın örgütlenmeleri
kadınların yerelde güçlendirilmesi için
çok değerli çalışmalar yürütüyorlar. Bu
çalışmalar, kadın kooperatiflerinden
kadın üretici pazarlarına, mikro-krediden
meslek edindirme kurslarına kadar geniş
bir yelpazeye yayılmış durumda. Farklı
tarzda örgütlenmiş olsalar da, aslında
amaçları aynı: Kadın yoksulluğunun azal-

tılması; kadın istihdamının
artırılması; çeşitli sebeplerle kamusal hizmet ve
imkânlara ulaşamayan
kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımının
sağlanması ve kadınların
çalıştıracağı alternatif iş
modellerinin geliştirilmesi.

Denizyıldızının
hikâyesi
Kadının güçlenmesi, daha önceden
yoksun bırakıldığı iradesini ve karar verme yetisini kullanma ve yaşamı için tercihler yapabilme hakkını kazanması olarak tanımlanıyor. Hangi konuda becerisi
varsa bunu üretime dönüştürerek kendi
parasını kazanabilmek; kendisi gibi olan
kadınlarla yan yana, eşit koşullarda, herhangi bir ast-üst ilişkisi olmadan çalışabilmek; ev içi emeğin tüketici döngüsünden çıkıp kendine ait sosyal ve ekonomik
bir alana sahip olmak kadınlara özsaygı
ve özgüven duygusu kazandırıyor. Bunun
yanı sıra az veya çok kendi gelirine sahip
olma imkânı elde ediyor ve evine somut
bir katkıda bulunuyor. Kadınların ortak
sorunlara karşı ortak çözümler ürettiği iş
modelinden kazandığı bilgi ve deneyimle, kendi kız çocuğuna da daha bilinçli bir
gelecek hazırlayabiliyor.
Kadınların toplumsal cinsiyet rolü
nedeniyle uğradıkları baskı ve sınırlamaya karşı güçlendirilmelerini amaçlayan
bu yerel çalışmalar, bütünsel ve radikal
bir çözüm olmadığı yönünde eleştirilerle
karşılaşıyor ama bana kalırsa bu, denizyıldızının hikâyesi ile aynı. Okyanus
kıyısına vurmuş binlerce denizyıldızı için
ya da bütün bir okyanus ve kumsal için,
tek bir denizyıldızının suya ulaşmasının
anlamı olmayabilir; ama suya ulaşan o
denizyıldızı için her şey değişmiştir…
Bu değişim, denizyıldızı için bir hayat
demektir ve hayatı değişen denizyıldızlarının artması, emin olun, dünyayı daha
iyi bir yer haline getirecektir.
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Alplerde bir Dersimli

Ekber abi ve dağ keçileri

Murat Naroğlu / Viyana

D

evam etmeyeceğini söylediğinde zirveye aşağı yukarı
beş yüz metre vardı. Karla kaplı, kısmen düz bir bölgedeydik. Hava şartları tek kelimeyle mükemmeldi. Doğa,
tadına doyum olmaz bir güzellik sunuyordu.
Biz Hochschwab dağ grubunun doruk noktasını (2.277 m) hedeflerken Ekber abi tek bir iyi karenin peşindeydi. Hiç olmazsa
bir dağ keçisini* bir kayadan diğerine atlarken görüntülemek
istiyordu. Uzun ve zorlu bir yolculuğun sıradaki durağıydı bu
kare. Hikâye ise onlarca yıl öncesine dayanıyordu.

İlk makine ve yaban hayatı
Yaklaşık 20 yıldır Avusturya’nın St. Pölten isimli kentinde
yaşayan Ekber abi, ilk fotoğraf makinesini İstanbul›dayken
almış. 15-16 yaşlarında, pastacı olarak çalışan bir delikanlıymış
o tarihlerde. Fırsat bulunca memleketi Dersim’e gider, köydeki aile üyeleri keçi sağarken onları fotoğraflarmış. Zamanla,
çevresindeki diğer hayvanlar ve insanlarla da ilgilenmiş ancak
kendisini geliştirdikçe yaban hayatına yönelmiş.
Dersim’in Mazgirt ilçesinde, keçilerin yoğun olduğu bir
bölgeyi keşfedince çıtayı bir hayli yükseltmiş. Keçi yavrusuna
saldıran bir kartal fotoğrafı çekmeyi çok istemiş lakin başarılı
olamayınca işi şansa bırakmış.

Emek
Ekber abinin şimdilik şansa bırakmadığı konuyu ise rahatlıkla
tahmin ediyorsunuzdur: kayalardan atlayan keçiler. Hochschwab’da, ayrıldığımız bölgede birkaç saat sonra buluştuğumuzda kendisi pek bir keyifliydi. Arşivinde olmasını arzuladığı
kareyi yakalamıştı.
Ayakları sırılsıklam, bedeni yorgundu fakat yüzünde benzersiz bir gülümseme vardı. Çantasındaki dağcılık malzemelerine
ek olarak bir de fotoğraf makinesi, objektifler vs. taşımaktan
rahatsızlık duymuyordu. Aksine mutluydu hâlinden. Karşılaştığımız hemen herkeste saygı uyandırıyordu çabası.

Bağ
Ekber abiyi farklı kılan tek şey harcadığı fiziksel emek değildi.
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Fotoğrafla arasındaki bağ, delikanlılık çağından bugüne, saflığını yitirmeden korunmuştu. İlk yıllarından itibaren tutkusu
uğruna sürekli harcama yapan fakat tek bir kuruş dahi kazanmayan birinden bahsediyorum.
Kendisini tanıtmak için kolunu bile kıpırdatmaz Ekber abi**.
Yarışmalara katılmaz, reklam yapmaz, övünmez. “Hiç olmazsa bir sergi aç!” deriz, gülümser ve ısrarlarımızı şöyle yanıtlar:
“Çıkar gütmeden bu sanatı destekleyecek bir kurum lazım.”
Kötü havalarda iyi fotoğraflar çekebileceğini düşündüğü
için evde oturmaz o. Karda, tipide sabırla bekler. Semender
yuvadan çıksın diye uzanır boylu boyunca, üşür ama kalkmaz
yerinden. Güneşin yapraklardaki su damlalarıyla buluşmasını
görüntülemek için tan vaktinde yollardadır. Heyecanla basar
deklanşöre, yine de titremez parmakları.

Zamanımız
Dağlarda avcıları takibe aldığı da olmuştur. Objektifini bir
silah gibi kullanır onlara karşı. Hayvanlarla dosttur, yılanları çok
sever örneğin. "İnsan daha tehlikeli" der. Çakalın çağrıştırdıklarına inat, kendisine ilginç bir lakap seçmiştir. Gururla tekrarlar
adını, “Dağların Çakalı” diye. Duyanların tepkisi değişmez tabii:
“Yahu Ekber, senin gibi adamın ne işi olur çakalla?”
Ekber abinin başı arşiviyle derttedir. Onlarca yılda neler biriktirdiğini varın siz hesap edin.
Satın alınmak istenen fotoğraflarını hediye eden; paranın tutkusuna zarar vereceğini düşünen; zamanımızın dışında bir kahramandır Ekber abi. Bir kelebeğin kanat çırpması, bir ceylanın
ürkmesidir onu yollara düşüren. Ne mesleği değişmiştir ne de
uğraşı. Sakalları kar tutsa da keçileri yalnız bırakmaz dağlarda.
* Latincede Rupicapra rupicapra, Almancada Gaemse, Gams veya Gamswild olarak
bilinen bu keçiler Avrupa ve Anadolu kökenlidir. Kafa-gövde uzunlukları 110-130 cm,
ağırlıkları 25-50 kg arasında değişir. Alplerde en yoğun yaşadıkları yer, Avusturya’nın
Steiermark eyaletindeki Hochschwab dağlarıdır. En büyük düşmanları vaşak, kurt, ayı,
kaya kartalı ve çığdır.
** Ali Ekber Karabulut’un istisnai tek eylemi, aşağıdaki sosyal medya hesaplarından
zaman zaman birkaç fotoğraf paylaşmaktır.
https://500px.com/zimekli
https://www.instagram.com/aliekberaliyedin/

Doğanın coğrafyamıza
özel bir armağanı

Hurma zeytin

Tuncer Beybağ

10 Aralık Terra
Madre (toprak
ana) günü bu yıl
Seferihisar’da Beyler
Köyü’nde bir etkinlikle
kutlandı. Slow
Food gönüllülerinin
katkılarıyla düzenlenen
etkinlikte geleneksele
yemekler yapıldı,
tarhana çorbası,
istiridye mantarı,
çalkama ve ata
ekmeği dağıtıldı.
Bu etkinliğin özel
bir amacı da yöreye
has bir zeytin olan
hurmanın değerine
dikkat çekmekti.
Biz de etkinlikte
rastladığımız, tarım
alanında uzman
gazeteci ve danışman
Tuncer Beybağ’a
sorduk, nedir bu
hurma zeytin?

S

eferihisar’da halk bu zeytine furma zeytin
der. Ama asıl ismi bütün her yerde hurma
zeytindir. Hurma zeytin dünyada başka hiçbir ülkede olmayan çok özel bir zeytindir, sadece
Türkiye’ye ve Türkiye’de de Karaburun-Çeşme
yarımadasına özgüdür. Yani Karaburun, Urla,
Seferihisar, Çeşme ve Güzelbahçe gibi ilçelerimizde bulunur.
Peki bu zeytini bu kadar özel kılan nedir?
Hurma zeytini dalından topladığınız gibi, hiçbir
işleme tabi tutmadan yiyebilirsiniz. Biraz zeytinyağı ve limonla enfes olur.
Bu özel zeytin, bu coğrafyadaki mikro klimanın, denizden başlayan ve karaya kadar uzanan,
bütün doğanın, deniz ve toprak hayatının bütününün bir ürünüdür. Bu mikro klimadaki tek bir
faktörü ortadan kaldırın, hurma zeytin kaybolur.
Beş yaşının üzerindeki erkence zeytinlerinin üzerinde Phoma Oleae denilen bir mantar
tabakası meydana gelir. Denizden karalara doğru
esen rüzgârın getirdiği nemlilik ve serinlikle,
sabaha karşı zeytinin üzerine kırağı yağmaya
başlar. Yağan kırağı bu mantar tabakası ile birlikte doğal bir işleme girer. Zeytinin içindeki olefin
dediğimiz acı suyu alarak damla damla aşağıya
iner ve zeytin dışarıdan hiçbir işlem görmeden,
hiç el değmeden, dalında kendiliğinden kahverengileşir ve buruşmaya başlar. İşte bizim hurma
zeytin böyle oluşur. Aynı tarlada bir ağaçta olur,
diğerinde olmaz. Aynı ağaçta bir dalda olur, diğerinde olmaz. Aynı dalda bir zeytin hurma olur,
diğeri olmaz. Bu doğanın hikmetidir. Hurma zeytin, uygun
şartların hiçbir dış etkene bağlı
olmaksızın bir araya gelmesiyle, işte böyle oluşur.
Hurma zeytin neden bu
kadar önemli derseniz, biliyorsunuz ki sofralık zeytinleri
yaparken muhakkak tuzla
muamele etmemiz lazım. İster
salamura yapın ister selede
işleyin ister torbalardan çürüt-

me cinsini yapın, muhakkak tuzla işlem görür.
Sizin de bildiğiniz gibi tansiyon hastaları tuza
karşı hassastır ve bu yüzden zeytin tüketemez ya
da sınırlı tüketebilir. Aynı şekilde tuza duyarlı bir
metabolizması olan insanlar da zeytini sofralarda tüketemezler. İşte hurma zeytin, onlar için
de bulunmaz büyük bir nimettir. Hurma zeytine
dışarıdan hiçbir şey katmaya gerek yoktur, doğrudan doğruya çerez gibi ağacından alıp yiyebilirsin, istersen zeytinyağı, limon katıp kahvaltı
sofrasında bu lezzetin tadına varabilirsin.
Her zeytinin hurması olmaz. Sadece erkence
dediğimiz, bu yöreye özgü zeytin türü hurmaya
dönüşür. Bu yüzden erkenceye gözümüz gibi
bakmak, ona yaşam veren mikro klimayı korumak zorundayız. Buralarda halk arasında şöyle
bir söz vardır, “rüzgâr gider zeytin biter”. Niye,
çünkü erkence zeytini de denizden gelen bu rüzgâr sayesinde yetişir. Bu mikro klimayı oluşturan
tüm faktörler önemlidir dedik ya, bu yüzden
denizden toprağa kadar bu sistemi oluşturan
dengeyi bozmamaya özen göstermek gerekir.
Balık çiftlikleriyle denizin kirletilmesine de zeytin
yataklarının ortasına taş ocağı yapmaya da bu
gözle bakmalıyız. Bunlara karşı mücadele etmek
doğru bir iştir ve yöredeki bütün zeytinciler buna
sahip çıkmalıdır.
Bilgisizlikten ya da özensizlikten kaynaklı,
erkence zeytininin sonunu getirebilecek bazı
uygulamalar söz konusu olabiliyor ne yazık ki.
Örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi kalktı bütün köylümüze ücretsiz Gemlik zeytini fidanları
dağıttı. Gemliğin maliyeti daha ucuzdur, yetiştirilmesi daha kolaydır, dibinde yetişen fide
çıkıntılarını fidan haline getirebilirsiniz. Ama bu
yarımadadaki zeytinlerin içine Gemlik zeytini
diktirmek, burada ta İyonyalılardan beri gelen
zeytin plantasyonunun yok edilmesine sebep
olur. Çünkü o ağaçlardan yapılan tozlama ile
Phoma Oleae dediğimiz mantar tabakası yok
olmaya, yarımadada hurma zeytin azalmaya
başlar. Dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan
bir zenginlik daha yok olup gider.
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Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Sorumlusu Şevket Meriç:

‘Köylü ürettiğini satarak mutlu olsun, tüketici
aldığı üründen mutlu olsun, bizim derdimiz bu’

Yıllardır bütün ülke tarımda kötüye gidişi tartışıyorken, bazı illerimizde son on yılda kırsal nüfus üçte bir, dörtte bir oranında azalmışken, Seferihisar tarım odaklı bir yerel kalkınma yönünde adımlara sahne oluyor. Elbette sorunları bitmiş değil, ama Seferihisarlı
çiftçiler, Belediye’nin önayak olduğu girişimlerle, ekonomik ve fiziksel olarak sürdürülebilir ve nitelikli bir tarımsal üretim için örnek
olabilecek işler gerçekleştiriyor. Bütün bunları Seferihisar Belediyesi’nde Tarımsal Hizmetler Sorumlusu olarak görev yapan Şevket
Meriç’le konuştuk. Meriç’in Seferihisar’da tarımsal üretim alanındaki tüm projelerde emeği var. Üretici birliklerinden köylü pazarlarına, tohum takasına, tüm projeler için fikir üretmiş, hepsine eli değmiş. Biz sorduk o anlattı…

Tarımsal üretimin yerel
ve belki daha fazla genel
etkenlerden dolayı hak
ettiği maddi karşılığı
bulamaması, insanların
ürettikleriyle geçinememesi…
Bu Türkiye’nin en büyük
sorunlarından biri.
Seferihisar’da üreticiye
verilen bu tür destekler
sayesinde insanlar köylerinde
kazandıklarıyla geçimlerini
sağlayabiliyorlar.
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B

ildiğim kadarıyla özetleyeyim. Aslında bütün hikâye 2009 yılında Tunç Soyer’in
Belediye Başkanı olmasıyla birlikte başladı. Kendi açımdan değerlendirmem
gerekirse, bana verilen ilk görev pazar yerleri sorumluluğuydu. İlk zamanlar
Seferihisar’da köylünün satış yapabilmesi için düzenlenmiş bir pazar yeri yoktu.
2009 yılının Temmuz ayında ilk köy pazarını kurma talimatını Başkan’dan aldığımızda, hangi pazarcı üretici, hangisi halden alıp satıyor, pek ayrımını yapamıyordum. O
görevi alınca işin içine girme fırsatı buldum. Köylüler iyi yerlerde tezgâh alamıyorlar,
daha çok pazar çevresinde kaçak göçek, seyyar dediğimiz şekillerde satış yapabiliyorlardı. O dönemde kadınların satış yapabildiğine şahit olduğumu ise söyleyemem.
Neredeyse hiç yoktu.

- Nereden başladınız?
- Önce pazara gelen köylülerden başladık. Talep topladık ama bir elin parmaklarını
geçmedi bu talepler. Sonra köylerde gezdik niyetimizi anlatmak için. Ev ev, tarla tarla
yaptığımız çalışmalarda bizlere yardımcı olan yine kadınlar oldu. Pazar yerlerinin
kurulmasında ve daha sonraki projelerde kadınların inanılmaz desteğini aldık. ÇKS
(Çiftçi Kayıt Sistemi) içindeki çiftçilere ulaştık. Zar zor 13 kişiyi topladık ve ilk köy
pazarı böylelikle kuruldu. Hepsi küçük aile çiftçiliği ile uğraşan, kendi ektiği biçtiği
ile gelirini sağlayan 13 aile. Bu ilk üretici pazarımız ile aracısız satış yapma imkânı
buldukları için, mallarını hale ya da ikinci üçüncü şahıslara düşük fiyatlarla vermekten

kurtuldukları için iyi kazanmaya başladılar. Mutluydular.
Onları gören diğerleri de pazardan yer
almak için başvurdular. Hem Seferihisar’ın yerlisinden hem de dışarıdan gelip
yerleşenlerden... O kadar talep oldu ki ilk
günlerde pazara ürün çıkaracak üretici
bulamazken sonralarda pazarda yer bulma sıkıntıları yaşamaya başladık. Pazar,
Seferihisar halkından, Seferihisar’daki
yazlıkçılardan ve günübirlik gelen turistlerden çok ilgi gördü. Öyle ki daha öğlen
olmadan tezgâhlarda ürünün bittiğine,
kadın tezgâha bakmak için kalırken erkeğin arabayı atlayıp tekrar tarlaya ürün
hasat etmeye gittiği oluyordu.
Hâl böyle olunca, işler iyi gidince sayı
gittikçe arttı. Bu benim için özellikle
gurur verici bir şey, pazardaki kadınların
sayısı da arttı. Seferihisar’da kadın kimliğinin görünür olması da o zamanlara
denk geliyor.
- Nasıl etkileri oldu?
- Bu pazarlarda kendi ürettiklerini
satabilme imkânı bulan kadınlar kendi
harçlıklarını kazandılar, çocuklarını okutmaya başladılar, faturalarını kendileri
ödediler. Kadın kimliği açısından iyi bir
ivme yakalandı diyebilirim. Aile içinde ve
sosyal hayata katılım bakımından olduğu
kadar ekonomik bakımdan da kendi alın
terleri ile hak ettikleri yerlere geldiler.
Tabii pazar yerleri hanenin gelirini
arttırırken aynı zamanda kentin ürün
çeşitliliğini artırma yönünde bir gelişimi
de tetikledi. Ekilmeyen ürünler ekilmeye
başlandı. Önceleri Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı bazı kurslarla beceriler edinen kadınlar Belediyemizin açtığı Kadın
Emek Evleri’ndeki kurslara da gittiler.
Buralarda kazandıkları becerilerin de
pazarlardaki canlanmaya ve beraberinde
getirdiği dönüşüme katkısı oldu.
Tabii ki bununla birlikte ailenin dönüşümü de geldi. Ailede, erkeğin “sadece
ben yaparım” dediği işleri de kadınlar
gayet tabii çok iyi şekilde yürütmeye
başladılar.

bunların yan yana gelip örgütlü bir güç
olmaları zor ve ortada iyi çalışan kooperatif örnekleri yok. Başkanımız Mandalina Birliği’nin kurulması talimatını
verdiğinde, mandalina üreticileri doğru
düzgün ürün satma şansına sahip değildi. Maalesef ürünlerini hem yetiştirmede
hem pazarlamada çok kötü sonuçlarla
karşı karşıya kalıyorlardı. Mandalina Birliği ile birlikte biraz daha farklı bir pazar
oluşmaya başladı. Umuyorum ki, zamanla şimdikinden çok daha iyi işler ortaya
koyabilecekler.
Bunun dışında bazı kooperatifler
belediye aracılığıyla desteklendi, bazı
köylerimizde yeni kooperatiflerin kurulması teşvik edildi. Tüm bunların önemli
toplumsal etkileri olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz, köyden kente göç
şehirlerin aslında en bildik sorunlarından
biri. Tarımsal üretimin yerel ve belki daha
fazla genel etkenlerden dolayı hak ettiği
maddi karşılığı bulamaması, insanların ürettikleriyle geçinememesi… Bu
Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri.
Seferihisar’da üreticiye verilen bu tür
destekler sayesinde insanlar köylerinde
kazandıklarıyla geçimlerini sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla, eğitimli genç nüfusun
büyük şehirlerde eğitim aldıkları dallarda
çalışmayı seçmesi dışında köyden kente
göç yok Seferihisar’da. Şehirle bağı olan
insanlar da köyden kopmadılar, buradaki
üretimlerini sürdürdüler. Aksine, nüfus
dışarıdan gelen insanlarla artıyor ve işin
iyi tarafı, gelenler de tarıma değer veren
kişiler.
- Seferihisar’ın aldığı göç tarımı
zayıflatmıyor yani...
- Dışarıdan gelenlerle kent dönüşüyor
elbette ama bu dönüşüm Orhanlı’da,
Ulamış’ta araziler alalım, bina dikelim
şeklinde değil; aldığımız arazinin mevcut
yapısını koruyalım, oradaki o mevcut yapıyla birlikte tarımsal üretime katılalım

şeklinde yaşanıyor. Hatta araziyi daha
verimli kılmak, doğal yöntemlerle üretim
yapmak, ürün çeşitliliğini geliştirmek
bakımından yenilikler de getiriyorlar.
Gelip bir zeytinlik, bağ bahçe alan hiç az
değil. Pazarlarda biz bunun da etkilerini
görüyoruz. Üretime doğrudan katılanlar
dışında, genel olarak Pazar tezgâhında
yerel, doğal ve nitelikli ürün görmek
isteyen bir nüfus oluşturuyor dışarıdan
gelenler. Dolayısıyla bu yönde Seferihisar’da tarımsal üretimin geliştiğini
söylemek mümkün.

Tohumdan tezgâha…
- Bunları yaparken, Belediyemiz aynı
zamanda yerelde kalkınma modellerinin
en iyi örneği olan Cittaslow kriterleri
çerçevesinde birçok projeyi de hayata
geçirdi. Üretici pazarları ve kooperatifler
derken, bir adım da tohum konusunda
atıldı. Hem üreticileri her defasında
tekrarlayan tohum giderlerinden kurtaran, hem de daha önemlisi, daha
çok kazanma hayali ile kandırılıp yerel
tohumlardan vazgeçirilen köylülerin,
eski geleneklerinde yaşattıkları tohumlara tekrar sahip olmalarının önünü açan
bir yerel tohum takas etkinliği başlattık.
2011 yılında düzenlenen ilk Yerel Tohum
Takas Şenliğimizden hemen sonra kurduğumuz Can Yücel Tohum Merkezi’nde
tohumları bir yandan çoğaltıyor, bir
yandan da ücretsiz olarak dağıtıyoruz.
2011 yılındaki takas etkinliğimizden
sonra Türkiye’de 50’ye yakın etkinlik
düzenlendi. Neredeyse tamamına katılıp
ücretsiz tohum dağıttık. Tohum merkezi
kurmak isteyen belediyelere elimizden
geldiğince yardımcı olduk. Başkanımızın
bu konuda ki tavrı çok net. Elimizden
geldiğince tarımı desteklemeliyiz…
Pek çok tezgâhta bu yerel tohumlardan elde edilen ürünleri bulmak mümkün. Böyle bir gelişmenin kenti yerelden
kalkındırırken aynı zamanda gelenekleri

Şevket Meriç Ulamış Kadın Emeği Mutfağı önünde.

El ele üretici birliklerine...
- Burada ikinci adımını gerçekleştirdi
Seferihisar. Köy pazarından sonra, yine
küçük üreticiyi başka bir alanda destekleyen bir adım atıldı. Birliklerin ve
kooperatiflerin kurulması süreci başladı.
Tamam, siz kişileri destekliyorsunuz ama
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de yaşatmayı sağladığını söyleyebilirim.
Geçtiğimiz ay yerel tohum konusundaki gelişmelerin en değerlilerinden bir
tanesi gerçekleşti; Ulamış köyü üreticileri
ile gerçekleştirdiğimiz Alım Garantili
Karakılçık Buğdayı Yetiştiriciliği Projesi.
2011 yılında yerel tohum etkinliğine
hazırlanırken, Gödence köyümüzde yaşlı
bir amcada tükenmiş olduğu sanılan
bu buğdayın tohumunu bulduk. 40-50
kilo kadardı, çoğu küflenmişti, tek tek
elimizle ayıklamıştık amcayla birlikte.
İlk yıl, 2011 yılının Ekim-Kasım aylarında
bu tohumu ektik. Geçen seneye kadar
hep tohumluk olarak ayırıp çoğalttık,
ekmek yapmaya cesaret edemedik. İlk
defa geçen yıl ekmek yapılabilecek hale
geldi ve sonunda 120 dönüme yakın bir
arazide ekimini sağladık bu tohumların.
Ata Ekmeği ve Armola Şenliği düzenlediğimiz Ulamış köyümüzde etkinlik günü
köy pazarımızı da açtık. Bu pazarda her
cumartesi karakılçık ekmeği bulabilir,
güvenle tüketebilirsiniz.
Ekilen tüm arazi Belediye’ye mi aitti?
- Hayır, burada da çok güzel bir şey
oldu. Bu 120 dönümün belki en fazla 10
dönümü Belediye’nindir. Bu arazilerin sahipleri Seferihisar’da bu davaya sahip çıkan, inanan insanlardan oluşuyor. Hiçbiri
yer kirası almıyor, samanını istemiyor,
hiçbir şey istemiyor. Diyorlar ki,“sadece
bu konuya sahip çıkın, memleketin buna
ihtiyacı var, biz atıl bekleyen arazimizi
üretken bir hâle getirmek istiyoruz ve bu
sebepten dolayıdır ki sizlere bedelsiz veriyoruz”. Burada bir el birliği var, emekte
imece olabildiği gibi burada da mülkiyette imece gerçekleşiyor. İşte bu sene
bunu daha da yaygınlaştırdık, bir projeye
dönüştürdük. Alım Garantili Karakılçık
Buğdayı Yetiştiriciliği Projesine başladık.
Belediyemiz bu proje ile tohum verdiğimiz üreticilerin buğdayını, Toprak
Mahsulleri Ofisi’nin 2018 yılında açıklayacağı buğday taban fiyatının en az

“İlk Yerel Tohum Takas Şenliğinden sonra kurduğumuz Can Yücel Tohum Merkezi’nde tohumları bir yandan
çoğaltıyor, bir yandan da ücretsiz olarak dağıtıyoruz.”

iki katı fiyatla almayı garanti ediyor. Bu
ekilmeyen arazilerin de yeniden üretime katılmasını teşvik edilmesi demek.
Üreticinin korkmadan üretebilmesi,
insanların kendi yaşadıkları yerde üretebilme ve geçimini sürdürebilme imkânı
demek. Hani diyoruz ya; köyden kente
göçü azaltalım, insanları bulunduğu
yerde kalkındıralım…Bu konuda yapılabilecek iyi projelerden bir tanesi olabilir.
Ben gelecek vaat ettiğini düşünüyorum.
Başkanımız bu sayede çok kişinin ufkunu
açıyor, bu tür uygulamaları artırabilirsek
yerelde kalkınabilmenin önünü sürdürülebilir bir şekilde açarız.

Tarım ürününe katma değer
- Saydığımız üç temel ayağı besleyen
dördüncü bir ayağı daha var bu konunun.
Tohum, üretici birlikleri, üretici pazarları
ve dördüncü olarak, hasadını yaptığımız, dalından topladığımız ürüne artı bir
değer katmak, yani bir anlamda onu bir
sanayi ürünü haline getirebilmek.
Örneğin Belediyemizin geçtiğimiz yıl
devreye giren mandalina kurutma tesisi.
Termal enerjiyle kuruttuğumuzda mandalina neredeyse on kat değer kazanıyor.
Yeni ve başka pazarlara açılabilecek bir

Alım Garantili Karakılçık Buğdayı Yetiştiriciliği Projesiyle, Belediye tohum verdiğimiz üreticilerin buğdayını,
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin taban fiyatının en az 2 katına almayı garanti ediyor. Foto: Hayal Maraşlı.

ürün haline geliyor. Mandalinayı sezonunda sattınız sattınız, satamaz da
elinizde kalırsa, ağaçların dibine dökülürse mahvolursunuz. Ama şimdi öyle değil,
mandalinayı kurutmak, başka bir ürün
olarak pazarlamak, muhafaza etmek
mümkün. Böylece tarımsal bir ürün hak
ettiği yere gelmiş, çiftçiye yeni bir kapı
açılmış oluyor. Ancak böyle elle tutulur,
gözle görülür sonuçları olan projelerle
tarımsal üretime yeni bir nitelik kazandırabilirsiniz.
- Evet, mandalina işleme tesisini daha
önce yazmıştık Seferi Keçi’de. Sadece
mandalinayla mı sınırlı bu tür girişimler?
- Seferihisar inanılmaz verimli, inanılmaz bereketli bir toprak. İnsan dikseniz
büyür, ben bazen öyle düşünüyorum.
2015 yılında yine Başkanımızın talimatı
ile alternatif ürünler geliştirmek, tıbbi ve
aromatik bitkiler konusunda çalışmaya
başladık. Çiftçilerin alternatif ürünlerle
de gelir sağlayabilecekleri bir model olabilmesi için lavanta konusunda bir çalışma yaptık. Isparta Eğirdir’den yaklaşık üç
bin kök getirdik ve Turgut Köyü’nde daha
önce hiç ekilip dikilmeyen bir arazi bulup
ektik. Gördük ki lavanta bitkisi hakikaten
Seferihisar iklimini çok seviyor. Bu kadar
erken ve bu kadar bereketli bir gelişim
sağlayacağını tahmin etmemiştik. Ertesi
yıl festivalini yaptık. Lavantanın çiçeği,
yağı, kurusu, artık üretilen ve pazarlanan
bir ürün Seferihisar’da. Bunu elle tutulur bir şekilde gösterdik ve arzu eden
çiftçilerimizle binlerce fide paylaştık. Bu
projeden sonra Kavakdere’de, Turgut’ta,
Ulamış’ta insanlar onlarca dönüm araziye lavanta bitkisi ektiler. Gelecek yıllarda
inanıyorum ki daha fazla insan lavantadan para kazanıyor olacak.
- Lavantaya değer katacak bir tesis
var mı?
- Şimdilik küçük bir makinemiz var.
Açıkçası işin bu kadar hızlı gelişeceğini
düşünmediğimiz için o anki ihtiyaca
yetecek bir cihaz almıştık. İleride büyük
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bir distilasyon cihazı alacağız çünkü
üreticilerin ayrı ayrı bu cihazı almalarına
imkân yok. Üretim büyüdükçe ihtiyaç da
büyüyor. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılayabilecek bir tesis kurmayı hedefliyoruz.
Önümüzdeki sezona inşallah bunuda
yetiştirmiş oluruz.
Kurduğu kooperatif çatısı altında
zeytinyağının değerini bulması için de bir
çalışması oldu Belediyemizin. Zeytinyağı
fabrikaları yaptıkları işin karşılığı olarak
üreticiden çıkan zeytinyağının belli bir
oranını alırlar. Geçtiğimiz yıla kadar bu
oran yüzde 10 civarındaydı, 12’ye kadar
çıktığı oluyordu. Belediye olarak Beyler
Köyü’nde bir fabrika kurduk ve oranı yüzde 8 olarak belirledik. İstisnalar vardır tek
tük ama şimdi bütün fabrikalar bu orana
uymak zorunda kaldı. Böylece üretici
daha sıkım aşamasında yüzde 4 kazanmış oldu. Bu sayede üreticinin market
fiyatıyla rekabet etme şansı olabiliyor.
Bir zeytinyağı tüccarının Seferihisar’a
gelip değerinden daha az para ile zeytini
ya da zeytinyağını toplayıp götürmesi
mümkün değil. Üretici tüccara vermektense herhangi bir fabrikada sıktırıp
yağını birinci elden üretici pazarlarında
satabiliyor.
Belediyemizin zeytinyağı Bilge Ağaç
markası ile Migros denetimlerinden geçti. Migros Macro Center’larda yerini aldı.
Ayrıca, Geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk defa
bir zeytinyağı müzayedesi yaptık. Bilge
Ağaç adıyla yaptığımız müzayedede
1000 yıl üzeri ağaçların zeytinyağı sunuldu. Bu yılki müzayede de yarım litrelik
Bilge Ağaç zeytinyağımız 22.000 TL'ye
alıcı buldu. Bütün bunlar Seferihisar
zeytinyağının marka değerini artırıyor.
Yani artık ölü fiyatına tüccara verilecek
zeytinyağı yok Seferihisar’da.

İyi tarım, güvenilir gıda
- Değinmek istediğim bir konuda şu,
dışarıdan gözlemleyen insanlar hep aynı
soruları soruyorlar; ‘’bu sisteme dahil
kaç üretici var, kaç lira kazanıyorlar, kaç
kişiydiler kaç kişi oldular?’’... Tamam bu
çok önemli ama aslında bu sistemden
sadece üretici kazanmıyor. Bir diğer
önemli faktör de tüketicinin güvenilir
gıdaya ulaşması. Yani bu sistem sadece
üretici köylünün hane bazlı gelirini artırmakla, o haneye bir dönüşüm getirmekle
kalmıyor. Çok daha fazla sayıda insan, bu
sayede nitelikli, doğal tarımsal ürünlere
daha uygun fiyata ulaşabiliyor.
Zeytinyağında tağşiş sorunu var,
biliyorsunuz. Ürünü fazlalaştırmak için
insanlar bazen böyle hilelere başvurabiliyorlar, bunları okuyoruz, duyuyoruz.
İnsanlar artık kime güveneceklerini
bilemez hâle geldiler. Her gün hangi
peynir güvenilir, hangi zeytinyağında hile
var, hangi markaların hangi ürünlerinde
sağlığa zararlı maddelere rastlandı diye

sayfa sayfa haberler çıkıyor. Bu tüketicinin üreticiye
güvenini sarsan,
aralarındaki bağı
koparan bir şey.
Bunu engelleyecek
kontrol sistemi
öyle ileriye gitti ki
Seferihisar’da, şu
anda yaklaşık 250
üreticinin iyi tarım
uygulamaları
bedelini Belediyemiz karşılıyor.
Bunu 2010 yılından
beri yapıyoruz. İlk
yıllarda organik tarım bedellerini de Belediyemiz karşılıyordu. Bu konuda sayısız
kurslar, dersler, eğitimler verdik.
Gerek iyi tarım uygulamaları gerek
organik tarımda son ürün tahlile gidiyor.
Zeytin, zeytinyağı, mandalina, üzüm,
tüm bu ürünler için, bu sisteme dahil
olan çiftçinin ürününe kefiliz yani.
Özetle Seferihisar, üreticinin tarımsal
üretimi çeşitlendirip artırabildiği, hem
üretici köylünün sayısının hem aktif
tarımsal üretime dahil olan arazilerin
arttığı ve aynı zamanda da tüketicinin
güvenilir gıdaya ulaşabildiği bir yer. Bunu
güvenle söyleyebilirim.
- Yani köylü pazarındaki ürünlerin
niteliğinin arkasında duruyor Belediye…
- Kesinlikle, bizim bahçesini kontrol
ettiğimiz çiftçiler orada ürününü satıyor.
Bunların bazıları yerel tohum. Önceki
yıl Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ücretsiz toprak analizi projesi kapsamında
İzmir’de en fazla numune analizi yaptıran
ilçesiyiz. Üretim yapılan çoğu parselde
analiz yaptırmışız ve bu analizler devam
ediyor. Bu analizlere dayanarak diyoruz
ki, sen bu gübreyi fazla kullanmışsın kullanma kardeşim, bu fazlalıklar sana top-

rağa ve gelecek nesillere zararlı. Yıllardır
yaptığımız eğitimden sonra şöyle bir şey
gelişti. Biz artık toprak analizlerinden
sonra pek fazla öneride bulunmuyoruz
bile; çiftçi neyi, ne zaman kullanacağını
yada kullanmayacağını biliyor. Kendi yemediği şeyi başkası için de yetiştirmiyor.
Üreticiyi de tüketiciyi de memnun
eden bir denklem içinde başka bir
ilişki, başka bir üretici ve tüketici kimliği
gelişiyor Seferihisar’da. Üreten sattığı
ile mutlu oluyor, gübreydi şuydu buydu
toprağı çok fazla yormuyor. Tüketici de
çok mutlu, tezgâhın arkasında aldığı
ürünün üreticisini de görüyor. Sebzeyi
nasıl pişireceğini ona soruyor bazen.
Nasıl ürettiğini soruyor. Bu yüz yüze ilişkide üreten, bir yanlış yapıp müşterisini
kırmaktan, kaybetmekten de çekiniyor.
Çünkü o tüketiciye gene ihtiyacı var,
ekmeğin kalitesini düşürdüğü anda haftaya müşterisi düşüyor, sebzesini doğru
düzgün büyütmeyip hastalıklara maruz
bıraktığında müşterisinin kalmayacağını
biliyor. Kendisinin sürekliliğini sağlayabilmesi için dürüst bir şekilde üretmesi
gerekir.
- Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler
için. Başarılar dilerim.

25

Tunç Soyer’e
yavaşlık ve
kalkınmayı
sorduk

‘Başarmamız gereken:
Küçük üreticiye ve kıra dayanan,
doğayla uyumlu bir kalkınma’

S

Köklerine sahip çıkmak
ve onları korumak,
orada saplanıp kalmak
anlamına gelmiyor.
Aksine sağlıklı bir
gelişmenin ve ilerlemenin
yolu buradan geçiyor.
Köklerini koruyarak,
buradan güç alarak...
Ben köyü ve küçük
üreticiyi koruyan
bir kalkınmadan,
ilerlemeden bunu
anlıyorum.
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eferihisar Belediyesi’nin küçük üreticinin desteklenmesine özel bir önem verdiğini
biliyoruz. Sistemin büyük ölçekli üretim üzerine kurulduğunu düşünürsek, dünyanın tersine mi gidiyorsunuz?
- Aslında pek öyle değil. Şuradan başlayalım. Kapitalist üretim ilişkileri sanayi devriminden sonra hız ve büyüklük fetişleri ile beslenerek büyümüş, bunu görüyoruz. Sanayide, tarımda, turizmde hep daha hızlının ve daha büyüğün önü açılmaya çalışılmış. Yani
tarımsal üretim yapacaksanız, 10 dönüm değil, 100 dönüm değil, binlerce dönüm birlikte
ekilmiş. İmalat yapacaksanız 10 işçi, 100 işçi değil, binlerce işçi büyük fabrikalara toplanmış. Turizmde 2000 yataklı, 3000 yataklı devasa tesisler ortaya çıkmış. Kısacası ölçek
sürekli büyütülerek sektörler büyütülmüş, kâr marjları arttırılmış.
Artan nüfusun tüketim ihtiyacını karşılamak, refah düzeyini geliştirmek gibi gerekçeler gösterildi bu büyüklük tutkusuna ama bir noktada bunun sağlıklı olmadığı anlaşıldı.
Ve Batı dünyasının kapitalist ülkeleri başka bir şey yapmaya başladılar. Küçük üreticiyi
yaşatmak gerekiyordu, bunu anladılar ve ona destek olacak, sahip çıkacak modeller
kurgulamaya başladılar. Bugün geldiğimiz noktada, örneğin Birleşmiş Milletler 2015 yılını
“Aile Çiftçiliği Yılı” ilan etti. Küçük üreticinin sisteme karşı kendisini savunma mekanizması olarak geliştirdiği kooperatifleri, sistem içinde değerlendirmeye başladılar. Kooperatifçilik böylelikle güçlendirilmeye başlandı.
Hollanda’ya bakıyorsunuz, kesme çiçek ihracatçılarının yüzde 90’ından fazlası bir
kooperatif çatısı altında buluşarak çalışıyor. Finlandiya’da süt üreticilerinin neredeyse
tamamı kooperatif üyesi. Peynirciler İtalya’da, şarapçılar Fransa’da, narenciye üreticileri
İspanya’da… Her yerde muazzam bir kooperatifleşmeye gidilmiş durumda.
Yani kapitalist dünya da bunu anladı. Evet, kentleşiyorsun ve bunu beslemek için tarımı
büyük ölçekte ve endüstriyel yapıyorsun. Ama kırsalı yok ederek, küçük üreticiyi yok
ederek refahı arttıramıyorsun. Yaşam kalitesini yükseltemiyorsun, üstelik toplumda yeni
gerilimlere neden oluyorsun. Dolayısıyla mutlaka onu yaşatacak çözümler bulmak zorundayız, böyle bakılıyor artık.
İşin diğer bir yanı ise şu. Yerelleşmek insanlığın geleceğinde daha fazla yer işgal edecek
gibi gözüküyor. Kapitalizm ulus devletler üzerinden gelişmişti, geleceğin dünyasının ise
kentler dünyası olacağını söyleyen fütüristler var ve bunu çok sağlam dayanaklar üzerine
oturtarak gerekçelendiriyorlar.
Bu da aslında yine küçük üreticiyi destekleyen ve besleyen sonuçları ortaya koyuyor.
Çünkü şu açık ki, köylerin ve küçük üreticinin yok olması pahasına refah yükselmiyor. Yani
bu sistem mutlaka küçük üreticiyi yaşatmak zorunda. Bunun farkına varıldığı için dünyada da küçük üreticinin korunması yönünde bir eğilim var.

- Ülkemizde durum ne?
- Biz Türkiye olarak durumun vahametinin farkında değiliz henüz. Aksine yangına körükle gider gibi küçük üreticiyi yok etme politikaları içindeyiz. 16 bin köy mahalleye dönüştü-

rülüp şehirlere bağlandı. Türkiye’de 34 bin
köy vardı, şimdi 18 bin kaldı, neredeyse
yarısı gitti yani. Bu Türkiye için büyük bir
travma bence ve henüz bunun sonuçlarının farkında değiliz. Bu köyler emlak
vergisi ödemeye başlayacaklar, çevre
temizlik vergisi ödemeye başlayacaklar.
Öte yanda da köyde üretip kazanma
imkânı, çiftçilik, tarım tamamen bitirilecek. Ne olacak, nereye gidecek bu köylü?
Tersanelerde, inşaatlarda, madenlerde
ucuz işgücü olacak.
Sembolik bir şey belki ama gurur verici, Türkiye’de kırsal nüfus hızla azalırken,
nüfusu artan tek köy bizim ilçemizde,
Turgut Köyü.
- Köyün yok olmasının kültürel boyutları da var tabii…
- Bunun kırsal hayata getirdiği yoksullaşma ve çoraklaşma sadece ekonomik
değil elbette. Kültürel boyutları da en az
bu kadar önemli. Çünkü aynı zamanda
kadim kültürün yok olmasına yol açıyor.
Köy sofrası, köy düğünü, hasat gelenekleri, imece, bunların hepsi unutulup
gidiyor. Köy yumurtası diye bir şeyi bile
arar hâle geldik şimdiden. Kısacası,
köyle ilgili o kadar çok şey var ki aslında
hayatımızda, belleğimizde, bütün bunlar
unutulacak. Biz bunları torunlarımıza
masal gibi anlatacağız. Bir zamanlar köy
diye bir şey vardı, şöyle şeyler olurdu,
böyle yaşanırdı, şöyle güzeldi, sevimliydi
falan diye. Masal gibi olacak, hafızamızdan silinip gidecek.
Batı, aman biraz daha az tahribatla şu
yangını atlatalım, söndürelim telaşında
iken biz yangına körükle gidiyoruz yani.
Büyütelim, daha da büyütelim, biraz
daha köpürsün, biraz daha büyüsün diye
bakıyoruz. Onun için 16 bin köyü kapatmakta hiçbir beis görmüyoruz.
Ben bunun son yıllarda Türkiye’nin
yaşadığı en büyük travma olduğunu,
bedelini gelecek kuşakların çok ağır
biçimde ödeyeceği tasarruflardan birisi
olduğunu düşünüyorum.
- Köyü ve küçük üretimi korumaktan
söz ediyorsunuz. Korumak, muhafaza
etmek, yavaşlık… Bunlar ilerlemeyle,
kalkınmayla çelişkili çağrışımları olan
kavramlar. Öyle mi gerçekte de?
- Hayır, daha doğrusu nasıl kavradığınıza bağlı. Cittaslow fikrinin aslında iki
tane temel ilkesi var. Kentin doğasına ve
tarihsel mirasına sahip çıkmak. Böylelikle kentlerin kimliklerini kaybetmesinin
önüne geçmek. Kimlik kaybı, hafıza kaybı demek… Bu da köklerden kopmayı beraberinde getiriyor. Bizim burada sözünü
ettiğimiz şey de bir köke sahip olmak,
köklerimizi korumak. Nasıl ki kökünden
zarar görmüş ağaç yaşamaz, gelişmez,
dışarıdan baksan hâlâ ağaçtır ama aslında cansızdır; kökümüz zayıfladıkça biz

de aslında kimliksizleşiyoruz, yabancılaşıyoruz,
canlılığımızı yitiriyoruz.
Köklerine sahip çıkmak ve onları korumak,
orada saplanıp kalmak
anlamına gelmiyor. Aksine sağlıklı bir gelişmenin
ve ilerlemenin yolu buradan geçiyor. Köklerini
koruyarak, buradan güç
alarak... Ben köyü ve küçük üreticiyi koruyan bir
kalkınmadan, ilerlemeden bunu anlıyorum.
Ama burada meselenin ikinci yanı önem kazanıyor. Nasıl
- Küçük üreticinin desteklenmesi böyle
bir kalkınma, nasıl bir ilerleme, nasıl bir
bir büyüme ve kalkınma perspektifinin
refah istiyoruz? Hızla haz arasında ters
öğesi o halde…
bir bağ var; hızla hafıza arasında, hızla
- Evet, en önemlisi bence. Cittaslow’un
düşünce arasında ters bir bağ var. Hızlan- 72 tane kriteri var, her kent kendine
uygun olanı, kendince önem verdiklerini
dıkça düşüncenin derinliğinden uzaklabiraz daha öne çıkartır. Bizim öne çıkartşıyoruz, yüzeyde kalıyoruz. Hızlandıkça
tığımız şey yerel üreticiyi desteklemek
hafızamızı kaybediyoruz. Bunu kendikriteriydi. Bütün hikâyenin oradan kumizden da biliriz, çok basit, yürürken
rulması gerektiğini ve asıl bunu yaparsak
bir şey hatırlamak istiyorsak yavaşlarız,
dururuz. Şunu çok net söyleyebilirim, bü- anlamlı sonuçlar ortaya koyabileceğimizi
düşündük.
yümeyi ve refahı hız ve ölçekte büyüklük
Bizim yaptığımız her şey aslında bu kriile tanımladıkça, aslında kendimizden,
tere uyumlu olarak yapıldı. Kurduğumuz
mutluluktan, hazdan uzaklaşıyoruz. Dobirlikler, kooperatifler, onlarla yaptığanın ritmi ile uyumlu bir ritmimiz olmak
ğımız işler, pekmez üretme tesisinden
zorunda, büyüme de öyle.
Çünkü biz doğanın bir parçasıyız. Yani sen, ben şu saksıÖne çıkarttığımız şey
daki bitkiden farklı değiliz.
Kendimize vehmettiğimiz bu
yerel üreticiyi desteklemek.
yüksek manalar münasebetiyle kendi ayağımıza kurşun
soğuk hava deposuna, karakılçık topan
sıkıyoruz aslında. Büyümekten, kalkınbuğdayından lavantaya, şimdi mezbamaktan ve refahtan anladığımız şey bizi
hadan hayvan pazarına… Yani bütün bu
biz olmaktan uzaklaştıran bir noktaya
hikâyeyi aslında yerel üreticinin, küçük
gidiyor. Hiçbir kişisel serveti olmayan bir
üreticinin önünü açmak kriterinden yola
devlet başkanı vardı ya Uruguay’ın, Jose
çıkarak yaptık.
Mujica, onun şu sözüne bayılırım. Diyor
Bütün diğer kriterler de aslında bunu
ya, alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz, sonra ondestekleyen ve bununla buluştuğunda
ları koyacak yer bulamıyoruz ama büyük
güçlenen bir yerel kalkınma modeli orbir hata yapıyoruz. Bunları kazandığımız
taya koyuyor. Öyle olduğu için Seferihiparayla aldığımız zannediyoruz, oysa
sar’da kadınlar para kazanmaya başladı,
o parayı kazanmak için harcadığımız
öyle olduğu için Seferihisar’da gayrizamanla alıyoruz ve aslında para ile geri
menkullerin değeri yükselmeye başladı,
kazanılamayacak tek şey zamandır.
Seferihisar marka oldu, öyle olduğu için
Hayatı böyle ıskalıyoruz. Böyle diyor
Mujica. Gerçekten haklı, doğanın ritmi ile Türkiye’nin her yerinde birçok kent Seferihisar’ın yolundan ilerlemek istiyor.
uyumlu olmayan bir büyüme, kalkınma,
Yani bizim için temel eksen, esas kriter
ileri gitme adına biz hayatı ıskalıyoruz.
bu oldu. Küçük üreticiyi desteklemek
Evet, refah hepimizin aradığı bir şey.
lazım, bu bir yerel yönetimin asli görevidir
Evet, ileriye gitmek gerekir. Ama bunun
dedik. Oradan başlayarak yürüttüğümüz
gerçekçi ve doğayla, tarihsel birikiminle
bir yolculuk bu. Festina lente diye bir özyani elindeki malzemeyle uyumlu olması
deyiş var Latince, “yavaşça acele et” diyor.
gerekir. Öbürü suni teneffüsle şişirilmiş
Cittaslow’un düsturlarından biri bu. Öyle
bir büyüme oluyor ve eninde sonunda
yapmaya çalışıyoruz biz de. Çok şey bapatlıyor, yok ediyor.
şardık, çok mesafe kat ettik bu yolculukta
O nedenle ben başka bir hayat mümkündür derken, başka bir tarım mümkün- ve daha çok yolumuz var. Ama aceleyle,
dür derken, perspektifimizi, bakış açımızı telaşla, dizginsiz bir büyüme ve ilerleme
değiştirerek bir büyüme, bir hız, bir refah hırsıyla değil, doğaya ve tarihsel birikimimize uyumlu bir şekilde yürümeliyiz.
kastediyorum.
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DENİZE
SAHİP
ÇIK
İrfan Kozan

SIğacık Balıkçılar Kooperatifi üyesi

B

alıkçılık baba mesleğim. Denizde doğdum,
denizde büyüdüm. Sığacık’ın eskilerindenim.
Fırsat buldukça Seferi Keçi sayfalarında size hem
Seferihisar’da geçmiş yaşantımızdan bahsedip anılarımı
tazeleyeceğim. Hem de en iyi bildiğim konuda, deniz ve
balıkçılık konusunda tecrübelerimi paylaşacak, önemli
bulduğum noktalara dikkatinizi çekeceğim.
Bu sayıda balıkçılığın en genel sorunlarından başlayalım. Vira bismillah.
Çupra, levrek ve daha birçok türün erkeği, dişi ile teması olmadan yumurtayı döller. Dişi balık bir aya yakın
zaman dilimi süresince karnında olgunlaşmış yumurtaları bırakır. Erkek balık bıraktığı spermle saliseler içinde
bu yumurtaları döller. Bu yumurtlama ve dölleme süreci
bir ay kadar sürer. Bunun bir ay gibi bir süreye yayılması, deniz sıcaklığında ani bir değişimin ya da bir fırtına
sonucunda oluşacak ani akıntının tüm yumurtaları telef
etmesini engeller. Böylece balık yumurtaları rüzgârın
ve dalganın şiddetine göre, akıntıya göre uygun kıyılara
gelir ve çatlayıp yavru düzeyine gelmeye başlar.
Yüzbinlerce belki milyonlarca yumurta bu safhaya
ulaşır, belki bir o kadarı da bu süreçte ölür gider. Sağlıklı
yavrular akıntı ve gelgitlerle tatlı su deltalarına taşınır.
Buradaki yeşil oluşumlar yavrunun ilk besin kaynağıdır.
Bilmeyen birine sorsanız, bu balıkların üç dört aylık
dönemde 100-150 grama ulaşacağını söyleyebilir. Ama
öyle değildir, üç aylık dönemde bir iki grama ancak
ulaşırlar. O zaman ben de sorarım, yılda üç ay balık
yasağıyla balıkları nasıl koruyorsunuz?
Daha sonra gelgit ve akıntılar yavruyu ana kucağı
olan tatlı su havzalarından alıp tekrar deniz içlerine
bırakır. Kumsal kıyıları dediğimiz bölgelerde 3-5 grama
kadar bu balık yavruları kendini korur. Bir tehlike anında
kendini deniz hasırlarının, eriştelerin içine gömebilecek
noktaya gelmiştir artık.
Tabii ki bu yavruların hepsi bunu başaramaz. Tahminim, yüzde 10’u hayatta kalabilse, bu nispette bir doğal
büyüme sağlansa gerçekten çok fazla balık yetişmiş olur.
Bu tür yavruların kıyıya yakın mercan kayalıklarında
deniz hasırlarında barınması nedeniyledir ki bu bölgelerin kirlenmemesi gerekir. Kıyı körfezlerde orkinos
çiftliklerini, çupra levrek çiftliklerini engelleme mücadelesi vermemizin sebebi budur. Bunlar akıttıkları tonlarca
dışkı ve atıkla denizdeki oksijen etkileyerek doğayı,
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doğal yaşamı bozarlar. Bu yavruların ölüm sebeplerinden biri budur.
Yavrular 10 gram düzeyine geldiklerinde daha derin,
20-30 metrelerde yaşama safhasına gelmiştir. Burada
denizin kanunu da geçerlidir, büyük balık küçük balığı
yer. Bundan da kurtulanlar artık üreme safhasındadır.
Doğal olarak trol, gırgır şebekelerinin çıkmadığı dönemde bunlar daha büyük oranlarda büyüme yaparlar. Ama
yasak kıyı bölgelerinde, bu şebekelerin boyu 5 cm’yi
bulmayan binlerce yavruyu çekip katliam yaptıkları bir
gerçektir. Bunu medya görmez, bu bilinmez. Bu ağlar
kilometrelerce çekilip kaldırıldıktan sonra teknenin arka
kısmına döküldüğünde, orada bir kamera olsa da bunu
çekse. O zaman bu gerçek gün ışığına çıkacaktır.
İşte buna hırsızlık denir. Hırsızlık bir eve gizlice girip
bir şeyler çalmak değildir sadece. Hepimize ait olan
denizlerimizde küçük balıkları katlederek gerçekten çalışan balıkçının nasibini çalmaktır bu. Denizleri kurutup
halkımızın bol ve ucuz balık yeme hakkını çalmaktır.
Doğada bir çupranın porsiyona gelecek kadar yetişmesi en az iki yılı alır. Doğal yumurtadan çıkan, doğada
yetişen çupra bu sürede en fazla 300 gram dolayına erişir. Doğal sebepler bir yana, bir çupra bu sürede insandan kaynaklı ne badireler atlatır? Dili olsa da anlatsa.
Radar sistemi ile sardalya alaylarını sararsınız, bir
kamyon balık tutarsınız. Bütün gece ışık yaktığınızda
belki bu 3-5 kamyon olur. Bu da, özür dileyerek söylüyorum, gırgırcı arkadaşların bir doyumsuzluğunun eseridir.
Bu şekilde devam ettiğinizde, açık denizde yunusun,
kılıçbalığının, köpekbalığının besin kaynağını, yani palamut alaylarını alırsanız, bu defa o büyük balıklar gelir,
kıyılarda barbuna, karagöze, mercana, sinarite dadanır.
Siz doğanın dengesini bozmuşsanız doğa affetmez, bu
karada da aynıdır denizde de. Kıyılara yakın çiftlikler atıklarıyla, troller zincirli halatlarını çekerek, büyük balıkçılar
bilinçsiz ve doyumsuz avlanarak denizleri yok etmektedir.
Tabanda deniz kirliliği yüzde 10 nispetinde bile oluşmuş
ise, bu kanserli bir yapı gibi bütün sistemi gibi yok edecektir. Deniz bu kadar hassastır ve bir an önce önlem alınması
gerekmektedir. Zaten denizlerimiz balıksız kalmış, bir
de kirleterek turizme hançer vurduğumuzun farkında
olmalıyız. Durum budur, çok vahimdir. Bunların her yerde
açıklanması gerekir. Saygı duyduğumuz devletimiz ne
şekilde önlemler alır, ona artık kendisi karar versin.

S Dw be
ne yapsak
ne yapsak?..
6 Ocak Cumartesi

yankılanan buğulu, büyüleyici sesini Batılı caz müziğinin ezgileriyle birleştirecek.
Sanatçıların doğaçlama performanslar
da sergileyecekleri konser Çağan Irmak
Kültür Merkezi'nde.

14 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Sevgililer gününde Güney Amerika aşk
şarkıları dinlemeye ne dersiniz? Serap
Tamay Quartet Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde sizlerle olacak.

24 ŞUBAT CUMARTESİ
İki üstad, Derya Türkan ve Aslan Hazreti
Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde Seferihisarlılara eşsiz bir dinleti sunacak. İncesaz
grubu ve solo albümleriyle bildiğimiz,
dünyaca ünlü müzisyenlere kemençesiyle eşlik eden Derya Türkan ile İran ve
Azerbaycan'a has bir enstrüman olan kamançanın hem Türkiye'de hem dünyada
tanınmasında büyük rol oynayan Arslan
Hazreti, Azeri, İran ve Türk müziği makam ve ezgilerini bir arada sergileyecek.
Yinon Muallem vurmalılarla kendilerine
eşlik edecek.

BİRAZ DA TİYATRO

Bir yanda Türk musikisi eserleri bir yanda
klasik batı müziği ve Güney Amerika
ezgileri... Ud ve gitarın müzikli sohbetini dinlemeye doyamayacaksınız. Yazın
gerçekleşen Uluslararası Teos Gitar Festivali'nde dinleyicilere unutulmaz bir anı
bırakan gitar virtüözü Ricardo Moyano
ile ud sanatçısı, öğretim görevlisi Enver
Mete Aslan Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde sizlerle olacak.

Tiyatro Medresesi & Seyyar Sahne iki
oyunuyla Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. 19 Ocak Cuma
günü tek kişilik oyun TROM, 10 Şubat
Cumartesi günü ise "Bir Meşrutiyet
Faciası Yahut Gündüzlerimiz" adlı oyun
sergilenecek.

ÜRKMEZ'de, SAHNE
MÜŞTEMİLAT'ta...
Sahne Müştemilat'ta 13 Ocak Cumartesi
Grup Şinadika'yla Balkan ve Yunan ezgileri, rembetiko dinleyebilirsiniz.
19 Şubat Pazartesi günü ise akustik gitar
ve vokalde Umut Özensoy ile klasik perdesiz gitarda Kemal Onur Tuzlacı sizlerle
olacak.

27 Ocak Cumartesi
Duduk sanatçısı Canberk Ulaş, gitarda
Sara Grabow, kontrbasta Apostolos
Sideris ile birlikte, duduğun Doğu'dan

Tatili yaza bırakmayın!
Türkiye’nin ilk “yavaş şehri” Seferihisar’ın
güzide köşesi balıkçı kasabası Sığacık, sizlere hızla yavaşlayacağınız bir kış tatili vaat
ediyor.
İzmir merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Seferihisar, denizi, iklimi, doğası ve insanlarıyla
kış ayları için de bulunmaz bir yer. Deniz
kenarında nasıl kış tatili olur demeyin. Maya
Bistro Otel’de, kış aylarını dolu dolu geçirebilecek birçok fırsat var.
Sığacık, balık tutmak, bisiklet turlarına katılmak isteyenler için eşsiz bir rota özelliği
taşırken; doğa yürüyüşü sevenler için de
özel bir fauna ve floraya sahip. Otele yalnızca 1,5 km uzaklıkta olan Teos Antik Kenti’ne
yapacağınız yürüyüş ile doğa içinde tarihi
bir yolculuğa çıkabilir, geçmişi, bugünü ve
hayallerinizi fotoğraflayabilirsiniz.

Maya Bistro Hotel, denize sıfır konumu ile
Sığacık kalesine yalnızca 1 kilometre yürüyüş
mesafesinde bir yarımadanın üzerine kurulu. Bölgenin tek kaloriferli ısıtma sistemine
sahip. Sıcacık odalarınızda dinlenebilir, deniz
manzarası eşliğinde canlı müziğin keyfini
çıkarabilir, yoga ve pilates derslerine katılabilirsiniz. Ya da kütüphanede “sessizliğin sesini
dinlerken” kitapların büyülü dünyasına dalabilir, dinginlik ve sakinlik düşüncesiyle dizayn
edilmiş çalışma masalarında çalışabilirsiniz.

Maya Bistro Hotel’de İstanbul Gastronomi
Merkezi’nden şef Fatih Kaya ile Ege’nin ot
kültürünü yakından tanıyabileceğiniz eşsiz
bir deneyime de hazır olun. Odun ateşinde
pişen sıcak ekmekleri, Sığacık körfezinin
taze balıklarını, yörenin taptaze organik
ürünlerini, mevsiminde farklı mutfak kültürlerinin doyumsuz uyumunu burada tadabilirsiniz.

İskelesinde güneş, yağmur ve rüzgârın dansını sıcak şarabınızı yudumlarken izleyebileceğiniz özel bir konuma sahip olan Maya
Bistro Hotel, can dostlarınız ev hayvanlarınızı yanınızdan ayırmadan konaklayabileceğiniz bir tesis. Bu özel yerde dalış ve sörf
etkinliği kışın da devam ettiğinden kendisini
hep genç hisseden misafirlerimiz buranın
doğasını farklı tadacaktır.
Sığacık pazar günleri, güneşin doğuşu ile
birlikte farklı ve hareketli bir güne uyanır. Kaleiçi’ndeki pazar, Ege’nin bereketli
topraklarından çıkan ürünlerin yöre halkı
tarafından sergilendiği renkli bir etkinlik
alanıdır. Peki diğer günlere de demeli? Sakin
şehir unvanına sahip olmasına rağmen bu
şehirde sosyal kültürel sanatsal etkinler yaz
kış aralıksız devam ediyor.
Kendinizi Maya Bistro Otel’den, Seferihisar’da eşsiz bir kış tatilinden mahrum
etmeyin…

Tanrılar, keçiler ve şarap ve kahve
Homeros’un Odysseia’sında Tanrılar
Kralı Zeus, kızı Helena’ya “üzüntüleri
ve öfkeleri ile bütün acı anılarını
geride bıraktırma gücüne sahip” bir
içecek sunarken, Tanrılar Olimpos
Dağı’nda kahvenin tedavi edici gücü
ile insanlığa şifa dağıtırlarmış.

Dr. Başak TOLGA
Kahve Gazetesi Yazarı
info@kahvegazetesi.com
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eferihisar’ı anlamak için uzaktan bakmak yetmiyormuş... Acaba Seferihisar’a gelip de, kalbini
buraya teslim etmeden evine geri dönmüş kimse
var mıdır?
“Cittaslow” yani “yavaş şehir” Seferihisar… Büyük şehirlerden bıkmış, yaşamın gerçek amacını keşfetmekten
yorulmayan dingin ruhların huzur bulduğu yer! Hemen
yanı başındaki Sığacık’ın ise dar, ara sokakları nasıl da
kabına sığmaz masum bir çocuk edasında!
Teosluların baş tanrısı Dionysos adına yapılmış olan
en büyük tapınak tesadüfen mi Seferihisar’da, antik
adıyla Teos’ta yer alıyor? Bir fincan kahvenin en çok bu
sakin şehirde keyif vermesi de bir tesadüf mü yoksa?
Miken Uygarlığı’nın hâkim olduğu yıllarda şarap kültürün bir parçası iken, Antik Yunan’da bir kahve tanrısının olmayışı şaşırtıcı değil mi?
Şarap Tanrısı Dionysos, tapınağın mimarı Prieneli
Hermogenes’in bir kahve tutkunu olduğunu duysa kim
bilir neler olurdu?!
Oysa derler ki; Homeros’un Odysseia’sında Tanrılar
Kralı Zeus, kızı Helena’ya “üzüntüleri ve öfkeleri ile
bütün acı anılarını geride bıraktırma gücüne sahip” bir
içecek sunarken, Tanrılar Olimpos Dağı’nda kahvenin
tedavi edici gücü ile insanlığa şifa dağıtırlarmış.

Keçi, kahve ve şarap
Kimileri kahve çekirdeğinin ilk keşfini bundan 800 yıl
öncesine, kimleri ise altıncı yüzyıla dayandırır. Kahvenin

çıkış yerine dair anlatımlar ise bitmez...
Hikaye bu ya! Kaldi adında Etiyopyalı bir çiftçi, otlattığı keçilerinin dans ettiğine şahit olduğunda, bölge halkı
onun keçileri kaçırdığını düşünür. Kaldi, merada otlayan
keçilerinin diğer günlerden farklı olarak daha hareketli
olduklarını gözlemler. Kaldi bu keçilerin daha önce hiç
görmediği bir bitkinin olgunlaşmış kırmızı meyvelerini yediğini, daha sonra da hoplayıp zıpladıklarını fark
etmiştir… Bu, kahve bitkisidir.
Etiyopya ve dünya, kahve çekirdeğinin bu hayata
döndüren etkisi ile uyandığında, Kaldi belki de şarap
içiyordu!
Neden mi? Belki de şarap kahve ve keçiler arasında
kadim bir bağ olmasındandır. Kahveden bin yıllar önce,
şarabın sihirli etkisini ilk keşfedenler de yine aynı keçilerdi. Keçi hikâyesi Nuh Tufanı’na da konu olmuştur…
İbraniler’de Aden bahçelerinin “bilgi ağacı”ndaki üzüm
yasak meyvedir. Nuh Peygamber tufan ile cennete
sürüklenen üzümü bulduğunda, bu yasak meyveyi ekip
ekmemek arasında tereddüt yaşar ve Tanrı’ya, bulduğu
bu meyveyi “ne yapması gerektiğini” sorar. Tanrı’nın
gönderdiği melek Sarasael, Nuh’a bu meyveyi dikmesini söyler. Hz. Nuh’un üzüm bağı önce keçileri sarhoş
eder ve mitolojiye göre şarapla sarhoş olan ilk insan da
Nuh olmuştur. Yine de Hz. Nuh’un Sümerliler ya da Eski
Mısırlılar kadar şaraba düşkün olup olmadığını, Şarap
tanrıçalarından Sümerli Gestinanna’ya ya da Mısırlı
Renenutet’a sormalı.

Hem keyif hem şifa
Kahvenin geçmişini ortaya koyabilmek ise, dipsiz
kuyuya taş atmaktan farksızdır. Mitolojinin ötesinde
modern tarih araştırmaları kahve çekirdeğinin ilk defa
Etiyopya’dan köken aldığını gösterir.
Kanada’lı tarihçi Dr. Peter Baskerville, yaklaşık olarak
1454’te Aden (Eden olarak da geçer) müftüsünün Abyssinia’a (bugünkü Etiyopya) yolculuğu sırasında kahve ile
tanıştığını yazar. Bazı kaynaklara göre insanlığın köken
aldığı yer olarak düşünülen Aden’e doğru yolculuğunda
müftü rahatsızlanır ve rahatlamak için köy erkeklerinin
içtiği kahveden içer. Hastalığı geçmekle kalmaz, uyku
bozuklukları da düzene girer. Müftü o günden sonra
dervişlerin de kahve içmelerine izin verir, onlara kahve
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içtikleri takdirde “geceleri dua veya diğer
dini uygulamalarda daha fazla dikkat
ve akıl huzuruna sahip olabileceklerini”
anlatır.
Bu anlatım, kahve içme keyfinin
Aden’de dinsel amaçla bu içeceği tüketen dervişlere uzandığını düşündürüyor.
Bu arada kahvenin, ilk defa 15. yüzyıl
sonlarında Yemen’de kavrulduğu, Sufiler
tarafından nimetlerinin keşfedildiği de
söylentiler arasındadır.
Yemenli dervişlerden sonra 1510
itibarıyla Mısır’a ulaşan kahvenin buradan dünyaya açılmış olabileceği varsayılır. Zaman içerisinde, kahvenin bir
içecek olarak komşu yerleşim yerlerine
sıçrayarak 15. yüzyılın sonlarına doğru
(1470-1500) Mekke ve Medine’ye ulaştığı
da söylentiler arasındadır. 15. yüzyılda
Yemen’in Mocha limanı, Mekke rotası
için dünyadaki en hareketli lokasyonlardan biri olmuştur. Yine aynı tarihlerde
kahve çekirdeği yetiştiriciliği yapılan
Yemen’den gemilerle çekirdekler Mocha
limanından yola çıkmıştır.
Kahve, nasıl oldu da Müslüman topluluklarda popüler oldu diye düşünecek
olursanız, belki de şarabın yasaklandığı
dönemi sorgulamanız gerekir. William H.
Ukers, 1922’de yazdığı Kahve Hakkında
Herşey adlı kitabında, Müslümanlıkta
Kuran’da yasaklanan şaraba alternatif
arayışlar olduğuna işaret eder. Bu gibi
arayışların kahveyi popüler kılmış olma
olasılığı çok yüksektir.
17. yüzyılda Katib Çelebi ise kahvenin
ilk Rum yerleşim yerlerine deniz ticaretiyle gelişini yazar. Bu tarihlerde Arapça-Osmanlı Türkçe sözlüğe göre qahwa
kelimesi; şarap ya da alkollü içecek
anlamına gelmektedir. Klasik Arapça
kaynaklarında ise qa-ha-ya köküne
göre yemek öncesi gıda anlamındadır.
Anlam karmaşasındaki bu ikilemli durum
kahvenin popüler olmaya başladığı yıllar
göz önüne alındığında elbette şaşırtıcı
olmaz!
Bazı kaynaklar, 11. yüzyıl Müslüman

kökenli filozofların şaraba olan düşkünlüğünden bahseder. Bunlardan birisi de
yıllarca Latince ismiyle tanınmış olan
Avicenna, yani ünlü Türk bilgini İbn-i
Sina’dır. Bertrand Russel der ki; “12. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar, Avrupa’da bir tıp
kılavuzu olarak görülmüş olan İbn-i Sina,
bir aziz karakterine sahip değildi. Şaraba
ve kadına düşkündü.”
Ibn-i Sina kahveyi, pek çok Arap hekimi gibi tıbbi bir bileşen olarak tanımlar
ve der ki; “Hücre zarlarını güçlendiriyor,
deriyi temizliyor ve deri altındaki nemi
kurutuyor ve tüm vücuda mükemmel bir
koku veriyor”.
Bir rivayete göre de filozof geceleri
çalışabilmek için “uyarıcı içecek” alırmış.
Belki de şarap ve kadın kadar kahveye
düşkün olduğunu söylesek yanılmış
olmayız.

Kahve kokusu bütün dünyada
Arapça’da qahwa kelimesi ile eş sesli
quwwa enerji, kuvvet anlamına gelir.
Bu kelime ayrıca Etiyopya’nın güneybatısında limonsu aromasıyla meşhur
kahve çekirdeğinin üretildiği topraklar
olan, tarihte yer etmiş Kaffa bölgesini de
çağrıştırır. Bir söylentiye göre; en çok tükettiğimiz Arabica
çekirdeği bu bölgeden köken alır. Öyle
ya da böyle, 16.
yüzyıl itibarıyla ünü
Ortadoğu, Güney
Hindistan, Persler,
Türkler ve Kuzey
Afrika’ya kadar
uzanan ve sonraları
Balkanlar, İtalya,
Avrupa ve Amerika’ya sıçrayan
kahve çekirdeği,
günümüzde dünya
genelinde petrolden sonra en fazla
ticareti yapılan ürün
olarak kabul edilir.

Bir söylentiye göre de 1670’te Baba
Budan’dan bir akıllı çıkıp, ticareti yasak
olan yedi tip kahve çekirdeğini göğsünde saklayarak Osmanlı sınırlarından
geçirmiş. Her ne olduysa iyi olmuş...
Zaman içerisinde Avrupa’da Amsterdam
ticari anlamda bir kahve merkezi haline
gelmiş.
1600’lerde Hollandalıların Güneydoğu
Asyalıları kahve ile buluşturduğu söylenir.
Bali ve Sumatra gibi bölgelere kahve bitkisini taşıyan yine Hollandalılar’dır. Özellikle
de Java adasında üretilen Arabica kahve
çekirdeği de, vakti zamanında yine çoğunlukla Hollandalılar tarafından ekilmiştir.
Neticede çekirdeğin "çiftlikten fincana" uzanan yolcuğu şarap ya da bira üretimi kadar zahmetlidir. İçilen bir yudum
kahve, zor şartlarda genellikle de sömürge topraklarda yetişen kahve çekirdeklerini üretip, toplayan, işleyen insanların
emeğinin hakkı, geçim kaynağıdır.
Günümüzde küresel ekonomi zincirinin
bir parçası olarak kahve çekirdeği ticareti, yetiştiriciden çok tedarikçinin ekmeğine yağ süren devasa bir pazardır.
Tüm bu emeklerin karşılığını bir yudumda tüketmek yerine, emeğin karşılığına yakışır bir kahve pişirme seremonisi
kültürümüze ne çok yakışıyor…
Her seremoni bir niyet barındırır.
Yenilen, içilen her şey, evrensel gücün bir
temsilcisidir. O güç, bir tohum olarak çıktığı yolculuğunda sevgi ile tüketildiğinde
gerçek tadına varılır. Bu yüzdendir ki
şamanlar da hasat zamanı Toprak Ana’ya
şükranla dua ederler.
Bol köpüklü günler…
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Her adım bir nefes, her adım bir yaşam

KOŞ BABA KOŞ
“Çocuğunuz kistik fibrozis hastası
ve bunun henüz tedavisi yok.”
Bu sözleri duyduğunda başlamış
Gökhan Güneri’nin hikâyesi.

Ö

ncesi de var tabii, 13 sene önce Fatih doğduğunda “bir
bağırsak rahatsızlığı var, küçük bir operasyon gerekebilir” demişler. Ama ne ameliyat ne ilaç tedavisi kâr
etmemiş, hastane hastane dolaşmışlar, bir tedavi bulamamışlar. Burnundan enjektörle besledikleri oğulları sürekli kilo kaybetmiş, ishali devam etmiş. Nihayet kan örneklerini yurtdışına
göndermişler, kötü haber oradan gelmiş: Kistik fibrozis.
Kistik fibrozis genetik bir hastalık, anne ve babanın taşıdığı
genlere bağlı olarak çocuklar yüzde 25 olasılıkla hasta, yüzde 50
olasılıkla taşıyıcı oluyor. Binlerce mutasyonu var ve ancak sınırlı
sayıdaki türüne tanı konulabiliyor. Solunum ve sindirim sisteminin yüzeyini kaplayan hücrelerde sodyum ve klor iyonlarının
taşınmasını sağlayan proteini üreten bir gen var, CFTR geni.
Hastalık bu gendeki mutasyon nedeniyle ortaya çıkıyor. Bunun
sonucunda mukus tabakası daha yoğun bir hâl alıyor, vücuttan
atılamıyor ve akciğerlerin tıkanmasına, çeşitli enfeksiyonların
gelişmesine, pankreasın tıkanması ve bağırsağın işlevsizleşmesine neden oluyor.
Ve dile getirmek güç ama “henüz tedavisi yok”.
“Peki ne yapacağız?” diye sormuşlar, ilk şokun şaşkınlığıyla,
çaresizliğiyle.
“Önemli olan akciğerleri korumak” demiş doktorları, “akciğerler bizim için önemli. Hem yaşam kalitesi için hem olası bir
tedaviye kadar yaşamı uzatmak için.” İşte sıradan bir babayı bir
süper kahraman haline getiren bu görev olmuş.
Akciğerleri korumak için sertleşen mukusu nebül ilaçlarla
yumuşatıp, pat pat ya da vibrasyon yöntemleriyle balgam
yoluyla atmak gerekiyor ve bu günde birkaç defa yapılmalı.
Güneri ailesi bunun için değişik ilaçlar, değişik vibrasyon cihazları denemiş. Bunun dışında hastalığın büyüme geriliği gibi
yan sonuçlarına karşı mücadele etmek için iğneler, kapsüller…
İlaçların verdiği zararı en aza indirmek için bitkisel takviyeler...
Yaşamı biraz daha uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak için
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maddi imkanları el verdiğince en iyi şekilde tıbbi tedaviye sürdürürken, onları esas yaşama bağlayan ise spor olmuş.
“Çocuğum 2-2,5 yaşındayken evde egzersizler yaptırmaya
başladım. Biraz daha büyüyünce de, haydi bakalım oğlum,
jimnastik salonuna…” diye anlatıyor Gökhan Güneri. “Bulunduğumuz yer zaten Kemalpaşa’da köy gibi bir yer. Olabildiğince
dışarıda, sürekli koşturduk, oynattık. Yüzmeye, jimnastiğe gittik. Dışarısı soğuksa, ‘babacım haydi koşu bandına, ben dışarıda
koşacağım, sen de içeride’.”

‘Koşmazsak düşeceğiz, oğlum da ben de.’
Hikâyesini anlatırken bazen hüzünlü, bazen pırıl pırıl ama
hep umutlu bakışlarından da anlaşılıyor ki, Gökhan Güneri işin
ucunu kolay bırakmayan, mücadeleci bir insan. "Acılar paylaştıkça azalır, benzer sıkıntıları yaşayan insanlarla tecrübelerimizi
paylaşırız" diyerek Kistik Fibrozis Derneği’ne, sosyal medyadaki

hasta yakını gruplarına dahil olmuş. O platformlarda hastalıkla
ilgili bilgisini artırmış, diğer hasta yakınlarıyla iletişime geçmiş.
“Bir terslik vardı ama” diyor, “internet sitesi ölüm ilanları sayfası gibi çalışıyordu. İki üç haftada bir ölüm haberi alıyorduk;
daha 6 yaşında, 8 yaşında çocuklarımızı kaybediyorduk. Allah
sabır versin, başınız sağ olsun… Tamam ama eksik bir şeyler var
ve oturup bekleyemeyiz.”
Eksik bir şeyler… Peki, nedir bunlar diye sorduk.
Tanısı konmadan ölen çocuklar var, kistik fibrozis tanısı için
yenidoğan taraması yapılmalı.
Bu nadir bir hastalık ve yeterli bilgisi olmayan tıbbi personelin ya da acil servislerin rutin müdahalesi bir zaman kaybı.
Kistik fibrozis merkezleri ya da nadir hastalıklar merkezleri
kurulmalı. Hastalar burada kayıt altına alınmalı, takip edilmeli,
her hastanın muhatap olduğu bir uzman olmalı. Çocuğa tıbbi
destek verilirken ebeveynler de fizik tedavi, ilaç ve cihaz kullanımı gibi konularda bilgilendirilmeli.
Yaşam süreleri ve yaşam kaliteleri sınırlı bu çocuklar için
engelli raporu verilmeli, bunun imkânlarından faydalanmaları
sağlanmalı. Böylece hastanede sıra beklemekten kurtulabilmeli, eğitimi için destek alabilmeli. Kısa yaşamlarında bu kadarcık
özel muamele görebilmeli.
Vibrasyon işlemini günlük birkaç dakikada yapan cihaz da
var, birkaç saatte yapan da. Çocukların her gün iki saat tırrrr
tırrrr diye çalışan bir cihazı kullanarak yaşayacağı buhranı düşünün. Bu hastalığın ilaçları ve cihazları sosyal güvenlik kapsamında olmalı, çocuklarımız en iyi cihazlara erişebilmeli.
Ve tüm bunlar için, başka ebeveynlerle birlikte mücadeleye
başlamış Güneri. Epey yol kat etmişler. 2015 yılında yenidoğanlarda kistik fibrozis tarama programı başlatılmış. Henüz
cihazlar değil ama vitaminine varana kadar bu hastalığın ilaçları
sosyal güvence kapsamına alınmış. Zuhal Olcay Kistik Fibrozis
Derneği yararına bir konser düzenlemiş ve bunun geliriyle Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde özel bir merkez açılmış.
Bu mücadeleye girişince, Gökhan Güneri sadece kendi oğlu

için değil bütün hasta çocuklar için koşmaya başlamış. “Madem
koşuyorum, bu da bir işe yarasın dedim” diye anlatıyor Güneri.
İlk koşusu İzmir Cumhuriyet Yarı Maratonu olmuş. Sırtına bağladığı, üzerinde “Kistik Fibrozis. Erken tanı hayat uzatır” yazan
dev bir balonla koşuya katılmış.
“Hem insanlar hem de medya çok ilgi gösterdi. Böylece
başlamış olduk. Ondan sonra tişörtlerimi giydim İstanbul’da
koştum, Kapadokya’da koştum, Antalya’da koştum, Bursa’da
koştum, Erciyes’te koştum. Oğlumla koştum, eşimle koştum,
yalnız koştum. Koştum da koştum işte. Az buz mesafe de değil
hani, idmanlarla beraber bu iş için 3000 kilometreyi aşmıştır
koştuğum yol.”
Esas derdi insanların görmesini, bilmesini sağlamak, şimdiki
yaygın deyimle farkındalık yaratmak. “Bütün Türkiye görsün ki
hükümet de üzerine düşen görevi yapsın. Böyle merkezleri kurmak, bu cihazları almak, senin benim yapabileceğimiz iş değil
ki. Çok mu şey istiyoruz, yapılan onca abuk sabuk harcamaları
düşününce bizim istediğimiz ne ki?” diyor.
Böyle diyor ama boş durmuyor Gökhan Güneri. Birkaç ay
önce ilk kez kendisi bir koşu düzenledi, insanların köpekleriyle
birlikte katıldığı “Can Dostlar Koşusu” için sponsorlar buldu,
toplanan gelirle Ege Üniversitesi Alerji ve Göğüs Hastalıkları
Polikliniği’ne 14 tane nebulizatör cihazı alındı.
39. Avrasya Maratonu’nda organ bağışına dikkat çekmek
için içinde bir kalp, bir akciğer ve bir karaciğer olan şeffaf sırt
çantasıyla 42 km koştu.
Bu yıl Mayıs ayında ise “her pedal bir can” sloganıyla yürütülecek bir bağış kampanyasıyla yeni cihazlar alabilmek için,
Ankara’dan Samsun’a 1000 kilometrelik bir bisiklet turu düzenleyecek.
“Koşmazsak düşeceğiz, oğlum da ben de” diyor Gökhan
Güneri. “Sloganımız her adım bir nefes. Her adım sayesinde,
kaçınılmaz sayılan, istemesek de kabullendiğimiz sonu biraz
daha geciktirmiş oluyoruz. Hem yarının ne getireceğini kim
bilebilir ki?..”
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Uygarlık
buğdayla
başladı
Yaklaşık 14.000 yıl önce Güneydoğu
Anadolu’da Urfa civarında başlayan
insanla buğdayın aşkı, insanı yerleşik
yaşama geçirmiş, tarıma başlatmış ve çok
uzun bir süre yayılmadan aynı bölgede
kalan bu ikili, yani insan ve buğday,
bundan sonra iyice ayrılmaz olmuşlardır.

Ahmet Uhri
Buğday, hızla yeni
yaşam alışkanlıkları geliştirir.
Charles Darwin

P

“

etrole sahip olan, devletlere sahip olur; gıdaya sahip
olan halklara.” Bu sözün 1974 yılında o dönemin
ABD dışişleri bakanı olan Henry A. Kissinger tarafından söylendiği iddia edilir. Elbette gıda kaynakları içinde
de birinci sırada gelen buğday bu sözü doğrularcasına insanlık
tarihinin biçimlenmesinde önemli rol oynamıştır.
Tahılların içinde ilk evcilleştirilenlerden olan buğday her zaman diğer bitkilerden farklı olmuştur insanlık için. Zira kalorisiyle, doyuruculuğuyla, ekmeğin hammaddesi olmasıyla ayrılır
diğerlerinden. Ayrıca insanla barışıktır buğday. Hatta dünyanın
hâkimidir desek yanlış olmaz. Dünyada yaklaşık 6 milyon
kilometrekareye ekilmekte buğday, yani Avrupa kıtasının yarısından fazla veya Avustralya büyüklüğünde bir alana... Birçok
devletin sınırlarından daha büyük bir alandan söz etmekteyim.
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nin yüzölçümünün yaklaşık beş katı veya Hindistan’ın iki katı büyüklüğünde bir alanı
gözünüzün önüne getirin. İşte bu kadar büyük bir alanda ekili
ve dünyada ekolojik toleransı insandan sonra belki de en fazla
olan canlıdır buğday bitkisi.
Bu yazıda insanın buğdayla tanışması konu edilecek. Ancak
ondan önce Felipe-Fernández Armesto’nun Galaktik Müze
Bekçileri’nden söz edeceğim. Bunlar Armesto’nun yarattığı fantastik yaratıklar ve uzak bir gelecekten dünyaya bakmaktalar.
Şimdi sözü Armesto’ya bırakmanın zamanı.
“…Birkaç yıl önce, Galaktik Müze Bekçileri adını verdiğim
fantastik yaratıklar kurguladım ve okuyucuyu onları uzak
bir gelecekten dünyamıza bakarken hayal etmeye davet
ettim, muazzam bir zaman ve mekân uzaklığından, bizim
ulaşamayacağımız bir objektiflik derecesiyle -tarihin ağına düşmüş- geçmişimizi bizim kendimizi gördüğümüzden daha farklı
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göreceklerini söyledim. Belki de bizi yanılsama kurbanı olan aciz
parazitler olarak görürler; buğday bizi kurnazca kandırıp bütün
dünyaya yayılabilmiştir. Veya bizi tahıllarla birbirine bağımlı ve
dünyayı kolonize eden asalaklar gibi simbiyotik bir ilişki içinde
varsayabilirler…”(1) Armesto’nun konuya bu şekilde yaklaşımı
gerçekten çok farklı ama bir yere kadar da doğru. İnsan-Buğday
ikilisi, olasılıkla günümüzden 14.000 yıl önce başladı bu kolonizasyona. Veya şöyle de denebilir. Buğday yaklaşık 14.000 yıl
önce insanla karşılaştığında yayılmak ve dünyanın hâkimi olmak
için onu yani insanı “kandırdı”. “Kandırdı” sözcüğü rahatsız
edecekse başka bir ifade de kullanılabilir, “ikna etmek” gibi.
Elbette aslında olan karşılıklı bir ikna idi. İnsan buğdayı değişik yerlerde ve kendi kontrolünde yetişmeye ikna ederken buğday da insanı kendisiyle yaşamaya ve kendisine bağımlı olmaya
ikna etmişti. Bu bağımlılığa yani insanın buğday tarafından
ikna edilişine bugün yerleşik yaşam demekteyiz ve uygarlığın
başlangıcı da yerleşik yaşam.
Bir diğer deyişle günümüzden yaklaşık 14-15 bin yıl önce
başlamıştır her şey. Önce yarı göçer hale gelen insan sonra
yerleşmeye ve ardından tarıma başlamış ve bu yeni başlangıç
Neolitik Devrim olarak adlandırılmıştır arkeolog ve tarihçilerce.
Bu yazılanların kanıtı arkeologlar tarafından son yirmi yıl
içinde Güneydoğu Anadolu’da GAP kapsamında yapılan kazılar
sayesinde ortaya çıkmıştır. 1990’lı yıllarda başlayan ve bir kısmı
halen devam eden Hallan Çemi, Çayönü, Göbeklitepe, Nevali
Çori, Körtiktepe, Mezra Teleilat, Gürcütepe kazıları ile daha eski
bir kazı olan Diyarbakır Çayönü’ndeki çalışmalar bugün artık
Neolitik tanımını bile değiştirecek bilgiler vermekte ve ilk çiftçilerin günümüzden 14.000 yıl öncesinden itibaren yavaş yavaş
ortaya çıktığını belgelemektedir.(2) Konunun uzmanı Mehmet
Özdoğan bakın neler yazmış:
“Dar anlamıyla Neolitik dönem, beslenme, teknoloji ve yaşamı belirleyen öğelerin yeniden biçimlenme sürecini yansıtmaktadır. Sonuçları bakımından devrim niteliğindeki bu değişimin

oldukça uzun bir süre içinde gerçekleştiği, yaklaşık olarak MÖ.
12000 yılları ile 6000 yılları arasındaki bir döneme yayıldığı
bilinmektedir. Bu sürecin başlangıcı Son Buzul Çağı’nın yarattığı koşulların ortadan kalkması, bugünkü iklim kuşaklarının
yerleşmesiyle ilişkilidir. Dünyanın her yerinde insanlar, değişen
doğal çevre koşullarına, bildikleri teknoloji ve sosyal alışkanlıklarıyla uyum sağlamışlardır. Ancak Yakındoğu’nun belirli
bir bölgesinde bu dönüşüm dünyanın diğer yerlerinden farklı
olmuş ve daha sonra tüm dünyayı etkileyecek olan yeni yaşam
biçimini ortaya çıkarmıştır.”(3) Charles Darwin’e ait ve yukarıda,
yazının başında kullandığım epigram şimdi daha da anlam
kazanmakta. “Buğday, hızla yeni yaşam alışkanlıkları geliştirir.”
Yakındoğu’nun belirli bir bölgesinde olan dönüşüm ve yeni bir
yaşam biçimini ortaya çıkışı da yine buğdayla ilgilidir. Çünkü
buğdayın anavatanı Güneydoğu Anadolu’dur. Arkeobotanik veriler üzerinden yapılan DNA analizlerinin sonuçları hem einkorn
hem de emmer buğdaylarının günümüzde yaşamını sürdüren
popülâsyonlarının en yakın akrabalarının, Güneydoğu Anadolu’daki Karacadağ bölgesinde bulunduğunu göstermiştir.(4)
Urfa yakınlarında 1995 yılından beri devam eden kazılarıyla
günümüz Yakındoğu arkeolojisine son derece önemli bilgiler
katan Göbekli Tepe bu konuda doyurucu sonuçlara ulaşılmasını
sağlamıştır. Bakın Göbeklitepe’nin kazıcısı Klaus Schmidt burasını nasıl tanımlamakta. “Göbeklitepe bu tarihlerde halen avcı
ve toplayıcıların dünyasına ait bir yer olmakla birlikte; Neolitik
Devrim’i gerçekleştirmek ve bilinçli üretim yoluyla besin sağlamada temel değişiklikleri getirecek çiftçiliğe dayalı bir yaşam
tarzını keşfetmek üzere olan avcı bir kültürün çok etkileyici
kapanış evresini temsil etmektedir.”(5)

İnsanın buğdayla aşkı
Avcılık ve toplayıcılıktan ilk üretimciliğe geçiş evresinin
sonucu gerçekten bir devrim niteliğinde olmuş ve insanoğlu
dünya üzerindeki yaklaşık son 15.000 yılında bugünkü uygarlık
düzeyine ulaşmış, bir diğer deyişle çiftçiliğin yanı sıra metalürjideki gelişmeleri sağlamış, konut mimarisini değiştirmiş, yazıyı
bulmuş, kentleşme sürecini başlatmış ve bugüne ulaşmıştır.
Kısacası uygarlığı başlatan buğday olmuştur, ya da uygarlığın
başlaması insanın buğdayla tanışması ve birbirleri için ayrılmaz
iki âşık olmalarıyladır. Öyle ilk görüşte aşk da değildir aralarındaki. Olasılıkla çok uzun bir süre birbirlerini uzaktan gözlemiş
zaman zaman yakınlaşmış, zaman zaman uzaklaşmış ama
sonunda birbirleri olmadan yaşayamayacaklarını anlamışlardır.
Yazıyı ilk kullanan uygarlıktan yani Sümerlerden kalan
belgeler içinde önemli bir yer tutan mitoslarda buğdayla ilgili
bazı bilgiler bizim için yol göstericidir. Bu mitoslardan Dumuzi
ile Enkimdu konusu itibarıyla ilgi çekicidir ve daha sonraki Kain
(Kabil) ile Habil mitosunun da kaynağı olarak görülmekte.
Bu mitos, tarımcı ve çoban yaşam biçimleri arasındaki çok
eski bir rekabetle ilgilidir. Mitosta tanrıça İnanna, ya da diğer
adıyla İştar koca seçmek üzeredir ve koca adayları, çoban-tanrı
Dumuzi (Tammuz daha sonra Habil) ile çiftçi-tanrı (daha sonra

Kabil) Enkimdu’dur. Enkimdu yarıştan çekilmesi için
Dumuzi’yi ikna etmek üzere ona çeşitli armağanlar vereceğini söyler ve bu armağanlar içinde buğday da vardır.
(6)
Madem tarih çağlarına biraz girdik öyleyse zamansal
açıdan yolculuğa devam edip aynı coğrafyada sonraki
dönemlerde ortaya çıkan diğer uygarlıklara da kısaca
göz atalım.
Geç Hitit Beylikleri döneminden kalan ünlü İvriz
kabartmasında Fırtına Tanrısı Tarhunt’un bereketlilik
simgesi olarak elinde bir demet buğday ve bir salkım
üzüm tutması boşuna değildir. Daha sonraki dönemlerde, Bereket Tanrıçası olan Demeter’in de elinde buğday
başaklı betimlemelerinin olması bu kanıyı doğrulayan
bir diğer kanıttır. Ayrıca, Hititçe metinlerde 180’e yakın
ekmek, pasta, börek ve unlu ürünün adı geçmektedir.(7)
İşte böyle buğdayın insanla olan aşkı. Yaklaşık 14.000
yıl önce Güneydoğu Anadolu’da Urfa civarında başlayan
bu aşk, insanı yerleşik yaşama geçirmiş, tarıma başlatmış
ve çok uzun bir süre yayılmadan aynı bölgede kalan bu
ikili, yani insan ve buğday, bundan sonra iyice ayrılmaz
olmuşlardır. Bu aşkın sonucunda insan buğdayı terk edememiş ve dokuz bin yıl önce başlayan bir göç sürecinde
onu da yanına alarak gittiği her yere götürmüştür. Bu da
yeni yaşam biçiminin hızlı bir şekilde uzak coğrafyalara
aktarılmasıyla sonuçlanmıştır. Bu dokuz bin yıllık süreçte
buğday insanın yanında Güneydoğu Anadolu’dan yola
çıkarak, elden ele Atlantik kıyılarına kadar ulaşmıştır.
İnsanlığın toplumsal belleğinin bir ürünü olan kutsal
kitapların sözleriyle aktaracak olursak, “ve sana diken
ve çalı bitirecek; ve kır otunu yiyeceksin; toprağa dönünceye kadar, alnının teriyle ekmek yiyeceksin…”(8)
sözleri gerçekleşmiş, cennetten yeryüzüne inen insan
kendi cennetini de cehennemini de burada, dünyada
yaratmıştır.
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Seferihisar’ın Çınarları

Sığacık’ta Atatürk ile karşılaşan
üç çocuktan birisi

HASAN KOZAN
“Üç İtalyan hücumbotu, Alman bombardımanından
kaçıyor, buraya sığınıyorlar. Alman uçağı haber
almış. Alçak alçak uçuyor. Altında Alman bayrağı var.
Büyükler ‘Kaçın, bomba atacak’ diye bağırıyorlar...”

Saadet
Erciyas

“Seferihisar’ın Çınarları” sayfalarında, Saadet Erciyas’ın 2012 yılında Hasan Kozan’la yapmış olduğu
röportajla, Seferihisar’ın sözlü tarihinin izini sürmeye devam ediyoruz. Dergimiz yazarlarından balıkçı
İrfan abinin de babası olan Hasan amcayı birkaç ay önce kaybettik. Işıklar içinde yatsın.

R

enkli, gülen gözlerle bakıyor Hasan Kozan. Mavi mi yeşil
mi kestirmek zor. Yüzünde derin çizgiler... Sığacık’ın
en yaşlı, en görmüş geçirmiş balıkçısını sorunca “Topal
Hasan’a gideceksin” demişlerdi. Şimdi, Sığacık’ın Kaleiçi’ndeki,
beyaz badanalı, tertemiz uzun sokaklarında bir akşamüzeri
söyleşisi yapıyoruz Hasan Kozan’la. Başında gri bir kasket,
üzerinde kahverengi ütülü bir gömlek...
Hasan Kozan 1926 doğumlu. Hasan Kozan’ın dedesi Mora’dan gelmiş. Kozan, ilkokulu Sığacık’ta üç yıl okumuş, şahadetnamesini almış. Ondan sonra babasının yanında çalışmaya
başlamış. Kardeşi Yaşar Kozan beş sene okumuş. Babasının
rençper olduğunu söylüyor. Ekip biçtikleri esas ürün tütünmüş.
“Kendi tarlamız vardı. Biz de senelerce gittik, Allah düşmanıma
bile nasip etmesin tütünü. En kötü meslek” diyor.
Sigara içip içmediğini sorduğumda, “67 sene içtim. İki senedir
de içmiyorum” diyor.
1941 yılında babasını kaybeden Hasan Kozan, bir yıl sonra balıkçılığa başladığını anlatıyor. “Aynı mesleği şimdi büyük oğlum
yapıyor” diyor. Bir ayağı kısa olduğu için askerliğini Poligon’da
altı ay kısa hizmetle yaptığını söylüyor.
Sığacık’ta eskiden insanların denize ancak 14 Ağustos Deniz
Bayramı’nda girdiğini ifade eden Hasan amca, “Eski devirde 14
Ağustos deniz bayramıdır. Bütün herkes o zaman gidiyordu.
Ama biz balıkçı olarak devamlı zaten denizdeydik” diyor.
Hasan amcaya tütün işinden balıkçılığa geçişini soruyoruz...
“Kendi teknemiz vardı. 6,75 boyunda, ismi Çapkın. Biz iki
erkek kardeşiz. Tütünden artırdığımız paradan aldık kayığı.
Evvela arkadaşlarla birkaç defa gittik, merak sardı. Oltayla
başladık.”
Neler avladığını soruyorum Hasan amcaya... “Mercan, kopez,
pangri, sargoz, karagöz” diyor, arada oltayla da avlandıklarını
belirtiyor. “Kefali son zamanlarda, beş sene önce avlardım. Her
gün 15-20 kilo kefal tutuyordum. Kefal tutmak kolay değildi.
Ama çiftlik vardı. Deniz kefali, havuzların altına geliyordu. Yem
atılıyor ya havuzlara, onlara geliyordu. Ordan tutuyorduk.”
“Balıkçılık mı daha zor, tütüncülük mü?” deyince Hasan amca
hiç tereddüt etmeden, “En zor tütün” diyor. Sonra devam ediyor: “Balıkçılık tembel işi ama sabır ister. Zaten sabırlı olmazsan
tutamazsın balık...”

‘Barbun en pahalı balıktı’
Gençliği denizde geçmiş Hasan amcanın. Konu balık fiyatlarına geliyor...
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“Ben balığa başladığımda kopezin kilosu 35 kuruştu. Diğer
balıklar 50-60 kuruş. En pahalısı barbunya, çipura, pangri. Bu üç
balık pahalı balık. Barbun 60 kuruştu.”
Sığacık’ta balığa başladığı yıllarda yani 1941-42 yıllarında
dört tekne olduğunu anlatan Hasan Kozan o günlerin Sığacık’
ına ve balıkçıların dünyasına ilişkin şunları söylüyor:
“O zamanki balık felaketti. Bir tek tekne avlanmaya giderse
iki küfe balık tutardı. Ama tekne kaç tane? Dört tane tekne var.
İki kişi çalışır, av bırakırlar. Deniz, çok daha temiz, tertemizdi.
Balıkçılardan Eşref Efeer’in motoru vardı. Onlar da tütüncüydü
aslında. Biz de isterdik motorlu olsun ama neylen alcen motoru? Şimdi deniz kirlendi. O zaman hiçbir şey yok, tertemizdi.
Biz tuttuğumuz balığı kabzımala verirdik. Günde 20 kilo tutuyorduk. En bol eylül, ekimde olurdu balık. Kopez çok tutardık.
Şimdi hiç yok desen de olur. Biz 25-30 santimetre tutardık.
Şimdikiler gidiyor beş altı santim ve belki iki üç tane...”
“Karidese, kalamara yine rağbet var mıydı?” diyorum, gülüyor. “Karides bizde zaten yok, yengeç çoktur ama avlanmazdı.
Kalamar tutardık ama kanı çıkmadığı için yinmezdi. Atardık.
Kalamarı yem yapardık paragata. Yem olursa olur. Şimdi altın
değerinde” diyor.

‘Balığı trolcüler bitirdi’
Ava giderken her şeyi kendilerinin hazırladığını söylüyor
Hasan amca... “Yem olarak mamun takarız. Yerin altında saklı
o. Canlı bir hayvan. Böcektir bir çeşit. Kıyılarda, 40-50 santim
suda, bir metre olan yerde olmaz. Onu kullanınca mercan,
pangri, zargot, karagöz, çupra gelir.”
Balık bu kadar bol iken bu noktaya nasıl gelindiğini sormamak olmaz elbet emektar balıkçıya... Hasan amca bu sonun
sorumlusu olarak trolcüleri gösteriyor. Şunları anlatıyor: “Bu
balığın kökünü trolcüler kazıdı. Havyar bitiyor, yavru kalmıyor.
Trolü göreceksin, çok zarar verir balığa. Günah. Denize katliam. Şu anda altı yedi trolcü var. Zaman geliyor 50 tane olduğu
oluyor. Karadeniz’den sonra Ege’yi de bitirdiler. Avlanıyorlar,
denizi berbat ediyorlar.”
Bir zamanlar dört beş kayığın olduğu Sığacık’ta bugün 100’ün
üzerinde tekne bulunduğunu söyleyen Hasan amca, kalabalık
nedeniyle kişi başına düşen miktarlardaki azalmaya dikkat
çekiyor. “Bir sele bıraktığımızda günde en az 30 kilo balık avlıyordum. Şimdi çocuklar bıraktığında bir kilo çıkarsa memnun
oluyor. Oğlum da balıkçı” derken endişeli.
Denizde en fazla üç kilometre açıldıklarını anlatan Hasan

amca, lodos olduğunda denizin hırçınlaştığını anlatıyor. “Sisam’dan gelir lodos,
hırçın olur. Deniz poyrazda sakin olur”
diye anlatıyor.
Hâlâ balığa çıkıp çıkmadığını sorduğumda, “Geçen seneye kadar gidiyordum. Kalp krizi geçirdim, stent takıldı,
artık gitmiyorum” diyen Hasan amcaya
balığın yol arkadaşı rakıyla arasını soruyorum...
40 senedir içmediğini belirtip, “Daha
evvelce arkadaşlarla her akşam içerdim.
Dokunmaya başlayınca, bıraktım” diyor.
Hasan Kozan’ın iki oğlu var. Eşini çocuklardan biri dört, diğeri altı yaşındayken kaybeden Hasan amca, çocuklarını
üvey anne eline vermemek için evlenmediğini söylüyor. Birkaç ay önce gelinini
kaybettiğini üzüntüyle anlatan Hasan
amca, “Şimdi evde oğlum ve torunumla
üç erkeğiz. Yine eski günlerdeki gibi olduk” diyor. Bir oğlunun balıkçı diğerinin
Seferihisar’da muhasebecilik yaptığını
söylerken, evlatlarıyla gurur duyduğunu
sözlerine ekliyor.

Balıkçılığın yanında
mandalina da dikmiş
Hasan amca zorlu yıllara rağmen
balıkçılığı severek yaptığını anlatıyor.
“Çok memnundum o devirde. Çok para
kazanıyordum. Evim, mandalinalığım var
çok şükür” diyor.
Balıkçılığın yanısıra bahçıvanlık yapan
Hasan amca, mandalinayla ilk tanışan
Sığacıklılardan. Hem satsuma yetiştirmiş
hem de fidan üretip satmış.
Anlatıyor...
“Mandalinayı buraya Ahmet Salman
getirdi ilk. İkinci Necati Yarar, sonra da
herkese dağıldı. Mandalina tembel işi
aslında. Hele şimdi damlama çıktı. Basıyosun düğmeye, kendi kendine gübresini
makine veriyor. Bol para alıyordu herkes.
Milleti tembel etti. Şimdi bozuldu ama.
Bu sene tahmin ediyorum satılmaz mandalina, ihracat olmazsa zaten affedersin
eşekler bile yemez mandalinayı. Ben 35
senedir hiç tüccar aramam. Aynı yere
veririm. Tütün yasaklandı, bağsa hiç yok.
Bir zamanlar buradan Seferihisar’a kadar
her yer bağdı. Sonra onlar söküldü, tütün
dikildi. Daha kârlı çıktı üzümden. Nar da
çok iyiydi. Bir tanesi bir ya da bir buçuk
kilo oluyordu. Bizim burada iki bahçe var.
Gelirli bir şey.”
Bahçıvanlık içinse şunları söylüyor:
“37 senedir bahçem var. Bahçıvanlık da
yapıyordum. Patlıcan, biber, fasulye,
pırasa diktik. Aklına ne geliyorsa diktik.
DSİ artezyeni var, Eski Yol deriz biz. Taş
dibinde bahçem... Seferihisar’dan İzmir
Hali’ne en az 10 kamyon mal giderdi buradan. Burası yemez o kadar malı. izmir
Hali’ne yollardık biz malları. Toplu fatura
verirdi onlar da.”
Hasan amca İzmir deyince, fuar günle-

rini anımsıyor. “Eğlenceyle işimiz yoktu
ama fuara giderdik, çoluk çocuk isterdi”
diyor. Fuara iki oğlunu alıp, en çok Emel
Sayın’ı dinlemeye gittiklerini anlatıyor.

Hasan amcadan kalamar tarifi
Yemekle arasını soruyorum Hasan
amcaya. Eşini kaybettikten birkaç sene
sonra annesini de kaybedince mutfak işini kendisinin üstlendiğini söylüyor. “Her
yemeği yaparım ayıp söylemesi. Aklına
ne geliyorsa. Hamur açması dışında. 86
yaşında aynı görevlere yeniden başladık”
deyip bana lezzeti garantili bir kalamar
tarifi veriyor. Bakın Hasan amca neler
söylüyor, iyi bir kalamar yapmak için...
“Burada balık sevilir. Biz kalamar
da tutarız ama yemek için çok pahalı.
Satarız kalamarı. Torun çok sever. Babası
işler. İyi bir kalamar için en az dört gün
bekleyeceksin. İşlemeden kalamar
pişmez. Eskiden işlemesini de bilmiyorduk. Kalamarı temizledikten sonra limon
sıkıyorsun, bir tatlı kaşığı da karbonat
koyuyorsun üzerine, bir kiloya bir tane
limon. Bir yumurta ve biraz da tuz koyacaksın. Sonra elinle ovaliceksin, ondan
sonra buzdolabına varsa dipfrize koyarsın. Üç gün sonra yemeğe duyamazsın,
yumuşacık. Bol yağda kızgın ateşte
pişcek yalnız.”
Balığı ızgara, tava ya da kömürde
yaptıklarını anlatan Hasan amca, en iyi
pilakinin adabey denilen balıktan yapıldığını söylüyor. Şu an denizden en çok
çipura, karagöz, mercan, pangri, patlak,
barbunya ve çim çim çıktığını, çim çimin
çok uzak yerde bulunabildiğini anlatıyor.
Sığacık’ta denize girmek için en güzel
yerin ise Ekmeksiz plajı olduğunu vurguluyor... “Herkes Akkum’a gider ama en
güzel yer Ekmeksiz’dir, kumu güzeldir”
diyor.

Kooperatifçilik girişimi
Balık avlarken kendi kendilerine türkü
söylediklerini söyleyen Hasan amcaya
avlanmaya hangi saatte çıktıklarını
soruyorum. Çeşit çeşit avlanma yöntemi

olduğunu söylüyor ve kendisinin nasıl
avlandığını anlatıyor:
“Mesela kopez için gündüz çıkar
akşamüzeri dönüş yaparsın. Paragata
sabah erken gidersin mercana. Sabah
11-12’ye paragatları kaldırırsın, dönersin.
Gece gidersen akşam bırakırsın, sabah
kaldırırsın. Derin suya değil. Bütün gecen
denizde geçer. Ağı gece olur. Ay ile av
olmaz. Ben ekseriyet mercana çalışırdım.
Sabah iki üç, dönerdim.”
Hasan amca ile sohbet sırasında sayıları artan balıkçıların nasıl kooperatifleştiğini de konuşuyoruz. Kooperatifçilik konusunda ilk girişimi kendisinin yaptığını
öğreniyoruz. “Balıkçı Metin kurdu sonra
kooperatifi. Yedi kişi kurdular. Balıkçının
balığını satıyor. Bugün için çok kolaylık
oldu. İzmir’e çok mal veririz. İzmir ekseriye sardalyeye çalışırdı” diye anlatıyor.
Hasan amcanın pırıl pırıl gözlerine
“maşallah” dedikten sonra “Balık yiyenin
gözü bozulmaz” efsanesinin doğruluğunu sormak istiyoruz. “Ben gözlük
kullanmıyorum. 86 yaşında paragat onarıyorum. Çok balık yemekten. Doktorlar
doğru söylüyor” diyor. Aşağı yukarı her
gün bir öğünde balık yediğini söylüyor...

Alman harbinde
Sığacık’ın hareketli günleri...
Hasan amcanın Kaleiçi’ndeki evinin
kapısında otururken, diğer evlerden çıkan komşular da merakla dinliyorlar bizi.
Hasan amcanın anlattıkları onlara da
ilginç geliyor. Özellikle de Alman savaşında yaşanan olaylarla ilgili anlattıklarını
duyunca şaşırıyorlar...
“Üç İtalyan hücumbotu, Alman bombardımanından kaçıyor, buraya sığınıyorlar. Alman uçağı haber almış. Alçak
alçak uçuyor. Altında Alman bayrağı var.
Büyükler ‘Kaçın, bomba atacak’ diye
bağırıyorlar. Hücumbotlara Türk bayrağı çekiyorlar, Türk sularında olduğu
için Almanlar bir şey yapamadı. Ancak
uçağın Sisam’ı bombaladığını duyduk.
Çünkü burası onlar bombayı attığında
sarsılıyordu. Ada buraya 45 mil... Camlar
Hasan amca
paragatları onarıyor.
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zangır zangır sallanıyordu. Korkuyorduk bizler de
o yıllarda. Işık yakmak yasaktı, karanlık, lamba da
yaktırmıyorlardı...”
Hasan amcanın yine Alman harbi sıralarında
yaşanan, bizlere anlattığı bir başka olay da Kanlıada’da geçiyor. “Delikanlıydım. Killik Burnu’nda bir
manga asker devamlı nöbet tutardı. Onlar haber
verdi. ‘Denizde çok bağırtı var’ diye. Gittik, tekne
batmış. Büyüktü. İçerde Yunanlılar vardı. Bir tanesi
kız, yüzerek adaya çıkmış. Birkaç tanesi direğe
sarılmış, tekne batık. Sonra sahile cesetler çıkmaya
başladı. Killik Burnu ile Kanlıada arası, sakat deniyor, taş vardı. Kaptan bunu bilmiyor. Gece geliyor,
kaptan içki içiyormuş. Oğlu kullanıyormuş. Sahile
girerken batmış. Altın bulan çok oldu o zamanlar.
Sahibine yaramamış, kime yarayacek...”
86 yıllık yaşamı boyunca askerliğini Poligon’da
yaptığı altı ay dışında Sığacık’tan ayrılmayan
Hasan amca bizlere türbeden de söz ediyor. “Ben
86 yaşındayım. O zamanın ihtiyarlarına sordum.
Kaptanın biri, hep yelken, eski devir, fırtınaya
tutuluyor. Bir ışık görüyor. Işık türbenin orada.
Kaptan ‘Allah’tan yardım geldi’ diyor. Kıyıya çıkınca
bir hafta kalıyor ve türbeyi yaptırıyor. Adını kimse
bilmiyor. Belki 200 senedir vardır. Belki 300 senenin
üzerinde. Tarihi belli değildir.”

Atatürk’le karşılaşma
Hasan amca ile evinin kapısı önünde yaptığımız
sohbet sona ererken, gülen gözlerle bakıp can alıcı
bir soru soruyor...
“Sana Atatürk’ü de anlatayım mı?”
Atatürk’ün 1934 yılında Sığacık’a yaptığı ziyaretin
en yakın üç tanığından birisi, öğreniyoruz ki Hasan
Kozan... “Elbette” deyip oturuyoruz tekrar yanına. Şunları anlatıyor o önemli güne ilişkin Hasan
Kozan...
“Atatürk geliyor, deyince buradan bütün millet, eli
ayağı tutan herkes Seferihisar’a gidiyor. Burada sadece biz çocuklar ile ihtiyarlar kaldı. Atatürk de kalkmış buraya gelmiş. O zamanki paşalarda pantolonlarda kırmızı şeritler var. Çocuğuz biz ya, bakıyoruz,
hangisinde geniş şerit varsa Atatürk’tür diye. Bir ara
bir halka oldu. Biz tesadüf Atatürk’ün dibinde kaldık.
Rahmetlinin dibindeymişik. Üç çocuk. Sivil o, benim
gelin Ankara’ya gitti de, ‘Baba dediğin elbiseler
orada asılı’ diyordu. Şapkası, ceketi, pantolu damalı,
golf pantolon. Boynunda dürbünler takılı.”
“Öğretmen var, okuldan, Ömer Unsal Hoca. Öyle
dineliyor. Onunla konuşuyor. Zaten konuşcek başka
kimse yok. ‘Hoca’ dedi ‘Buranın ismi ne?’”
“Halbuki o bilmiyo mu?”
“‘Sığacık Paşam’ dedi, hoca. Atatürk, ‘Şirin Sığacık’ dedi.”
“Şimdi üç arkadaşız ya, arkadaşın bir tanesine
‘Okula gidiyor musun?’ dedi.”
“‘Gidiyom’ dedi. ‘Büyüyence ne olcen?’ ‘Asker
olcem’. Atatürk, ‘Alıp gidem mi seni?’ dedi. ‘Alıp
gidem mi seni?’ deyince bizim bir kaçışımız var,
üçümüz birden. Mehmet İnce, Yusuf Şener ve ben...
Sonra Mehmet İnce, törenlerde anlattı bu anımızı
hep...”
Hasan amcanın ışıl ışıl gülen gözlerindeki parıltı
görülmeye değer. Seferihisar’ın belki de en eski balıkçılarından Hasan amcası, bizi uğurlarken, “Şimdi
paragatları onarayım” diyor ve evinin bahçesine
yöneliyor...
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Sakin Adam güncesi -3
Can Okyay

D

üzen çok bozuldu sevgili okur; taşranın mandalina çiçeği kokan
daracık sokaklarına kadar bulaştı trafik illeti. Kapı önlerinde çiğdem çitlenip komşuculuk oynanan günler mazide kaldı. Yaz geceleri, çocukların gece yarılarına kadar süren sokak oyunları tarih oldu.
Çocuklar artık “internet cafe”lerde buluşup, masaüstü sosyalleşiyor.
Çocuklar sanal dünyada yarattıkları karakterlerle futbol oynuyor, klavyenin bir tuşu ile kılıç sallıyorlar artık. Sakin Kent’imin 3-5 mahallesinde her
şeye rağmen direnen birkaç çocuk var ama onlar da popüler kültürün iç
çektiren göz kırpışına ne kadar daha dayanırlar, bilmem.
Kaldırımlar sevgili okur, bazı manalara gelmiyor. Hüviyetini kaybetmiş
kaldırımlar, arabalara yataklık ediyor. Daracık sokaklar araba mezarlığı... Renk renk, çeşit çeşit dizilmişler, bütün heybetleriyle kaplamışlar
sokakları, caddeleri, kaldırımları, merdiven başlarını ve çöp tenekelerinin kapaklarını. Uzaylı istilasına uğramış gibiyiz. İhtilal çoktan bitmiş
de farkedememişiz. Yabancılaşmışız arkadaş, “öteki” olmuşuz kendi
sokağımızda.
Yürüyerek çarşıya gitmek, pentatlonda 15 dakika yarışmaya bedel.
Zeka, çeviklik, hız ve deneyim olmadan çarşıya ulaşmak oldukça zor.
Kaldırımdan yürüyeyim desen (ki daha doğal bir istek olamaz), ya
taşıtlar park etmiş ya da ağaç dikmişler. Farklı olacağız ya, bağı bahçeyi
imara açalım, kaldırımlara ağaç dikelim. Yola iniyorsun yürümek için,
sürekli tetiktesin. İkide bir arkana bakıyorsun gelen araba var mı diye.
Bir anlık dalgınlıkla arabanın geldiğini farketmesen, Godfather soundtarck’i tadında korna sesleri yükseliyor. İtalyan mafyasının kulaklarımızı
kanatan sahte tınısı korteksi uyarır uyarmaz bir delik bulup zıplıyoruz
kaldırımın kenarına. 10 saniye yürüyemeden ya bir inşaat çıkıyor karşımıza ya açık unutulmuş bir logar kapağı. Bir de esnaf abla/abilerimiz var.
Masayı sandalyeyi dükkanın önüne atmışlar, 5 metrekare dükkan olmuş
25 metrekare. Minik masalarında çay-çorba içenleri rahatsız etmeyelim
diye yola iniyoruz tekrar. Ondan sonra yolun ortasında sallana sallana
yürüyen yayaya kızıyor sürücüler. Yaya ne yapsın? Nerede yürüsün bu
millet? Arabası olmayan ekmek almak için çarşıya gidemesin mi?
Aklın ve mantığın sınırları bellidir. Bazı düzensizliklere eyvallah der
geçerim, fazla uzatmam. Ama kaos ve hengamenin olağan bir norm gibi
sunulduğu, hak ve hukukun kişi inisiyatifine bırakıldığı, bireyleri paylaşım ve yardımlaşma düşüncesinden uzaklaştırıp, çıkarcı ve bencil olmaya
iten bu sistemi eleştirmezsem vicdanımdan utanırım.
Bu kadar mı vahim diyeceksiniz, emin olun o kadar vahim durum.
15-20 yıl öncesine kadar İstanbul’da yaşayanlar sürekli trafikten dem
vurur, bir yerden başka bir yere gitmenin saatler sürdüğünü her ortamda
anlatıp bizi delirtirlerdi. Daha sonra bu trafik illetinin salgın gibi yayılışını
izlemeye başladık. Önce büyük şehirler, sonra daha küçük yerleşim birimleri... şimdi de kasaba ve köylere kadar tıklım tıklımız. Biz artık yavaş
şehrimizde “köprü trafiği”yle boğuşuyoruz.
Çözüm odaklı perspektiflerin zihinlerinde beliren ilk ışık, merkezi araç
trafiğine kapatmak olsa da, esnaf bu fikirden pek memnun görünmüyor.
Sebebini anlayabilmiş değiliz henüz. Eğer ki, taşıtlar olmadan müşteri
gelmez gözüyle bakıyorlarsa, Kıbrıs Şehitleri, İstiklal Caddesi, Karşıyaka
Çarşı gibi yerleri nasıl açıklıyorlar merak ediyorum.
Diğer taraftan, insan herşeye alışıyor sevgili okur. Yavaş yavaş ve
sinsice gelip yaşam alanımızın ortasına yerleşen, lüks olmaktan çıkıp,
cezbedici salvolarla kendinin gerekli olduğunu bizlere her fırsatta hatırlatan bu metal yığınına çok alıştık. Belki de biraz daha ileri görüşlü olup,
yıllar içerisinde meydana gelebilecek olası sorunlar için çareler tasarlanıp
uygulamaya konulsaydı, 21. yüzyılın Türkiye’sinde yaşayan vatandaşlar
da sokaklarda yürüyebilmek için harcadıkları enerjiyi daha farklı alanlara
kanalize edebilirlerdi. Herşeye rağmen, bizleri mütemadiyen sinirlendiren bu durumu da olgunlukla karşılayarak, Sakin Kent’imize misafir olan
sonbaharı -nüfusun da ciddi oranda azaldığını göz önünde bulundurarakkucaklıyorum. Olabildiğince sıcak bir kış geçirmeniz dileğiyle...

KÖR NOKTA BULUCUSU
Gündüz Öğüt
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ekreter çalan telefona öfkeyle baktı. Ardı arkası kesilmeden çalan telefonlara açıp müşterilere randevu vermekten
gına gelmişti.
Usanmış bir tonla konuştu.
“Alo buyurun.”
Karşıdaki kişi, “İyi günler bir randevu alacaktım.”
Sekreter, “Bir saniye” dedikten sonra önündeki ekrandaki
gerekli dosyayı açarak randevu listesini taradı, “Önümdeki
programa göre, ilk boş saat ayın 23’üne görünüyor. Dilerseniz
23 Aralık salı, saat on biri rezerve edebilirim.” dedi.
Hattaki kişi hayal kırıklığına uğramıştı.
“Bu çok geç, acaba daha önceye bir randevu almam mümkün
değil mi? Durumum çok kritik.”
Sekreter o anın tadını çıkartarak oyalandı.
“Konu neydi bayım?” diye sordu.
“Asansör.” diye yanıtladı adam.
“Anlıyorum” dedikten sonra, “Aciliyeti nedir?” diye sordu.
“Bana kalırsa çok acil.” diye yanıtladı adam en yumuşak ses
tonuyla ve ekledi. “Ne yazık ki işimden olabilirim, bir an önce
yardıma ihtiyacım var.”
Sekreter bilgiç tavrını sürdürerek sordu.
“Çalıştığınız bina kaç katlı?”
“36”
“Anlıyorum, sanırım uzmana danışmalıyım.”
Bir parça rahatlayan adam, “Lütfen.” dedi.
Sekreter, hattı geçici olarak devre dışı bırakarak, uzmanı
aradı ve arayan kişinin durumunu aktardı. Aralarındaki kısa
görüşmenin ardından tekrar dış hatta dönerek, “Yarın öğlen on
iki sizin için uygun mu?” diye sordu.
“Elbette, size çok teşekkürler.”
“Rica ederim, görevimiz.”
“Tekrar teşekkürler, yarın görüşürüz.” diyerek telefonu kapattı adam.

Ertesi gün
“Anlıyorum, demek günde dört kez aynı saatlerde asansörü
kullanıyorsunuz.”
“Evet.” diye yanıtladı adam.
“Bu durumda yerinde inceleme yapmam gerekecek.”
Başıyla onayladı adam.
“Yarın sabah iş yerinizin girişinde buluşmaya ne dersiniz?”
diye sordu uzman.
“Harika.” diye yanıtladı adam.
“Son bir şey.” diye ekledi uzman.
“Lütfen.” diye yanıtladı adam.
“Asansöre her gün aynı kişilerle mi biniyor sunuz?”
“Evet,” diye yanıtladı müşteri ve açıkladı.
“Zaten sorun da buradan kaynaklanıyor. Sanırım bir uzmandan sertifika almayan bir tek ben varım. Ve eğer bu hafta
alamazsam işime son verilecek. Ne yazık ki asansöre bindiğim
kişiler hiç anlayışlı değiller.”
Bir süre sessizce düşünen uzman, “Bakın bay Senkart, bunun
için kimseyi suçlayamazsınız. Yasalar çok açık. Bunca zamandır
size gösterilen anlayış bana göre örneğine az rastlanacak bir
şey.”
“Haklısınız.” diye başını önüne eğdi Senkart.
“İlk işim çalıştığınız binanın asansör mühendisiyle görüşüp

Göz Temas Projesi’ni incelemek olacak. Umarım uygun bir yer
bulabiliriz.” dedi başını iki yana sallayarak.
“Umarım.” dedi bay Senkart.
Bir süre karşısındaki adama küçültücü gözlerle baktıktan
sonra sordu:
“Metro ve oturduğunuz binanın asansörü?”
“Elbette buralar için sertifikam var.”
Uzman merakla sordu.
“Peki niçin aynı uzmanlık firmasına başvurmadınız?”
“Şey...” diye duraladı Senkart. “Ücretler... benim ödeyebileceğimden çok yüksek.”
“Anlıyorum. İnternetteki ilanımızı umarım dikkatli okumuşsunuzdur.”
“Okudum.” diye yanıtladı Senkart.
“İlan ettiğimiz fiyat sadece altı aylık paketi kapsıyor ve metro
ve ev asansörüyle birlikte olursa geçerli. Ayrıca bu üçlü paketten yararlananlara sokak ve alışveriş merkezlerine yönelik
ücretsiz seminerlerimizden yararlanma imkanı da sunuyoruz.”
Adam uzun bir sessizliğin ardından son kozunu oynadı.
“Ev ve metro kontrol sözleşmem önümüzdeki ay sona erecek. Emin olun o zaman geldiğinde yine size baş vuracağım.”
Uzman başka bir kişiyi arayarak odaya çağırdı. Yarım dakika
sonra odaya giren diğer uzman elinde bir demet kağıtla içeri
girdi. Kağıtları müşterinin önündeki bankoya koyduktan sonra
çıktı.
Uzman, “Verdiğiniz sözlü teminatı resmileştirmek için bunları
imzalamanız gerekiyor.”
Yüzünden yaşadığı kısa tereddütü anlayan uzman, “Bakın
bayım bu işimizin gereği. Anlayacağınızı düşünüyorum. Üçlü
paket için koyduğumuz ücreti sadece bir paket için uyguladığımızda kısa zamanda iflas edeceğimizi tahmin edebilirsiniz.
Metro ve ev asansörünüzle ilgili kontratınız bittiğinde firmamızla çalışacağınızı kesinleştirmek için bu formaliteyi yapmamız gerekiyor.”
Müşteri, “Haklısınız.” dedikten sonra belgeleri imzalamaya
başladı, çünkü başka çıkar yolu yoktu.

Ertesi sabah...
Mesai saatinin başlamasına birkaç dakika kala uzman yanında ekibiyle bay Senkart’ın çalıştığı binanın girişinde yerini almıştı. Bay Senkart gelir gelmez, birlikte saatlerine ve binadaki
zaman sayacına baktılar. Asansörlere doğru yürüdüler. Senkart
heyecanlı görünüyordu. 8.03 asansörünün kapısı açıldı. Dışarıda düzgünce sıralanan çalışanlar önlerine bakarak asansördeki
yerlerine geçtiler. Senkart da yerini aldı. Uzman, nötürleyici
cihazını yüzüne taktıktan sonra asansörün ortasında yere çizilmiş yarım metre çapındaki Kör Nokta Bulma Uzmanına ayrılan
dairenin içine girdi. Asansör kapısı kapandı, Senkart’ın dışındaki
insanlar bakışlarını sertifikalı yerlerine sabitlediler. Uzman hızla
işini yapmaya başladı. Bir yandan elindeki Göz Temas Projesini
inceliyor, diğer yandan da çevresini kaçamak bakışlarla hızla
tarıyordu. Senkart’ın endişe ve merak dolu bakışları altında
işini tamamladı. İlk yirmi katı pas geçen asansörün hızı ve hangi
yöne gittiği ancak duvardaki dijital göstergeden anlaşılabiliyordu. Tek tek katlarda durdukça inenler olmaya başladı. Senkart’ın ineceği kata geldiğinde adam önüne bakarak indi. Bir
an bir şeyler sormak istedi, fakat bu kuralları çiğnemek olurdu.
Sessizce inip bürosuna giden koridora doğru yürüdü.
Öğle molasına kadar merak içinde bekledi. Saat 12’yi bir
geçe elindeki kartta yazan numarayı çevirdi.
Karşısına çıkan bayan sekreterin sesini tanıdı. Kendisini
tanıttıktan sonra sabah keşfe gelen uzmanla görüşmek istediğini söyledi.
“Bay Senkart?”
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“Evet benim.”
“Ben de az sonra sizi aratacaktım. Çok enterasan bir durumla
karşı karşıya olduğumuzu söylemek için.”
Duyduklarının ne anlama geldiğini anlayamayan Senkart
sordu:
“Nasıl bir enteresanlık?”
Bir süre düşünen uzman anlatmaya başladı:
“Şöyle söyleyebilirim; kullandığınız asansörde iniş çıkış
sırasında bakışlarınızı yoğunlaştırabileceğiniz uygun bir kör
nokta bulamadık.”
Senkart duyduklarına inanamamıştı. Kontrolsüz bir sesle
sordu.
“Bu nasıl olur?”
“Tepkinizi anlıyorum bayım. Elimizden geleni yapmaya
çalıştık. Fakat ne yazık ki kullandığınız asansörde, Halka açık
alanlarda Direk Göz Temasından Men Yasası’nın, üçüncü
maddesinde belirtilen endirekt sapmalarına uygun bir nokta
bulunmadığını fark ettik.”
Duyduklarından dolayı serseme dönmüş Senkart uzmanın
lafı nereye getireceğini daha fazla bekleyemeden sözünü keserek sordu.
“Bütün bunlar ne anlama geliyor?”
Uzman sitemli bir tonla uyardı.
“İzin verirseniz anlatacağım bay Senkart. Durum
sandığınızdan daha karışık. Sabahtan beri birkaç uzmanla
birlikte tüm işimizi gücümüzü bırakarak yasaları inceledik.
Bindiğiniz asansörde son altı aydır çok ciddi suçların işlendiğini
anlamış bulunuyoruz. Ve bu aşamadan sonra durumu gerekli
yasal kuruma bildirmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey
olmadığına karar verdik. Umarım beni anlıyorsunuzdur.”
“Peki şimdi ne olacak?” diye sordu Senkart korku içinde.
“Bunu yakında anlayacaksınız bayım. Daha fazla bir şey
anlatmam yasaları çiğnemek anlamına geliyor. Artık kapatmak
durumundayım.”
Senkart’ın “Bir saniye, lütfen...” demesine rağmen hat
kapandı.
Şaşkın halde elinde telefon kala kalmıştı. Çalıştığı odanın
kapısı açıldı, içeri yüzünde özel optik donanımlar olan üç kişi
girdi.
Adamlardan biri, “Sakin olun bay Senkart. Bizimle gelmeniz
gerekiyor.” dedi soğuk bir sesle.
“Neler oluyor? Siz de kimsiniz?” diye mırıldandı.
“DGTM Servisindeniz.” diye yanıtladı, diğer adam söze girdi.
“Direk Göz Teması’ndan Men Yasası güvenliğindeniz.”
Panik içinde sordu Senkart, “Benden ne istiyorsunuz?”
“Bizimle gelmenizi.” diye yanıtladı üçüncü adam.
“Nereye?”
Senkart en son bu insanlarla binadan çıkarken görüldü. Bir
daha da uzun süre ondan haber alınamadı.
On gün sonra...
Gelişen olaylar Senkart’ı hiç ummadığı durumlarla karşılaştırmıştı. Başlangıçtaki suçu aylardır kullandığı asansörde bakışlarını sabitleyeceği kör nokta sertifikasını almamasıydı. Fakat
gelişen olaylar gösterdi ki, işler bununla sınırlı değildi.
Senkart’ın başvurduğu Kör Nokta Bulma uzmanının yaptığı
alan çalışması sonucunda bindiği asansörde insanlarla göz göze
gelmesini engelleyici, bakışlarını rahatlıkla sabitleyebileceği
bir nokta bulunamamıştı. Bu da şu anlama geliyordu. Senkart
aylardır asansördeki insanlara karşı sayısız suç işlemişti.
Kör Nokta Bulma uzmanının resmi makamlara yaptığı başvuru sonrasında çok özel durumlar dışında incelemeye alınmayan asansör görüntü dataları incelenmiş ve Senkart’ın çeşitli
zamanlarda asansördeki herkese pervasızca baktığı tespit
edilmişti.
Son yirmi yıldır insan bakışlarının diğer insanlar üzerindeki
etkilerinin tespit edilmesi sonucunda sayısız yeni yasa ve kural
toplumsal yaşamın parçası haline gelmişti.
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Öfke, kıskançlık, kibir, çekemezlik, küçük görme, nefret
gibi olumsuz düşünce ve duyguların bakışlar vasıtasıyla diğer
insanlar üzerinde uzun ve kısa vadeli negatif etkiler ve çeşitli
psikosomatik hastalıklar yarattığının anlaşılmasına rağmen
Senkart gibi bazı kendini bilmezler buna kalkışabiliyordu.
Senkart’la aynı asansörü paylaşan kişiler, durumu öğrendikten sonra, yani Senkart’ın her birine yasa dışı şekilde baktığını
öğrendikten sonra, kendileri ve yaşamlarındaki pek çok problemin kaynağının Senkart’ın korkunç bakışları olduğuna kanaat
ederek ondan şikayetçi olmuşlardı. Bu kişilerin ortak şikayeti
üzerine Senkart’ın mahkeme sonuçlanana kadar gözetim altında tutulmasına karar verildi.
Senkart’ın karşı karşıya kaldığı durumun bir diğer ilginç yanı
da kendisini mahkemede savunacak bir avukatın bulunamamasıydı. Yapılan incelemerde uzun yıllardır bu tip bir davaya
rastlanmamıştı. Senkart sadece Direk Göz Temasından Men Yasası’nı çiğnemekle kalmamış, aynı asansörü paylaşan yirmiden
fazla insanın açtığı tazminat davalarıyla karşı karşıya kalmıştı.
Olay günlerce şehir barosunda tartışıldı ve mükemmel olduğuna inanılan hukuk sisteminin bu olaydan zarar görebileceğine
karar verildi. Ama bazı avukatlar bu görüşe katılmadılar, yani
hukukçular ikiye bölündü. Çoğunluğu oluşturan bir grup avukat
Senkart’ın tüm davalardan gerekli cezai işleme tabi olmasını
savunurken, küçük bir azınlık bazı davalardaki şikayetleri
mantık dışı buluyorlardı. Örnek vermek gerekirse, bir davacı,
üç ay önce karısıyla şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmasında
Senkart’ın son altı aydır asansördeki yasa dışı bakışlarının etkili
olduğunu iddia ederken, bir başka davada orta yaşlı bir kadın
cildindeki kırışıklıkların son aylarda hızla artmasından Senkart’ı
sorumlu göstermekteydi. Suçlamalar bu şekilde uzayıp gidiyordu:
Migren ağrıları olan bir kadın, evine hırsız giren bir mühendis, aşırı kilo aldığını söyleyen iki kişi, kötü kabuslar gören bir
reklamcı, saçlarında hızla dökülme yaşayan bir müdür sekreteri, karısı tarafından aldatılan bir genel müdür, dudaklarını
yiyen genç bankacı bayan vs.
Azınlık gruptaki farklı görüş sahibi avukatlar, yapılan şikayetlerin çoğunun bir insanın yasa dışı bakışlarıyla gerçekleşme
olasılığının çok zayıf olduğunu düşünerek, davaların çoğunda
istismar olduğu fikrinde birleşiyorlardı.
Senkart’la ilgili tartışmalar her gün yeni bir boyut kazanarak
devam etti. Azınlığı oluşturan avukatlar haklı olduklarına inanmakla birlikte mesleki gelecek endişeleri nedeniyle sistemle
ve baroyla ters düşmekten çekindikleri için Senkart’ın savunmasını üstlenmediler.
Uzman araştırmaları, raporlar, tartışmalı toplantılar derken
olay medyaya yansıdı. Birkaç hafta içinde haber programlarının
konusu haline bile getirildi. Halkın konuya duyduğu ilgili ve
merakı artarak sürdü, pek çok internet sitesi oluştu ve tüm ülke
bu tartışmanın içine çekildi.
Başta Göz Temasından Men Yasası’nın mimarları olmak üzere
Sistem, bu olayın bu boyutlara gelmesini kendine karşı bir tehdit olarak görmeye başlamıştı.

Uzun Bir Zaman Sonra...
Olup bitenlerden habersiz Senkart, hayatının en zor zamanlarını yaşamaktaydı. Gerçi gözetim altında tutulduğu yerde her
tür ihtiyacı karşılanıyordu, fakat artık normal yaşamına dönmek için can atıyordu. Dava süreci nedeniyle yaptığı başvurulara bir türlü cevap alamıyordu.
Medyanın olaya olan ilgisi, Sistem’in, Toplumun Refahı ve
Geleceğini Güvence Altına Alma Sansür İç Tüzüğü’nü devreye
sokmasından sonra azalmak durumunda kalmıştı. Medya
pompalaması hafifleyince insanlar da bu olayı unutup başka
telkinlere teslim oluverdiler.
Fakat kendilerine Yaşamın Temel Dinamiği Göz Teması diyen
ve üyeleri bilinmeyen terörist grup işin peşini bırakmadı.

Senkart’a dava açan asansör sakinlerinin hayatları mercek
altına alındı iddiaların gerçekçi olmadığına yönelik hazırlanan
rapor ve dosyalar tüm internet sitelerine ulaştırıldı.
Olay yeniden farklı bir kimlikle halkın gündemine oturdu.
Davacıların, yaşadıkları olumsuzlukların faturasını tek bir insanın bakışlarına kesmeleri ve haklarındaki raporlar kamuoyunda beklenmedik bir hareket başlattı.
Başta çocuklarına uyurken bile bakmaları kesinlikle yasak
olan anne ve babalar olmak üzere, doktorlar, öğretmenler,
karanlıkta sevişmekten usanan çiftler, sanatçılar, sivil toplum
örgütleri ve diğerleri harekete geçti.
İşler yavaş yavaş Sistem’in kontrolünden çıkmaya başlamıştı.
Sistem’in ve Kör Nokta Bulucuları Odalarının yöneticileri her
şeyi bir kenara bırakıp bu felaketi sona erdirmenin çarelerini
düşünmeye başladılar. Çünkü Sistem’in ana parasal kaynağı
olan Kör Nokta Buluculuğu sektöründe ciddi pazar kayıpları
meydana gelmeye başlamıştı.
Yapılan istatistiklerde sıradan bir insanın yıllık kazancının
yüzde otuzunu oluşturan bir meblağı Kör Nokta Bulucu firmalarına ödenmesinden usanmış olan insanlar, hızla Yaşamın
Temel Dinamiği Göz Teması isimli terörist gruba katılmaya
başladı.
Anarşi ve terör artık her yerde kol geziyordu. Sistem’i
oluşturan güçler arasında bile farklı görüşler ortaya çıkmaya başlamıştı. Ama esas kıyamet, Merkezi Görüntü Dataları
Bakanlığı’nın arşivlerine sızılıp yüz binlerce asansör, metro ve
benzer mekanlardaki gizli kamera görüntülerinin insanlara
gösterilmesinden sonra koptu.
Görüntü kayıtlarındaki ortak şey, birilerinin sürekli çevresine bakmasıydı. Tüm bu olaylara neden olan Senkart Davası
olarak tarihe geçen vaka milyonlarca vakadan sadece biriydi.
Sistemin, yasaların ve Kör Nokta Bulucusu uzman firmaların
tüm çabalarına rağmen insanlar buldukları her fırsatta yasa dışı
yollardan birbirlerine bakıyorlardı.
Yaşamın Temel Dinamiği Göz Teması çatısı altında toplanan
bilim adamları, yıllardır gizlice yaptıkları deney ve araştırmalarını kamuoyuna açıklamaya başladılar. Sonuçlar çok ilginçti.
Her yıl on kişiden dördünün intihar girişiminde bulunduğu, bu
dört kişiden üçünün ömür boyu çekilen sakatlanmalar yaşadığı
ve her on kişiden birinin öldüğü ile ilgili verilere dayalı istatistikler açıklandı. Bu intiharların temel nedeninin ise birbirlerine
bakmamaktan kaynaklanan gerilim ve stres, sevgisizlik ve
ilgisizlik olduğu çok açıkça ortaya koyuldu.

Olay artık Yaşamın Temel Dinamiği Göz Teması örgütünün
sınırlarından çıkıp bir halk hareketine dönüşmüştü. İki yıl süren
bir mücadele sonunda Sistem tamamen ortadan kaldırıldı.
Yaşamın Temel Dinamiği Göz Teması örgütü yeni kurulan
Sistem’in içinde yer aldılar. Ülke genelinde bazı sektörlerde ciddi bir işşizlik yaşandı. Sayıları 7 milyonun üzerindeki insanın Kör
Nokta Bulucu firmalarda istihdam edildiği o güne kadar bilinmiyordu. Bu firmaların bağlı bulunduğu odalar yeni eğitim programlarıyla daha önce gördükleri fonksiyonun tam tersi yönde
kurumlar haline gelmeye başladı. Bakışlarla Şifa, Bakışlarla
Gelen Mutluluk, İlişkilerde ve Yaşamda Göz Temasının Önemi
gibi isimlerle kurslar ve danışmanlık hizmetleri veren kuruluşlar
oldular. Fakat hiçbiri de umulan müşteri porföyüne ulaşamadı.
Çünkü onların vermeye çalıştığı hizmet ve eğitim zaten insanoğlunun yüz binlerce yıldır gayet iyi bildiği ve kullandığı doğal
bir süreçti.
Bay Senkart’ın iki yıllık tutukluluğunun sonunda özgürlüğüne
kavuştuğu gün tüm ülkede bayram ilan edildi. Hakkında açılan
davalar otomatik olarak düşürülmüş, şikayetçi olan kişiler
yaptıkları hatayı kabul etmişlerdi. Yıllarca dünyadan ve gelişmelerden tamamen yalıtılmış bir ortamda yaşamış olan Senkart,
olup bitenleri algılamakta büyük bir güçlük çekti. O artık milli
bir kahramandı. Birkaç hafta delirdiğini düşünerek uyumsuz
şekilde değişik ruh hallerinde dolaştı.
Olanlara ancak eski işine iade edildiği gün inandı.
O sabah uzun bir aradan sonra yeniden işine gitti. 8.03
asansörünün önünde bekledi. Asansörün önünde kendinden
başka kimsenin olmayışı çok ilginç gelmişti. Asansör kata geldi,
kapısı açıldı. Yıllardır aynı asansörü paylaştığı insanlar içerdelerdi. Hepsi de ona gülümseyerek bakıyor ve alkışlıyorlardı.
Gözyaşları içinde asansöre bindi Senkart. İnsanlar birbirlerinin
göz bebeklerine bakmakla kalmamış aynı zamanda birbirleriyle
konuşuyorlardı da...
Dünya aynı dünyaydı, insanlar da aynı insanlar... Değişen
şey insanların bakışlarının, tüm iyilikleri, güzellikleri ve sevgiyi
ileten çok doğal bir araç olduğunu yeniden hatırlamalarıydı.
Yasaklarla negatif düşüncelerin, bakışların engellenmesinin
mümkün olamayacağı, her bireyin zihninin ve kalbinin temizliğini ancak kendi içsel çabasıyla sağlayabileceği gerçeği
yeniden insanların içinde filizlenmişti. Çünkü insanların korkusuzca birbirlerine bakmaları, birbirlerini anlamaları için olmazsa
olmazlardan biridir.

vefa, Seferihisar'da bir semt adı değil
Seferihisar'da Dutlaraltı'nda
bir kahve, Ali Tarhan Kahvesi.
Kimler gelmiş geçmiş, çayını
kahvesini kimler içmiş şimdiye
kadar. Ne dostluklar kurulmuş,
ne muhabbetler dönmüş kim
bilir. Neredeyse 70 yıldır yerli
yerinde duran kahve, vefalı bir
selam göndermiş
müdavimlerine,
eksik olmasın.
Fotoğraflarda; 1996 yılında
vefat eden Ali Tarhan, sağda
üstte ilk yıllarında kahvenin
önünde. Altta ise kahvede
yapılan siyasi toplantılardan
iki kare.
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ÇOCUK Belediyesine yeni merkez

Fotoğraf: Ufuk Organizasyon.

Şimdilerde çocuk yetiştirmede anne babaların en büyük yardımcısı tabletler, cep telefonları. Ver çocuğun eline, oyalansın.
E haksız mıyız, işten güçten bitap düşmüşüz zaten. Dinlenmek, kendimize vakit ayırmak için azıcık zaman kalıyor; bir de nasıl
uğraşacağız, pedagojik yaklaşım, çocuğun duyusal, bilişsel, gelişimsel ihtiyaçları vs… O yüzden anahtar kelimemiz oyalamak.
Biz çalışırken de kreşte, anaokulunda oyalandı mı tamam. Daha fazlasını mı istiyorsunuz, daha özel özel okullar, kreşler var.
Bastır parayı, gelsin Montessori, Waldorf. Paran kadar özen, paran kadar pedagoji. “Bu işler devletin sorumluluğunda olmalı,
ülkenin her köşesinde her yaştaki çocuğa belli bir standartta eğitim sağlanmalı” diyorsunuz haklı olarak. Ama aklınıza son
müfredat değişiklikleri geliyor. “Devlet elini tümden çekse daha mı iyi acaba?” diye düşünmeden edemiyorsunuz. Neyse, işte
böyle bir sarmalın içinde debeleniyoruz biz anne babalar.
Gerçekten tablo vahim. Ama biz, Seferihisar’da yaşayanlar biraz şanslıyız belki de. Neden mi, Türkiye’nin ilk Çocuk Belediyesi
bizim kentimizde... Göstermelik bir şey değil üstelik. Kendine göre bir yönetmeliğe sahip, seçimle oluşan kurulları ve bir başkanı
olan, toplantılara katılan, kent yönetiminde fikri alınan bir kurum. Ve bünyesinde organize edilen etkinlikler,
kurslar, atölyelerle; genç, eğitimli ve işine bağlı kadrosuyla, çocuğunuzu gönül rahatlığıyla ve gelişimine
faydasından kuşku duymaksızın emanet edebileceğiniz bir yapı.
Çocuk Belediyesi
Şimdi Çocuk Belediyesi yeni bir merkeze kavuştu. Ne yaptıklarını ve daha neler
sorumlusu
yapacaklarını Çocuk Belediyesi Sorumlusu Levent Şeşen’e sorduk:

B

eş yıllık bir geçmişimiz var. Bir ilk olarak Türkiye’de model ya da örnek alabileceği bir yapı olmamasına rağmen
hep daha iyiye gitti Çocuk Belediyesi. Elbette hâlâ eksiğimiz, yapacak çok işimiz var. Bu noktada yeni merkezimizin
tamamlanması çalışmalarımıza büyük bir itilim sağlayacak.
Yeni tesisimiz toplam 3500 metrekarelik bir alana yayılıyor.
Eski yapımıza ek olarak, Adile Naşit ismini yaşatacağımız yeni
binamızda 113 metrekarelik bir sahne ve gösteri alanı, tribün,
iki adet kulis ve iki adet ofis bulunmakta. Ayrıca park bölgemizde dört tane ahşap atölye odamız, oyun parkımız, mini spor
sahamız, seramız, sokak satrancımız var.
Tesislerimizde 17 branşta 33 grupla gitar, çello, keman, piyano, modern danslar, halk oyunları, tiyatro, akıl oyunları, satranç
gibi sosyokültürel çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın bilim
atölyeleri, arkeoloji atölyeleri, masal atölyeleri, tarım atölyeleri
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gibi farklı çalışmalara katılmalarına olanak sağlıyoruz. Ayrıca
çocuklarımıza ve ebeveynlerimize ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Tamamen trafikten izole, güvenli
bir alandayız. Oyun gruplarımız engelli çocuklarımıza göre
düzenlendi. 7/24 güvenliğin bulunacağı, kamera ile takip edilen
güvenlikli bir alan olacak.
Çocukların temel ihtiyaçlarının hepsini bu alanda karşılamalarını amaçladık. Park içerisinde yetişkinlere kapalı çocuk
tuvaletlerimiz, çeşmelerimiz, kantinimiz var.
- Ahşap kulübelerde ne yapıyorsunuz?
- Onlar bizim atölyelerimiz. Bir tanesi yaylı çalgılar atölyesi.
Keman ve çello derslerimiz var. Bir tanesi piyano atölyesi. En
büyüğü resim atölyesi. Bir tanesi de masal atölyesi olacak.
Yeni tesisimiz bir eğitim kampüsü gibi oldu gerçekten. Bir

.

binadan çıkıp alanın tamamına yayıldı
çalışmalarımız. Bu tam istediğimiz şeydi
aslında. Havalar ısındıkça bu çalışmalardan bazıları atölyelerin önünde, park
içerisinde, bazıları sahnede yapılacak.
Böylece çocuklar farklı çalışmaları izleyebilecekler, merak edecekler, heves duyacaklar ve seçim yapma şansına sahip
olacaklar. Sahnede halk oyunu çalışmaları, tiyatro çalışmaları, dans çalışmaları
gerçekleşirken parkta oynayan çocuklar
tribüne geçip izleyebilecek. Sahnedeki
çocuklar sahne korkularını yenecekler.
Öte yanda parkta resim dersleri gerçekleşecek. Şenlikli bir eğitim alanı olacak
yani. Bir grubun içerisinde, bir topluluğun önünde yeteneklerini geliştiren,
sergileyen çocuğun özgüvenindeki
gelişimini düşünün.
- Bu tür etkinliklerinizin çocuklar üzerindeki etkisini gözlüyor musunuz?
- Gözlüyoruz elbette. En açık geri dönüşleri ise ailelerden alıyoruz. Birkaç gün
önce bir çocuğumuzun annesi anlatıyordu örneğin. İlkokula yeni başlayan, daha
önce yaklaşık bir buçuk yıl bizim gruplarımıza katılan bir çocuğumuzun annesi…
Oğlunun okula ve sınıfına entegrasyonu,
özgüveni, kendisini ifade edebilmesi
bakımından diğer çocuklardan nasıl farklı
olduğundan bahsediyordu. Çocukların
bu nitelikleri kazanmasında bir katkımız
var kuşkusuz. Çocukların özgüven kazanması, talep edebilmesi, bence bunlar
en önemli şeyler. Çocuk Belediyesi’nin
çalışmalarında yer alan çocuklar talep
etmeye alışıyorlar. Bu şımarıklık gibi algılanmasın lütfen. Toplumun bir parçası
onlar, burada onu hissediyorlar, hakları
olduğunu öğreniyorlar. Pek çok şeyi
onlara soruyoruz, onların fikrini alıyoruz.
Bu parkı hazırlarken hep onların fikirlerini aldık örneğin, parkta tuvalet olur mu
olmaz mı, neye ihtiyaç duyarsınız parkta
diye hep onlara sorduk. Bu parkın kendilerine ait olduğunu, söz sahibi olduklarını, talep edebileceklerini biliyorlar. Beş
altı yaşındaki çocuk küçüklerin alanında
oynayan bir büyüğü uyarabiliyor, alanın

3500 metrekarelik bir alanda 113 metrekarelik
bir sahne ve gösteri alanı, tribün, iki adet kulis ve
iki adet ofis, dört ahşap atölye odası, oyun parkı,
mini spor sahası, sera, sokak satrancı...
içerisinde sigara içen bir anneye “dışarı
çıksan daha iyi olur” diyebiliyor. Ülkenin
geleceğinin de özgüveni yüksek, talep
edebilen çocuklara ihtiyacı var.
- Burası bütün çocuklara açık mı?
- Kesinlikle. Eğitimlerimizin, kurslarımızın hepsi ücretsiz. Tabii ki bazılarında
kontenjanımız sınırlı oluyor. Bu durumda
sıraya alıyoruz ve er geç sıra geliyor.
Etkinlikler tamamen ücretsiz, dağıtılan
materyaller ücretsiz. Hepsi sadece çocukların faydalanmaları için. Ayrıca oyun
parkımız ve diğer alanlarımız da, kurslarımıza katılsın ya da katılmasın, bütün
çocuklara açık. Üstelik gece gündüz. İsterseniz gece yarısında uyumayan çocuğunuzu getirebilirsiniz. Şöyle bir parkta
dolaşır biraz oynarsa belki yorulur, temiz
havada uykusu gelir, eve dönüp şansınızı
yeniden denersiniz.

- Böyle bir tesisin örneği var mı başka
yerde?
- Bildiğim kadarıyla ve buraya dönem
dönem ziyarete gelen diğer belediyelerin
yetkililerden öğrendiğim kadarıyla yok.
Başka yerlerde daha büyük oyun parkları
olabilir, daha büyük derslikler atölyeler
olabilir, ama sahnesiyle, serasıyla, parkı
bahçesiyle hepsinin bir arada olduğu
başka bir tesisin varlığını duymadım.
Seferihisar bu bakımdan da bir ilk. Belediyemizin tüm müdürlükleri bu tesisin
yapımında ellerini taşın altına koydular.
Üstelik bu tesis yapılırken mevcut yapıyı
hiç bozmadan, tek bir ağaç kesmeden,
yeni yeşil alanlar kazandırarak ve bu da
çok önemli, tamamen kendi öz kaynaklarına dayanarak yaptı belediyemiz. Bu
da Seferihisar Belediyesi’nin çocukları
gerçekten ne kadar önemsediğinin bir
göstergesidir.
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gıdik

Bugünün çocuklarına
değerler öğretimi

Selver Tutan
Psikolog

Sevgi, saygı, barış,
şefkat, dayanışma,
şiddetten kaçınma,
hoşgörü ve benzerleri
neredeyse her
toplumda önemsenen
toplumsal değerlerdir.
Değerler toplum için
önem taşıdığından
bu değerlere uygun
davranan insanlar
da toplum içerisinde
değerli görülür.
Özetle; değerler
toplumsal yaşamımızı
düzenler ve kolaylaştırır.

H

erkes için daha iyi bir
dünya oluşturma çabası
içinde olan bir eğitim
sistemi, alt yapısında herkes için
geçerli pozitif değerleri içeren
ve eğitimin amaçlarını kazanım
haline getiren bir durumda var
olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda
insanlığın oluşturduğu ve devam ettirdiği evrensel değerlerin öğretilmesi, yeni
nesillere aktarılmasında değerler eğitimi
önemli bir rol oynamaktadır.
Değerler eğitimi; çocukların ve gençlerin duyarlı, düşünceli ve sorumluluk sahibi
bireyler olmaları doğrultusunda yardım eden bir yaklaşım olarak tanımlanır.
Değerler, bireyin tutum ve davranışlarına yön veren standartlardır. Toplum, çocukların ve gençlerin değerler doğrultusunda bir takım davranışlarda bulunmasını önemser.
Örneğin; sevgi, saygı, barış, şefkat, dayanışma, şiddetten kaçınma, hoşgörü ve benzerleri
neredeyse her toplumda önemsenen toplumsal değerlerdir. Değerler toplum için önem
taşıdığından bu değerlere uygun davranan insanlar da toplum içerisinde değerli görülür.
Özetle; değerler toplumsal yaşamımızı düzenler ve kolaylaştırır.
Günümüz yaşamında çocukların sosyal çevresi sadece aile ile sınırlı kalmayıp, televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi, tiyatro ve oyuncaklar aracılığı ile dünya tamamen
çocuklarımızın sosyal çevresi haline gelmiştir. Aile ve okul aracılığıyla verilen değerler
sosyal çevrenin ve televizyonun verdiği değerler kimi vakit farklılık gösterebildiğinden bu
noktada anne ve babalara önemli rol düşmektedir.

Değerler nasıl öğrenilir?

Değerlerin sosyal öğrenme olduğunu söyleyebiliriz. Çocuğun gördüğü ilk sosyal kurumun aile olduğunu düşündüğümüzde, değerler sisteminin oluşmasında aile önemli bir
yere sahiptir. Aile içerisinde model alma ve taklit etme yöntemi ile değerler öğrenilmeye
başlanır.
Çocuğun oluşan davranışları ve tutumları çevresinden aldıkları geribildirimler, tepkiler
ve yorumlamalarla gelişim gösterir.
Bir kez daha söylemek isterim ki çocuklarla yapmış olduğumuz diyaloglarda görmüş
olduğum en önemli şey onları tarafsız, eleştirmeden ve duyarlı bir şekilde dinleyip fikirlerini önemsediğimizi gördüklerinde kendilerini değerli hissetmeleridir. Seferihisar Çocuk
Belediyesi’ne gelen 6-14 yaşlarındaki çocuklarla değer kavramı üzerine konuştuk. Aşağıda söylediklerinden alıntılar görebileceksiniz.
Değerlerin öğrenilmesinde etkili olabilmek için;
- Kendi amaçlarınızdan söz edebilirsiniz. Ailenizde sizin için önemli olan değerler nelerdir? Sizin benimsediğiniz davranış ve tutum ilkelerini oluşturunuz. Bunları düşünüp, dile
getiriniz. Oluşturduğunuz değerleri çocuğunuzun da kazanması için yapabilecekleriniz
üzerinde düşünebilirsiniz. Hep birlikte evinizin bir köşesine bir değerler ağacı oluşturabilirsiniz.
- Çocuklarınız ile birlikteyken ailenizin önceliklerini ve değerlerini konuşabilirsiniz. Beğendiğiniz davranışları açıklayarak açık bir şekilde anlamalarına yardımcı olabilirsiniz.
* ‘Ailem bir gün deprem olduğunda balığımızı ve kuşumuzu aşağıya indirmişti, onların
beni ve sevdiğim şeyleri koruduklarını görüyorum. Ailem, yanımdaki arkadaşlarım ve
sevdiğim hayvanlar benim için çok önemlidir.’
* ‘Her insan bizim için önemli çünkü dünyadaki herkes birbirini bir şekilde etkiliyor.’
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* ‘Annelerimiz bizim için önemli.
Bizleri okula bırakan, yemek yapan ve
başka insanlardan koruyan onlardır.’

- Sosyal öğrenmede önemli olan bir
çocuğun başkalarını gözlemleyerek
öğrenmesidir. Bundan dolayı çocuklarınızın sergilemesini istediğiniz davranışları, değerleri ve düşünceleri ilk
olarak sizler model olabilirsiniz.
* ‘Ailem beni koruyor, düşünüyor,
önemsiyor; onlar beni sevdiklerinde
sıcacık bir yatakta olduğumu hissedi-

- Çocuğunuzla okuduğunuz hikâye ve masal
kitapları, izlediğiniz çizgi
filmler, reklam ve oynadığınız oyunlar hakkında
fikir iş birliği yapabilirsiniz. Çocuğunuzun bunlardan ne anladığını, neyin
iyi geldiğini ve nasıl bir
çıkarım yaptığı üzerine
konuşabilirsiniz.
* ‘Çocuk belediyesinde
yeni oyunlar oynadığım

yorum.’

ve çok mutlu olduğum

- Birlikte kitaplar okuyup, filmler
izleyebilirsiniz.

ğerli.’

- Doğaya ve canlılara karşı şefkatli
olma düşüncesini aşılamaya çalışabilirsiniz.
* ‘Hayvanlar benim için önemli, bizleri koruyorlar.’
* ‘Kedimin ve köpeğimin benimle
oyun oynaması ve benim üstüme atlaması benim hoşuma gidiyor.’

için oradaki insanlar benim için de* ‘Kardeşlerim olmasaydı oyuncaklarla oynayamazdım, onlara değer
veriyorum çünkü onlar beni koruyorlar mesela kapımıza köpek geldiği
zaman.’

- Çocuklarınızı etkili bir şekilde dinleyerek ve anlamaya çalıştığınızı hissettirerek onların sizin hayatınızda önemli
olduğunu hissettirebilirsiniz.

* ‘Kartopunun tüyleri yumuşaktır.

* ‘Ailem, evim, sıcak yatağım ve

Dokununca ben rahatlıyorum ve bu

tüm sevdiklerim benim için değerli-

beni mutlu ediyor.

ler.’

* ‘Hayvanlar sayesinde besleniyoruz.’
* ‘Güneş için bizim için önemlidir
çünkü bizi ısıtır.’
* ‘Su, bizim ve tüm canlılar için yaşam gücüdür. Ağaçlar, su sayesinde
canlanıyor ve biz de böylelikle temiz
hava alabiliyoruz.’

* ‘Onlar sayesinde büyüdüğüm için
ailem benim için kıymetlidir.’

- Olumlu davranışlarını yüreklendirerek pekiştirebilir; olumsuz davranışlarını ise daha az tepkisel davranabilir,
çözümler üretmek için birlikte fikirlerinizi dile getirebilirsiniz.

- Çocuğun gelişim düzeyine ve yaşına
uygun kararlar vermesi açısından
fırsatlar sağlayabilir böylelikle bireysel
kontrolün gelişmesine olanak tanıyabilirsiniz.
* ‘Yazı tahtaları, okumayı ve yazmayı öğrenmek için iyi bir yoldur.’
* ‘Piyano, parmak kaslarımızı güçlendirmek ve müziği öğrenmek için
değerlidir.’
* ‘Kapı ve araba kilitleri, bizim için
önemlidir. Bunlar bizi kötü insanlardan korur.’

Mutlu ve huzurlu bir aile ortamına
sahip olmak bir insanın sahip olabileceği en değerli yapıların başında
gelir. Aile ortamında bütün bireyler
kendilerine düşen sorumluluğu yerine
getirdiğinde hem aile mutlu olmakta
hem de toplumun temel yapı taşları
sağlamlığını korumaya devam etmektedir. Bütün çocukların sevgi dolu bir
dünyada yetişmesi umuduyla...

SEFERİHİSAR'IN SUALTI DÜNYASI
Bülent Şelli
Sakin şehrin sualtı dünyası kitaplaştı
Sualtı fotoğrafçısı Bülent Şelli tarafından resimlenen Seferihisar’ın sualtı
güzellikleri Seferihisar Belediyesi tarafından kitap haline getirildi.
"Sığacık'ta Killik Burnu ve Sırtlan Burnu arasında kalan bölge mavi-yeşil
algler, kahverengi algler, deniz çayırları ve korallijen habitatın yer aldığı
özel bir ekosistemdir."
"Korallijen habitat için mercan resiflerinin Ege Denizi ve Akdeniz
ekosistemindeki karşılığı denilebilir. Bu habitat, çok sayıda omurgasız
canlı ve balıkların bir araya geldiği eşsiz bir biyoçeşitlilik sunar.Dalışlarda
gözlenecek zengin ve rengarenk deniz yapıları arasında yer alan bu
habitati ekolojik, estetik ve ticari bakımdan değerli birçok türü barındırır
ve dalış turizmi açısından büyük önem arz etmektedir."
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iki teker

sürdürülebilir bisiklet turizmi ağı
yavaş şehre yakışacak
Efes-Mimas yolu EuroVelo bisiklet rotasına dahil ediliyor. Seferihisar gerek kendi
ilçe sınırları içinde yer alan tarihi kentleriyle gerek Efes yolu üstünde bulunması
dolayısıyla bu rota üzerinde son derece kilit konumda olacak.

Ender Karadeniz

İzmir’den geçen
EuroVelo rotası

Y

avaş şehrimizdeki bisiklet hâllerinden geçen yazıda dilim
döndüğünce bahsetmiştim. Bu yazıya da kısa havadislerle başlayayım. Yavaş şehir kriterlerinden olan bisiklet
yollarıyla ilgili herhangi bir gelişme yok. Bisiklet kullanımını
özendirmek ve farkındalık yaratmak için Kent Konseyinin öncülüğünde düzenlenen ve bisikletçilerle birlikte ayda bir gerçekleştirilecek bisiklet sürüş gününün ikincisi düzenlendi.

Seferihisar EuroVelo üzerinde
İzmir ve dolayısıyla Seferihisar için bisiklet adına önemli bir
gelişmenin haberi Ekim ayı sonunda geldi. İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin Avrupa Bisiklet Yolları Ağına (EuroVelo) girmek
için yaptığı başvuru onaylandı.
Peki nedir bu EuroVelo? EuroVelo 70 bin kilometre üzerinde planlanmış, 45 bin kilometresi tamamlanmış 16 uzun yol
bisiklet rotasıdır. EuroVelo bisiklet rotaları, geçtiği ülkelerdeki
şehirlerin prestij kazanmasına ve sosyoekonomik yapının geliştirilmesine destek sağlar. Avrupa Parlamentosu Turizm ve Ulaştırma Komitesi tarafından desteklenen sürdürülebilir alternatif
turizm modelidir. Merkezi Belçika’nın Brüksel kenti olan Avrupa
Bisikletçiler Federasyonu (ECF) tarafından yönetilir. EuroVelo
bisikletli turizm ağının 14,5 milyon konaklamalı bisiklet turu ile
6,4 milyar Euro, 46 milyon günlük tur ile 700 milyon Euro olmak
üzere yılda yaklaşık 7 milyar Euro brüt gelir getirdiği belirtiliyor.
EuroVelo 8 Akdeniz rotasının uzantısında yer alan İzmir’e
gelmek isteyen bisikletseverler, Sakız’dan Çeşme’ye veya
Midilli adasından Ayvalık’a deniz yoluyla geçebilecek ve Dikili
üzerinden Bergama, Aliağa, Foça, Sasalı, Urla, Çeşme, Alaçatı,
Seferihisar, Gümüldür’den Selçuk’a ulaşacak. UNESCO Dünya
Mirası listesinde yer alan Bergama ve Selçuk ilçelerini de birbirine bağlayacak bu ağ, 491 kilometre uzunluğunda olacak.
Seferihisar’ı yakından ilgilendiren bölüm ise altı İyon uygarlığının bulunduğu, Efes-Mimas yolunun da bu rotanın içinde yer
alıyor olması. Efes-Mimas yolu, yerleşimi sekiz bin yıl önceye
giden İzmir yarımadasında tarihin izini süren rotaların ortak
adıdır. Bunlar: Ephesus (Efes-Selçuk), Kolophon (Değirmendere-Menderes), Lebedos (Ürkmez-Seferihisar), Teos (Sığacık-Seferihisar), Klazomenai (İskele-Urla) ve Erythrai’dir (Ildırı-Çeşme). Seferihisar gerek kendi ilçe sınırları içinde yer alan tarihi
kentleriyle gerek Efes yolu üstünde bulunması dolayısıyla bu
rota üzerinde son derece kilit konumda.

Keyifli bir Seferihisar rotası
Bu vesileyle ben de Seferihisar’dan bir gezi rotası paylaşayım
istedim. Günübirlik olarak Seferihisar’da yapılabilecek en güzel
rotalardan biri bu. Kavakdere, eski ve yeni Orhanlı köylerini
kapsayan bu rota boyunca pedallayarak yavaş şehrin doğasının
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keyfini çıkarabileceksiniz. Seferihisar’dan gidiş dönüş yaklaşık
45 km. Orta zorlukta diyebileceğimiz güzergâh boyunca toplam 312 m yükseklik alınıyor. Yolda bol miktarda yönlendirici

tabela bulunmakta. Yolun tamamı asfalt.
Seferihisar-Kuşadası yolundan Karakoç Kaplıcaları, Eski Doğanbey yolu kavşağından sapıyoruz. Yaklaşık 10 km kadar sonra
sola doğru, Kavakdere Barajı tabelasını takip ediyoruz. Yol bizi
baraja çıkarıyor. Barajın yanından devam edip solumuzda baraj
gölü sağımızda kızılçam ormanlarını seyrederek pedallamaya
devam ediyoruz. Baraj gölü kenarına inen patikalardan gölün
kenarına kadar inmekte
mümkün. Yol bir müddet
sonra T şeklinde ikiye
ayrılıyor. Biz eski Orhanlı
yönüne doğru sağdan
devam ediyoruz. Yolun
etrafında asırlık zeytin
ağaçları bize eşlik ediyor.
Parkurun bu bölümünde
biraz tırmanma gerektiren yokuşlar var. Yokuşların sonunda ise Orhanlı
Vadisinin muhteşem
manzarası ve eski Orhanlı köyü bizi karşılıyor.
Köyün ilk kurulduğu yer
olan eski Orhanlı. Daha
sonraları köy sakinlerinin

aşağıda bulunan düz arazilere taşınması ve yerleşmesi ile yeni Orhanlı köyü
kurulmuş. Eski Orhanlı’da Doğa Okulu'nu
ziyaret edebilir ve çalışmaları hakkında
bilgi alabilirsiniz. Geleneksel üretim
yöntemleri ile üretilen Seferihisar’ın ve
Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen
ürünlerin bulunduğu Yavaş dükkândan
alışveriş yapabilirsiniz.
Yolun en keyifli kısımlarından biri eski
Orhanlı’dan vadiye indiğimiz yokuş aşağı
bölüm. Vadiyi seyrederek zeytin ağaçları
arasından kıvrılan yola kendimizi bırakıp

inişe başlıyoruz. Yokuşun bitiminde sağa
doğru dönerek yeni Orhanlı ya doğru
devam ediyoruz. Burada oturup dinlenebileceğiniz kahveler, alışveriş yapabileceğiniz bakkallar mevcut. Hatta karnınızı
doyurabileceğiniz nefis pideler yapan
bir de pideci var. Eğer gezinizi cumartesi
gününe denk getirirseniz Orhanlı köyü
üretici pazarından alışveriş yapma şansı
bulabilirsiniz.
Gezimizin artık dönüş aşamasına
geldik. Orhanlı köyünden Doğanbey’e
doğru devam ediyoruz. Yol boyu meyve

Çocuklarımdan sonra bisiklet...
Aysel Memen

bahçeleri bize eşlik ediyor. Hele şu günlerde hasadı devam eden mandalina ve
nar bahçelerinden göz hakkımızı almayı
ihmal etmiyoruz. Sonbaharın bütün
pastoral renklerini yansıtan üzüm bağları
adeta görsel bir şölen sunuyor. Doğanbey yolundan sağa dönerek ayrılıyoruz
ve bizi dosdoğru Seferihisar’a getirecek
olan yola çıkıp pedallamaya devam
ediyoruz...
Belki biraz yorulacaksınız ama hiç
şüpheniz olmasın değecek.

ilimizi, ülkemizi toplumumuzu, giderek dünyayı değiştirebiliriz.
Biz tura Seferihisar’dan iki kadın olarak, Fatma Yerebasmaz ile
katıldık. Orada çok büyük bir kadın ve çocuk bisikletçi topluluğunun yanı sıra destek olmak için gelene erkek bisiklet severler de
vardı. O gün Fatma ablayla 140 km’ye yakın sürüş yaptık. Benim
için tek üzücü tarafı sakin şehir Seferihisar’dan sadece iki kişi
katılmak oldu. Umarım seneye daha da çoğalırız.
Artık benim için hayatta çocuklarımdan sonra en değerli ve
vazgeçilmez şey bisikletim. Çevremde bütün kadın arkadaşlarımı
bu konuda teşvik ediyorum. Bu konuda elimden geleni de yapacağım. Çevremde gördüğüm ilgi ve takdir beni sürekli motive etti
ve yönlendirdi. Bu nedenle her konuda desteğini esirgemeyen
başta Ahmet Nail olmak üzere dostlarıma, Doğa Sanat Felsefe
Derneği üyelerine çok teşekkür ederim ve sevgilerimi sunarım.

1966 Konya-Ereğli doğumluyum. İki erkek evlat annesiyim.
Emekliyim.
Bisiklet maceram ve tutkum annemin ablama aldığı ve dört
kardeşimin de bisiklete binmeyi öğrendiği mavi renkli dolma tekerlekli bisiklete dayanıyor. Bu tutku, Ereğli’de işe bisikletle gidip
gelen ilk kadın olarak devam etti. 2013 yılında Seferihisar’a tayin
oldum ve Doğa Sanat Felsefe Derneği’nde Ahmet Nail arkadaşımla tanıştım. Onun bisiklet tutkusu benim içimdeki özlemi ve
tutkuyu yeniden ortaya çıkardı. Ahmet Nail’in öncülüğü ve desteğiyle üç arkadaş bisiklet almaya karar verdik. Daha sonra Sanat
Bahçesi Bisiklet Grubu’nu kurduk. Seferihisar , Sığacık, Akarca,
Ulamış arasında alıştırma turları düzenledik. Bu turlar beni bisiklete daha çok bağlıyordu, vazgeçilmezim olmaya başladı. İki sene
Bisiklet tutkusu evrenseldir
boyunca bisiklet benim için hem spor hem ulaşım aracı olarak,
Fatma Yerebasmaz Çetiner
her yere birlikte gittiğim bir yol arkadaşım haline geldi.
2016 yılının Ekim ayında Frankfurt’tan Seferihisar’a yerleşmek
İlk olarak Muğla Ortaca’da Hürpedal Bisiklet Derneği’nin düiçin geldiğimde, burada yaşayanları pek içten ve cana yakın bulzenlediği festivale katıldım. Arkasından Antalya Kemer Bisiklet
muştum. Kısa zaman içinde çok insan tanıdım. Bunların arasında
Festivali geldi. Son olarak da İzmir’den bisikletçilerle Rodos
bisiklet sürmek kanına, canına işlemiş, Almanya’dan İzmir’e bisikAdasına tur düzenleyip pedal çevirdik. Katıldığım ilk etkinlik olan
letle gelen Ahmet Bey de vardı. Bu beni daha da sevindirdi. Zira
Ortaca festivali beni çok heyecanlandırmıştı. Üç gün boyunca
ben de kar ve buz hariç Frankfurt’ta günde 20-25 km dağ, taş
dağ tepe, toz toprak, iniş yokuş demeden 200 km’ye yakın pedal
demeksizin bisikletle yol yapmış, orada uzun yıllar ailece bisiklet
çevirdik. Yaptığım her sürüşte kendime bir hedef koyuyor, bunu
sürmüş bir insandım. Bu alışkanlığımı burada da sürdürebilmek
geçerek kendi rekorumu kırıyordum. Burada bir günde 90 km
için bisikletimi de getirmiştim.
sürerek kendi rekorumu kırmıştım.
Aradan çok zaman geçmeden bisiklete
Festivallere katılmakla Türkiye’deki bisikbinmeyi yaşantısının ayrılmaz bir parçası
letsever gruplarla tanışarak, çeşitli sorungibi gören birçok arkadaşla tanıştık. Bu
ları paylaşıp nasıl çözüm yolları üretebiliriz
arkadaşlarla beraber bisiklet sürmeye
çabasına giriyor, bu noktada dayanışma
başladık. Önce bir Seferihisar-Tepecik turu
içine giriyor, farkındalık yolları arıyoruz.
yaptık. Asfaltın kenarında ilerlerken korna
Bisiklete binmek benim için bir çeşit meçalıp el sallayarak selamlayanlar olduğu gibi
ditasyondan ziyade tutku, alışkanlık, spor,
“ne işin var yolumda” diye kızanlar oldu.
ulaşım aracı, doğayla buluşmak, nefes
Benim için bu davranışlar oldukça değişik
almak demek, kısaca aşk demek. Bisiklet
bir deneyimdi. Zira Avrupa’da her yerde
mücadeleci, özgürlükçü, eşitlikçi ruhumu
bisiklet sürücüsünün trafikte olmaya hakkı
açığa çıkaran, hareket alanımı genişleten
Aysel Memen (solda) ve Fatma Yerebasmaz Çetiner, vardır. Hatta genellikle ayrı bir yolu vardır.
bir araç. Uyuyan ruhumu ve bedenimi
anlaşılacağı üzere, Süslü Kadınlar Bisiklet Turunda.
Küçük çocuklarla bile her yerde uzun ya da
canlandırdı, özgüvenimi artırdı ve beni
kısa turlar yapılır. Trafik kuralları tüm trafiğe çıkanlar için geçerliyaşama iki tekerle bağlayan müthiş bir dost ve yol arkadaşı oldu.
dir ve denetlenir. Bu davranışları başlangıçta oldukça yadırgadım
O nedenle bisiklete gönül borcum var.
doğrusu. Yavaş şehirde yaşayanların yavaş giden bisikletlileri bu
Bu yıl Süslü Kadınlar Bisiklet Turuna da katıldım. Bu, 2013 yıdenli dışlamalarını anlayamadım. Zamanla bu davranış biçimini
lından beri İzmir merkezli başlayıp Türkiye’de birçok ile yayılmış,
değiştirmek için yapılan etkinliklere katıldım. Toplumda farkınbisiklet tutkunu gönüllü kadınların yaptığı, daha çok kadını bisikdalık yaratmak için düzenlenen, Belediye Başkanının da katıldığı
let tutkunu yapmayı amaçlayan bir farkındalık etkinliğidir. Ayrıca
Seferihisar-Sığacık turu bunların başlangıcı oldu.
tüm dünyada bilinen Otomobilsiz Kentler Gününe dikkat çekmek
Daha sonra farkındalığın ötesinde barış, birlik ve beraberlik
amaçlı düzenleniyor. Yoksa adının çağrıştırdığı gibi süslenelim,
bağlamında İzmir’de düzenlenen “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu”na
makyaj yapalım, güzel elbiselerimizi giyelim, bir gün de böyle
buradan katıldık.
bisiklet sürelim demek değil. Asıl amaç sorunlarımıza dikkat çekKendi aramızda düzenlediğimiz küçük veya büyük hafta sonu
mek. “Artık caddelerde biz kadınlar ve bisiklet denen bir araç var,
turları da artık vazgeçilmezler arasına girmişti.
yollarda bizim de hakkımız var” demek. Ne kadar kadın bisikletBu arada bisiklet sevdalıları ile Antalya Kemer Tekirova Bisiklet
le sokağa çıkar, ne kadar dikkat çekici etkinlikler düzenlersek,
festivaline katılmak benim için unutulmaz bir anı oldu. Festivalde
sorunlarımızı o kadar etkili anlatırız. Farkındalık yaratırız, çözüm
yaşadığım birlik ve beraberlik duygusunu unutmayacağım. Güzel
yolları bulmak için fikir ve tecrübelerimizi birleştirir, sorumluları
ve tekrarı olması gereken bir maceraydı.
adım atmaya zorlarız. Ancak böylelikle, mahallemizi, ilçemizi,
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Ege’nin En Güzel Mavisi

80’s Partileri
Dolunay Partileri

Sakin
Çalışma
Ortamı
Yılbaşı
Partisi

Hayvan Dostu Odalar
Eşsiz Lezzetler

Yeşilin Her Tonu
Sevdiklerinizle Kahvaltı
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