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İzmir'in tarımı... Kurda, kuşa, aşa...

İ

zmir deyince aklınıza ilk ne gelir?
Kızları güzeldir, evet doğru... Kordon, deniz; bunlar da tamam... Boyoz; bazıları biraz yağlı bulur ama tabii ki boyoz…
Karşıyaka, Göztepe; eyvallah, bunlar da tabii... Ve elbette Cumhuriyet…
Liste daha uzayabilir ama şu kimsenin aklına gelmez, İzmir aynı
zamanda bir tarım kentidir.
İzmir'in topraklarının %30'u tarım arazisidir mesela. 2018 yılında
İzmir’in ürettiği toplam tarımsal değer 18,9 milyar liradır. Bu tüm
Türkiye'nin ürettiği değerin yaklaşık %12'sidir.
Yine aynı yıl İzmir’in tarım, gıda ve hayvancılık sektöründe
yaptığı ihracat 2,43 milyar doları bulmuş. Bu Türkiye’nin tarımsal
ihracatının yaklaşık %14’ü. İzmir’in yaş sebze ve meyve ihracatı
ise 150,5 milyon dolar ve bu rakamla Türkiye’de 5. sırada yer almış.
Daha güncelini bulamadım ama 2014 yılının verilerine göre
İzmir’de 163 adet tarımsal kalkınma kooperatifi, 100 adet sulama
kooperatifi, 47 adet de su ürünleri kooperatifi olmak üzere tarımsal amaçlı faaliyet gösteren toplam 310 kooperatif bulunuyor. Bu
kooperatiflerin ortak sayısı yaklaşık 42 bin. İlde dört kooperatif
üst birliği bulunuyor. Bir başka örgütlenme şekli olan üretici birlikleri çerçevesinde, çeşitli üretimler bazında 26 birlik ve 2.746 üye
bulunuyor.
Daha fazla rakama boğup sıkmayayım, neticede İzmir, hiç şüphesiz bir tarım kentidir.
Bu niteliğin ilk akla gelenler arasında yer almamasının çeşitli
sebepleri olabilir tabii. “Yurdun efendisi” sayılmaktan, şivesiyle ve
giyimiyle alay konusu olan bir popüler kültür tiplemesi olarak algılanmaya doğru, köylü imgesinin geçirdiği evrimi düşünün. Yalnız
ekonomik değil sosyal ve manevi bakımdan da köylülük ve tarım
değersizleştirilmiştir. Bir tarım kenti olmanın pek övünülecek bir
şeyi kalmamıştır yani.

***
Gelinen noktada artık çok önemli değil. Çünkü artık İzmir bir
tarım kenti olma kimliğini gururla taşıyor ve üstelik bununla
kalmamaya, tarımın başkenti olmaya kararlı. Göğsünü gere gere,
tarımın ve köylünün maalesef yerlerde sürünen kaderini ve algılanışını yıka yıka...
Bu sayıda biraz buna dikkat çekeceğiz.
İzmir tarımsal kalkınmada yeni bir model yaratıyor. Bu kalkınmada yerel yönetimin önemli bir rolü var (Buğdayı, samanı bile
dışarıdan getiren hükümetlerin rolü olacak değildi ya). Aziz Kocaoğlu’nun Belediye Başkanlığı döneminde başlayan süreç, Tunç
Soyer’le birlikte şimdilerde hız kazanıyor, gelişiyor.
Bu kalkınmanın temel öğeleri yerel tohum, kooperatifler, üretici
pazarları ve tarımsal ürünün katma değerinin artırılması... Bunun
için çok çeşitli çalışmaları yürüyor İzmir’in ovalarında. Bu canlanma
kentin merkezine taşıyor, pazarlar, etkinlikler düzenleniyor.
Güzel olan ve İzmir’e yakışan ise, bu kalkınmanın esas motivasyonunun daha fazla üretim, daha fazla kâr olmaması.
İnsanın mutluluğunu, sağlıklı ve bağımsız gıdayı, üreticinin
hakkını vermeyi, küçük üreticiyi korumayı esas alan bir kalkınma
mümkün mü? Bedeli toprağın ve suyun amansızca tüketilmesi,
üreten emekçinin kendi toprağında köleleşmesi olmayan bir kalkınma başarılabilir mi? İzmir’in önündeki soru bu.
Bunu başarır ve bu modeli tüm Türkiye’nin önüne koyabilirse,
İzmir tarımın kaderini değiştiren bir öncülük yapmış olacak.

O zaman, Anadolu insanının tohumu toprakla buluştururken
ağzından düşürmediği duayla başlıyoruz biz de:
Kurda, kuşa, aşa…
Bu sayımızda bu alandaki gelişmelerden sadece bazılarını
yansıtabildik. Karakılçık buğdayının Seferihisar’dan İzmir ovalarına yayılış hikâyesi, Bornova Yakaköy’deki doğal tarım merkezi,
Pagos’taki üretici pazarı, kooperatifler... Bunlar var ileriki sayfalarda, gerisini anlatmaya ise devam edeceğiz.
Böyle bir sayının kapağı için, fırçasını köylünün derdini, sevincini,
coşkusunu anlatmakta kullanmış, tarımın ve köylünün ressamı İbrahim Balaban’dan başkasını düşünemezdik. Geçen yıl kaybettiğimiz
büyük ustayı da bu vesileyle anmış olalım bir kez daha.

***
Bu sayıda yine çeşitli röportajlar yaptık, merak ettiklerimizi
sorduk.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Danışmanı Ruhisu Can Al,
İzmir’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bütün kente yayılması için ilçelerle birlikte geliştirmeye çalıştığı modeli anlattı.
Tahtacı Alevileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Yolcu Bilginç’e, Tahtacılar’ı sorduk.
Kendi yaptığı tekneyle dünyayı gezen, Kuzeybatı Geçidi’nden
geçerek Kuzey Buz Denizi’ni tek başına aşan en yaşlı denizci unvanını alan “kutup kahramanı” Erkan Gürsoy seyahatlerini anlattı.
Ebru Atilla Sağay, görme engellilerle oluşturduğu Braille Tiyatro
Ekibi deneyimini Seferi Keçi okurlarıyla paylaştı.
Seferihisar Belediyesi’nin başlattığı tiyatro çalışmalarında
eğitimci ve yönetmen olarak rol almış Vedat Murat Güzel, Seferihisar’da gelişen tiyatro coşkusunu anlattı.
Kemeraltı’ndaki atölyesinde yıllardır yaptığı ud ve diğer sazlarla
ağaca ses veren ve bu yıl “Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların
Yaşatılması Ödülü” alan usta Necati Gürbüz’le geçmişe kısa bir
gezi yaptık.

***
Bu sayımızda İlkay Akkaya kedilerini yazdı. İlkay’da kedi de
hikâye de çok. Umarız anlatmaya devam edecek.
Türkiye’nin önemli sinema yazarlarından Uğur Vardan da bu sayımızda. Bir internet dizisi olarak çok ses getiren ve Adana’da başlayan hikâyesini İzmir’e taşıyarak geçtiğimiz günlerde uzun metrajlı
bir sinema filmi olarak gösterime giren “S1 F1R B1R”i yazdı.
“Zehirsiz Ev” adlı bloğuyla temizlik uğruna evlerimizde kullandığımız zehirlerden kurtulma çareleri geliştiren Mercan Yurdakuler
de artık Seferi Keçi’de.
Bu sayıdan itibaren dergimiz daha da renkleniyor. Gırgır
dergisinden tanıdığımız İzmirli çizer Uğur Günel, Seferi Keçi için
“Duyarlı Keçi Sefer”i çiziyor.
Fena bir sayı yapmamışız yine, emeği geçenlerin ellerine sağlık.

***
Seferi Keçi’ye artık abone olabilirsiniz. Hatta olun lütfen... İlk sayımızdan bu yana birçok okurumuz bir abonelik sistemi kurmamızı
talep etmişti. Derginin periyodu düzenli olamadığından yapmamıştık. Artık üç ayda bir düzenli olarak çıkıyoruz. Yılda dört dergi,
28 Lira. Talep eden okurlardan başlayalım, pamuk eller cebe 
İyi okumalar.

***
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Seferihisar’dan Ege ovalarına bir başkaldırı hikâyesi

Karakılçık Hareketi

K

arakılçık buğdayı…
Düne kadar, kenarda köşede tek
tük kalmış zahirecilerde rastlardınız. Tarlanın kıyısında birkaç dönüme,
o da samanını hayvanlara vermek için
ekilirdi en fazla. Ege’de çoktan vazgeçilen, belki de yavaş yavaş kaybolacak bir
buğday çeşidiydi.
Şimdi her yerde… “Yeniden karakılçık”
diye İzmir’in caddelerinde afişlerde…
Unuyla, ekmeğiyle, sayıları artan üretici
pazarlarında, kooperatif satış mağazalarında, marketlerin özel reyonlarında...
Hatta her dediğiyle tartışma yaratan diyetisyenlerin ve uzmanların önerilerinde...
“Ne var bunda, hele konu beslenmeyse, böyle şeyler moda gibi gündeme
gelir, biri unutulur başkası çıkar” diyebilirsiniz.
Demeyin.
Çünkü “futbol asla sadece futbol değildir” sözündeki gibi, karakılçık buğdayı da
asla sadece buğday değildir.
Peki ya ne?

Buğday bir kültürdür
Öncelikle buğday sadece bir gıda
değildir. İnsan için bir karın doyurma
aracı olmanın ötesinde köktür, kültürdür, medeniyettir. Buğdayı çoğaltarak
karnını doyurabileceğini keşfetmesiyle
yerleşik yaşama başlamıştır insan. Hem
de bilindiği kadarıyla, bundan 14 bin yıl
önce. Tarımın keşfedilmesiyle oluşan
bolluk, medeniyetleri doğurmuştur.
Binlerce yıl boyunca ve hâlâ, buğday
insanın en temel besini olmuştur. Hem
arkeolog hem gıda mühendisi Ahmet
Uhri’ye göre, buğday dünyanın hâkimidir aynı zamanda. Dünyada yaklaşık 6
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milyon kilometrekareye ekilmektedir,
yani Avrupa kıtasının yarısından daha
büyük veya Avustralya büyüklüğünde bir
alana.
Dünyada üretimi en fazla yapılan bitkidir buğday ama bizle bağı daha köklüdür.
Arkeolojiye sorarsanız, en eski ekmeklik
buğdayın Çatalhöyük’te bulunduğunu
anlatır. Genetik bilimine sorun, bugünkü
modern buğdayı oluşturan gen havuzundaki tüm yabani akrabaların, yani
kökenindeki türlerin Anadolu’da bulunduğunu söyler.
Yani buğdayın kökü Anadolu’dadır,
“bereketli hilal”dedir. Buradan yayılmıştır dünyaya. Bu yüzden zengininden yoksuluna geleneksel sofralarımızın temeli
olmakla kalmamış, dokumalarımıza, el
sanatlarımıza işlenmiştir.
Şimdi gelelim, on bin yıllık geçmişten
kâh doğal yollarla, kâh insan eliyle evrile
evrile bugüne gelen buğday türlerimizden karakılçığın, neden kaybolmakta
olduğuna. Ve ona yeniden sahip çıkıp
değer kazandırmanın, neden büyük bir iş
olduğuna...

Buğdaya karşı “Yeşil Devrim”
Tanımı gereği tarımda, başta iklim
şartlarına, soğuğa-sıcağa, hastalıklara
karşı dayanıklılık ve verimlilik için olmak
üzere, ıslah çalışmaları temel önemdedir. 1950’lere kadar bütün dünyada ıslah
programlarında birincil gen kaynağı
olarak hep köy çeşitleri görülmüş. En
uygun varyasyonun bu yerel çeşitlerden,
yabani akrabalarından ve üstün özelliklere sahip hatlardan elde edileceği kabul
edilmiş. Türkiye’de buğday ıslah çalışmaları da Cumhuriyet’in ilanından hemen

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,
Seferihisar'da başlamasına önayak olduğu karakılçık
hikâyesini İzmir'de büyütüyor.

sonra 1925 yılında Eskişehir Tohum Islah
İstasyonu’nda başlamış. Köy çeşitlerinden seleksiyon ve uyum çalışmalarıyla
ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitleri
ıslah edilmiş.
Buraya kadar güzel... Sonra 1950’li
yıllar...
Bir yanda “mevcut hâliyle tarım artan
dünya nüfusunu doyurmaya yetmeyecek” korkusuyla birlikte gelen, “daha
fazla üretmeliyiz, tarımı daha verimli
kılmalıyız, bunun için sanayiye dayanmalıyız, suni gübre, ilaç ne varsa kullanmalıyız” şeklinde özetlenebilecek bir
tarım anlayışının yayılması... Öte yanda
ABD’nin büyük şirketler eliyle hem buğday, hem de tohum, gübre ve tarım ilacı
ihracatının artması…

Yani “Yeşil devrim”.
Yeşil devrimin bizim buğday üzerindeki sonucuna gelirsek; doğal ve yapay
seleksiyon süreçleri içinde o günlere dek
hayatta kalmış olan buğday çeşitleri artık
ekilmez olmuş, verimlilikte ve kârlılıkta
rekabet edemedikleri için ekim alanları
azalmış, bazı yörelerde tamamen terk
edilmiş. Uzun boylu oldukları için makine
tarımına elverişli olmayan, gübreye
cevapları zayıf kalan yerel buğdayların
yerini, Meksika’dan getirilenlerle yerel
çeşitlerin kaynaşmasından üretilen melez çeşitler almış.
Sonuçta Türkiye'deki buğday tiplerinin
çoğu kaybolmuş. Tohum ıslahı uzmanı
Dr. Mirza Gökgöl’ün 1930’larda yaptığı
araştırmaya göre Türkiye’de tam 18.000
buğday tipi varmış. Şimdi bunların kaçı
varlığını sürdürüyor, bilinmiyor. WWF’nin
“Buğday Raporu”na göre ise bugün
“Anadolu toprakları 23 yabani buğday
türüne ve 400’den fazla kültüre alınmış
buğday çeşidine ev sahipliği yapmakta”.
Neticede endüstriyel tarım daha verimli olmuş mu? Olmuş. Ama sadece, “bir
ektik, beş aldık” diye bakarsak...
Peki ya kullanılan daha fazla gübreyi,
daha fazla suyu ve daha fazla makineyi
yani petrolü hesaba katarsak... Hızla
tüketilen ve kirletilen kaynakları bu
hesaba eklersek… Sürdürülebilir olmayan, gelecek nesillerce devam ettirilmesi
mümkün olmayan bir üretim biçiminin
egemen olmasını dikkate alırsak... Üstelik vaat ettiği gibi açlığa çözüm olmadığını, aksine açların ve sağlıklı gıdaya erişim
imkânı olmayanların sayısını artırdığını,
bolluk adına sağlıksız ve yetersiz gıda
ürettiğini düşünürsek.
Bütün bunları hesaba kattığımızda ortaya başka bir tablo çıkıyor. Endüstriyel
tarımın esas verimli olduğu alanın, büyük
devletlerin ve tarım şirketlerinin kasasını
doldurmak olduğu görünüyor.

Seferihisar’da karakılçığın
toprağa düşüp yeniden
baş kaldırması

Söylediğimiz gibi, bu verimliliğin bir
bedeli de yerel çeşitlerin gözden düşmesi, yok olmaya terk edilmesi olmuş.
Karakılçık da bu çeşitlerden biri. Adını
başaklarındaki olgunlaştıkça kararan
kılçıklardan alıyor. En sert buğday türlerinden, öğütülmesi zor. Boyu çok uzun.
Bu hem bir avantaj, çünkü hayvanlar
için bolca saman çıkıyor. Hem de bir
dezavantaj, çünkü biçilmesi kolay değil
ve rüzgârı gördüğü zaman yatıyor. Hele
bir de toprağa yapışırsa küfleniyor, ziyan
oluyor. Bu yüzden buğdayın yatmasına
engel olması için eskiden aralara arpa
tohumu karıştırıp ekerlermiş. Zorlu bir
buğday kısacası.
Ama sağlıklı, besin değeri yüksek,
lif ve mineral açısından zengin. Sadece

un değil, bulgur, makarna, irmik, erişte
yapımında da kullanılıyor. Belki binlerce yıldır buraların havasına, rüzgârına
alışarak hayatta kalmayı başarmış. Gel
gör ki, verimi az olduğu için ithal çeşitlerle rekabet edememiş, onun da yüzüne
bakılmaz olmuş.
Şimdi gelelim karakılçığın yeniden
doğuş hikâyesine…
***
Seferi Keçi’nin geçmiş bir sayısında,
Seferihisar’ın o dönemki Belediye Başkanı Tunç Soyer’e, “yasaya göre belediyelerin tarım alanındaki yükümlülüklerinin çok belirsiz şekilde tarif edildiğini,
kendisinin bu alanda yerel yönetimleri
ne kadar sorumlu gördüğünü” sormu-

şuz. O da “Ulus devletler vatandaşın
derdine derman olmaktan uzaklaştığı ölçüde, yerel yönetimlerin sadece tarımda
değil hayatın her alanında sorumluluk
üstlenmesi gerektiğini, böyle bir yükümlülük tarif edilmiş ya da edilmemiş diye
bakmadan kolları sıvamak durumunda
olduklarını” söylemiş. Gerçekten de
Tunç Soyer’in Başkanlığında Seferihisar
Belediyesi tarımın birçok alanında kolları
sıvayıp inisiyatif göstermekten geri durmamış, bu konuda örnek olmuş, kendisinden sonra da sürdürülen bir gelenek
bırakmış.
Karakılçığın hikâyesinde de Belediye’nin bu inisiyatifinin önemli bir rolü var.
***

Menemen'de karakılçık ekim şenliği

K

asım ayında Menemen Belediyesi’ne ait Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nde
düzenlenen şenlikle, Menemen Ovası’nda 500 dönümlük bir araziye karakılçık buğdayı ekildi. Etkinlikte ilk tohumları serpen Tunç Soyer, yaptığı konuşmada
şunları vurguladı:
“Bugün itibariyle topraklarımızı işgal eden, sağlığımızı bozan ithal tohumların
yerini yeniden Anadolu’nun yerli tohumu almaya başlıyor. Bir atalık tohumu daha
şehrimizi doyurmak için büyük ölçekte üretilmeye başlanıyor. Bugün burada Seferihisar’da başlattığımızı bölgemizin bereketli ovalarına yayıyoruz. Sağlıklı yerel
tohumun kısa zamanda kitleleri doyuracağı günleri göreceğiz. Az sonra ekeceğimiz
tohumun bir kısmını yeniden ekmek üzere ayıracağız. Projenin sonraki aşamasında
Büyükşehir Belediyesi karakılçık üreticilerine alım garantisi verecek. Ekmeği halkımıza aracısız ulaştıracağız. Basit gibi görünen proje kendi gıdamıza ulaşabilmek
için bir adım. Diğer atalık tohumlarını da stratejik olarak çoğaltmaya başlayacağız”
“Gençliğimizde tam bağımsız Türkiye sloganı atarak büyüdük. Tam bağımsızlıktan anladığımız bu vatanın toprakların düşmanın kirli postallarıyla kirlenmemesiydi. Sonra anladık ki düşman sadece kirli postallarıyla basmıyor bu topraklara.
Gönderdiği hibrit tohumlarla da toprağımızı işgal ediyor. Bu tohumlarla savaş
alanında kaybettiklerimizden çok daha fazlasını kaybediyoruz. Millet vatan sevgisi
tüm değerleri korumaktır. Binlerce yıllık atalık yerli tohumlarımız yitip gitmiş,
ormanlarımız maden şirketlerine verilmiş, derelerimizden zehir akmaya başlamış,
göllerimiz kurumuş, tarihi semt ve şehirlerimiz virane olmuş. Bu nasıl bir millet sevgisi, sorarım size. Biz bugün İzmir’den bu gidişatı tersine çevirmek için yola çıktık.
Halkımız yeniden karakılçık buğdayıyla doyacak, Anadolu’nun meyveleri sebzeleri
yeniden çocuklarımızı doyuracak. Birkaç yıl içinde karakılçıktan elde edilen un,
ekmek, makarna önce İzmir’de sonra tüm ülkemizde evlere mutfaklara girecek.
Daha fazla yerel tohum üretmeyi ve üreticiye ulaşmayı ilke edindik. Üreticimizin
toprağını terk ettiği, karın tokluğuna çalıştığı günleri artık arkamızda bırakıyoruz.
Açtığımız üretici pazarları bunun için. Başka bir tarım mümkün derken bunları
kastettik, çarenin yerelde olduğuna inandık. Kır ve kentin, üretim ile tüketimin,
insan ve doğanın Anadolu’da binlerce yıldır birbirini besleyen döngünün yeniden
hatırlamaya kararlıyız”
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Seferihisar Belediyesi 2009 yılında
yerel üreticiyi destekleme politikasının
bir sonucu olarak ilk üretici pazarını açar.
Başta sadece on üç aile tezgâh kurmuştur.
Giderek hem tüketicinin hem üreticinin
ilgisi artar, pazar büyür. Pazarlarda yerel
tohumlarla üretilen ürünlere özel önem
verilir, etiketlerde bu özellikle belirtilir.
Belediye teşvik ettikçe ve tüketici bu ürünlere yöneldikçe, köylü de yerel tohumlarla
ürettiği çeşitlere yönelir. Pazarda daha çok
şevketi bostan, daha çok pembe domates
boy göstermeye başlar. Tekrar gün yüzüne
çıkan değerlerdir bunlar.
Bir sonraki adım yerel tohumu destekleyecek bir şenlik düzenlemek olur.
2006 yılında çıkmış olan tohum yasasıyla
sertifikasız tohum alışverişi yasaklanmış,
köylü tohum şirketlerinin kucağına itilmiştir. Belediye, "tohum satmak yasaksa
takasını destekleriz" diyerek bir tohum
takas etkinliği düzenler. Amaç üreticileri
her defasında tekrarlayan tohum giderlerinden kurtarmak, daha fazla kazanma
beklentisiyle yerel tohumlardan vazgeçmiş köylülere eski atalık tohumları
yeniden kazandırmaktır. Bu köylüde

Yerelden başlayan hareket
hükümeti etkiliyor

2

019 Kasım ayında düzenlenen
3. Tarım Şûrası’nın sonuç bildirgesinin 22. Maddesi şöyle:
“Ülkemizin yerel hazinesi olan ata
(yerel) tohum çeşitlerinin korunması,
geliştirilmesi ve ticarete kazandırılması”.
Oysa 2006 yılında 5553 sayılı Tohumculuk Yasasıyla yerel tohumların
satışını yasaklayan, yerel tohumları
yok olmaya iten de aynı hükümetti.
Tohum takas etkinliklerinin Türkiye’nin
her yerinde doğmaya başlaması,
yerel atalık tohumlara sahip çıkmanın
tarımın geleceği açısından ne kadar
önemli olduğunu ortaya koymuş, buna
seyirci kalamayan hükümet 2017 yılında İzmir Kemalpaşa’da açılışı Emine
Erdoğan tarafından yapılan bir tohum
takas şenliği düzenlemişti. Bu etkinlik
1. Takas Şenliği olarak lanse edilirken,
bunun öncesinde Samsun’dan Antalya’ya, Diyarbakır’dan Kıbrıs’a, çoğunda
aktif olarak Seferihisar Belediyesi’nin
rol aldığı 60’dan fazla tohum takas
etkinliği düzenlenmişti.
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de heyecan yaratır. Kenarda
köşede saklanmış, unutulup
kalmış tohumlar getirilir, elden
ele yayılır. Belediye ilk tohum
takas etkinliğiyle birlikte Can Yücel’in adını taşıyan bir de tohum
merkezi kurar. Takas şenliğinden toplanan 284 adet değişik
tohumdan 80 kadarı Merkez’in
bahçesinde çimlenir.
Takas şenliği için Gödence
Köyü’nün eski muhtarı Halil
İbrahim Özgören de, “bir zamanlar buralarda hep bu buğday Karakılçık ekmeği köylerde kadınlar tarafından ekşi mayayla
yapılıyor, taş fırınlarda pişiriliyor.
ekilirdi” diyerek, kendisinin artık
bakkallarında ve üretici pazarlarında tüekmekten vazgeçtiği, sadece hayvanları
keticiye sunuluyor. Ama artık hikâyenin
için çok küçük bir miktarda devam ettirdisınırları çoktan Seferihisar’ı aştı. Karakılği karakılçık buğdayını getirir. “40-50 kilo
çık yeniden İzmir ovalarında boy veriyor.
kadardı, çoğu küflenmişti, Halil İbrahim
Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir Beleamcayla tek tek ayıkladık.” diye anlatmış,
diye Başkanı olmasıyla birlikte başlayan
o dönem Seferihisar Tarımsal Hizmetler
süreç sonucunda, Tire’de, Ödemiş’te,
Müdürlüğü’nde görevli olan Şevket Meriç
Bergama’da ve en son Menemen’de yüzkendisiyle yaptığımız bir röportajda.
lerce dönüm toprak karakılçık tohumuySonuçta ayıklanan tohumların bir kısmı
la buluştu.
takasta dağıtılır, bir miktar da Can Yücel
Artık mesele yerel yönetimin desteğiyTohum Merkezi’ne kalır ve 2011 yılının
le bir tarımsal ürünün geliştirilmesinin,
Ekim ayında, Tohum Merkezinin 400 metkarakılçık buğdayının çoğaltılmasının
rekarelik bahçesinin bir köşesine ekilir.
çok ötesine geçti. Köylüler bu takas şenKarakılçık beş yıl boyunca tohumluk
liklerinde elden ele karakılçığı çoğaltmış,
olarak ayrılıp çoğaltılır. Belediye’nin
Belediye’nin kontrolündeki ekim alanıntoprağı yetmez olunca Seferihisar köylüdan daha fazlasına çoktan yayılmış. Bu
sünden atıl duran toprağı istenir. Emekte
yıl Kemalpaşa Yörük Türkmen ve Tohum
olduğu gibi mülkiyette de imecedir buTakas Şenliği’nde kendim şahit oldum.
nun adı. Köylü tarlasını Belediye’ye açar.
Kemalpaşalı köylü buğdayı Seferihisar’da
Belediye buğdayı eker; saman köylüye,
tohum takas şenliğinden almış, kendi
ertesi yıl ekilecek buğday Belediye’ye
toprağında ekmiş, çoğaltmış, şimdi
kalır. Tohumun ıslahı için farklı topraklarbaşkalarıyla paylaşıyor. Buca’dan bir
da denemek daha sağlıklı olacağı için bir
çiftçi Ulamış’taki köylüden aldığı 80 kilo
miktar da Torbalı’nın bir köyüne ekilir.
karakılçıkla ekime başladığını söylüyor.
2016 yılında artık buğday çoğalmıştır,
Ekmek satan ablaya sorun, Veli Amca
ilk defa öğütülüp un ve ekmek yapılır.
Can Yücel Tohum Merkezi’nden almış, O
“Karakılçık buğdayından yapılan ekmek”
Koca İsa’ya vermiş, İsa öbürüne, dördiye haber geçilir Basın Bürosu’ndan.
düncü elden kendisine ulaşan buğdayla
Raporlara göre Tarkan’ın konserinden
ekmek yapmış, satıyor.
daha fazla ilgi uyandırır. Gerçekten de
Buğday yayılıyor. Ait olduğu topraklarinsanların en büyük derdi sağlıklı gıdadır;
da çoğalıyor.
gıdaya, yerel üretime sahip çıkılmasıdır.
Belediye’nin de arkasında olduğunu
Bir avuç tohumla başlayan bu hikâye
bilen köylü karakılçık ekiyor. Duyarlı
herkeste heyecan uyandırmıştır. Ülkenin
tüketici ise hem sağlığı için hem üreticiye
dört yanından ekmek siparişleri gelir.
destek için yerel tohumu, yerel üretimi
Oysa hepsi hepsi günde 20 ekmektir
tercih ediyor.
üretilebilen. Ama bu ilgi cesaretlendirir,
Karakılçık yeşil devrime, tohum yacesaret büyüdükçe üretim de büyür.
sasına, tarım tekellerine karşı İzmir’den
Ertesi yıl Seferihisar’da karakılçık ekilen
başkaldırıyor.
arazi 120 dönüme çıkar. Sonraki yıl ise
Belediye alım garantisi vererek köylüye
tohum dağıtır, böylece Seferihisar’ın
tarlalarında karakılçık daha da çoğalır.
KAYNAKÇA

Karakılçık İzmir’de yayılıyor
Bu sene Seferihisar’da 300 dönümden
karakılçık hasadı yapıldı. Yeniden ve
çoğalarak ekimi devam ediyor. Belediye
alım garantili buğday projesini sürdürüyor. Turgut ve Ulamış köylerindeki
fırınlarda kadınlar tarafından yapılan
ekmekler ise Seferihisar Belediyesi’nin

- Buğday Genetik Kaynaklarından Yerel ve Kültür Çeşitlerine; Türkiye’de Buğday ve Ekmek, Fethiye Özberk,
Alptekin Karagöz, İrfan Özberk, Ayhan Atlı, 2016.
- Türkiye'nin Buğday Atlası, WWF-Türkiye, 2016
- Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu Kongre Kitapçığı, Bolu Abant İzzet Baysal Ünivesitesi, 2018.
- Tunç Soyer'le röportaj, "Mandalinanın Katma Değerini
Yükseltmeliyiz", Seferi Keçi Mandalina Özel Sayısı, 2018.
- Şevket Meriç'le röportaj, "Köylü ürettiğini satarak
mutlu olsun, tüketici aldığı üründen mutlu olsun, bizim
derdimiz bu", Seferi Keçi, sayı 3, 2018.
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Röportaj: Candemir Basan

‘Karanlığa teslim olmak yerine
onunla alay ediyoruz!’

E

bru Atilla Sağay, tek başına kurduğu Tiyatro Nienor’la 10 yıldır başarılı
oyunlar sahneye koyuyor. Bunun
yanı sıra yer aldığı deneysel performanslarla alkış almaya devam ediyor. Bu
hareketli sanat yaşamını sürdürürken,
yaklaşık üç yıldır da görme engellilerle
oluşturduğu “Okuma Tiyatrosu”yla Braille
alfabesiyle yazılmış oyunlar sahneliyor.
Kendisini daha yakından tanımak ve bu
proje hakkında etraflıca bilgi almak için
Sağay'ın kapısını çaldık.
Kendinizi tanıtır mısınız?
İzmir’de 10 yıl önce kurduğum Tiyatro
Nienor çatısı altında kadınların sorunlarını, haklarını, görünürlüklerini sağlamak
için oyunlar ve performanslar üretiyorum. Tiyatronun düşünsel ve kültürel
yaşamda bir gereklilik olmasından
aldığım kuvvetle önce tek başıma, daha
sonra projeler bazında çeşitli sanatçılarla
ortaklaşarak, kısıtlı imkânlara aldırmadan şimdiye kadar 14 proje gerçekleştirmiş bulunuyorum. Kısa film, bedensel

performans, video ve fotoğraf olarak da
işler üretiyorum. Tiyatro Nienor olarak
sahnelediğim ilk oyunum “Camille” ile
13. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde en
iyi kadın performans ödülünü aldım ve
hala sahnelemeye devam ediyorum. Deneyselliğe dayalı, mekânı da ön planda
tutan, protest, aktivist projeler çıkarıyorum. “Çok Yaşa Andy Warhol”, “Önemsiz
Bir Ölüm”, “Dişi”, “Ego” gibi oyunlarımda
farklı sahneleme yöntemleri, yorumlama
teknikleri deneyerek çağdaş prodüksiyonlar ortaya koyuyorum. Bunun bir
devamı olan kişisel işlerimde kavramsal
fikirler üzerinden gelişmeye devam ederken, direkt olarak toplumun hakikatle
ilişkisinin zayıfladığı çağımızda ötekileştirme, eşitsizlik, kötülük, anlam arayışları
gibi konuları dert eden işler üretiyorum.
Son 3 yıldır tasarlayıp, sorumluluğunu
yürüttüğüm Braille Okuma Tiyatro’su ile
ülkemizde eksikliğini duyduğum sanata
erişim engellerine çözümler yaratıyorum. Mevcut oyunları Braille yazı diline
çevirerek, görme engellilerle oyunlar
sahneye koyuyorum.
Görme engellilerle okuma tiyatrosu
fikri nasıl ortaya çıktı?
3 yıl önce İzmir Kültür Platformu
Girişimi’nde beraber çalıştığım Sarp
Keskiner’in koordine ettiği bir yapı için
tasarladığım “görme engelliler için tiyatro” atölyesi ile başlayan bir süreçti. Tiyatro Nienor’da ağırlık verdiğim okuma
tiyatrosu projelerinin yaygınlaşmasına ve
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aynı zamanda görme engellilerin becerilerini geliştirebilecekleri bir proje olarak
kurgulamıştım. Braille yazı dilinin ne
kadar önemli ve gerekli olduğuna dikkat
çekmek için de bir başlangıç yapmış oldum. Temelde toplumda kadınları ikinci
planda tutan ayrımcı yapı, engelli bireylere de aynı şekilde yaklaşmaktaydı. Bu
yüzden kendilerini var edebilecekleri bir
alan yaratmanın sorumluluğunu hissederek projeyi Mavibahçe Alışveriş Merkezi
yönetimine sundum.
Fikrinizi paylaştığınızda gelen tepkiler
nasıldı?
İlk başta insanların bize şaşırdıklarına
tanık oldum. Ancak daha önce yapılmadığı için böyle bir tepkiyi bekliyordum.
Mavibahçe’de ise yöneticilerden alt
kademede çalışanlara hatta ziyaretçilerine varana kadar herkes beni ve ekibimi
sevgiyle karşıladılar. Yakın çevremde ve
engellilerle çalışan kurumların başındakilerde bir takım kaygılar vardı. Bu
yükü kaldıramayacağımı hissettirenleri
dinleseydim, bugüne kadar gelemezdik.
Sadece başarılı olmuş değil, tamamen
sürdürülebilir tecrübeleri dinledim ve
gerektiğinde faydalandım.
Projeniz için kimlerden destek aldınız?
En büyük desteği ve gücü Mavibahçe
Yönetimi’nden aldığımı söyleyebilirim. İlk
yıl, bağımsız hareket güçlüğü çeken oyuncu adaylarımızı atölyeye servisle getirmekten, sahneleme ihtiyaçlarımıza kadar

her konuda destek sağladılar. Sayelerinde
bini aşkın bir seyirci kitlesine ulaşabildik.
Yardımcım İlker Şahin her konuda beni
destekleyerek özellikle teknik konularda
işimi kolaylaştırdı. Görme engelliler ile
tiyatro çalışmaları genelde tek seferlik
olduğu için, kendim bir model geliştirmek
zorunda kaldım. Ancak görme engellilerin
ailelerinden edindiğim tecrübeler sayesinde projeyi geliştirebildim.
Görme engelli oyuncuların ilgisi
nasıldı? Hangi yaş ve meslek grubundan
gönüllüler ilgi gösterdi?
Çağrıya çıktığımızda 17 yaşından
itibaren tüm görme engellilere yönelik
olarak belirlemiştik. Elbette Braille yazı
diline hâkim yaş grubu olarak 20 ile 60
yaş aralığında bir grup oluştu. Çoğunluğu körler okulunda çeşitli branşlarda
öğretmenlik yapan kişilerdi. İkinci
atölyede daha kalabalık olduk ve aramıza devletin çeşitli kurumlarında çalışan
ya da üniversitede okuyan öğrenciler
katıldı. Zaten sosyal olmaya can atan bir
kesim oldukları için günden güne sayımız
arttı. Müzikle ilgilenmiş olanlar sahneye
aşinaydı ancak kendine güvenmekte
sorun yaşayan oyuncu adayları bile kısa
zamanda entegre oldular.
Oyunlar için görme engellilerle çalışırken nasıl zorluklarla karşılaştınız?
En zorlandığım konu oyun metinlerini
Braille olarak basmak. Çünkü maliyeti
yüksek ve İzmir’de bahsedildiği kadar
imkân yok. Belediye bünyesinde bozuk
bir makina var. Tamiri
yapılıp kültür ve sanat
için hizmete sokulabilir.
Aslında yapılabilecek
birçok şeyin prosedürlere
bağlı olması başlı başına
zorlukların sebebi oluyor.
Daha pratik yaklaşımlara ihtiyaç duyuyoruz.
Elbette bağımsız hareket
konusunda bir anda ilerlememiz kolay değil. Her
oyunda verdiğim rollerin
gereği olarak aşamalar
belirliyorum. Zaten hepsinin yeteneği birbirinden
farklı ve ayrı ayrı ilgilenebiliyor, yetişebiliyor olmama kendim de hayret ediyorum. “Kesin sen de körsün, ya da baş
kör” diye takılıyorlar bana. Çevrem hem
alkışlıyor hem de onlarla yaptığım çalışmalardan kendime vakit kalmamasını
eleştiriyorlar. Oysa yaklaşımları yükümü
paylaşmak olsa daha hızlı ilerlerim. Kendi ailemden, arkadaşlarımdan kültürel
donanımı olanların gönüllü destekleri ile
4. yılını sürdürdüğüm projenin İzmir’de
bir takım dönüşümleri sağlamasıyla motive oluyorum. Artık sanatsal faaliyetler
yürüten kurumlar benden görme engel-

lilerin de katılımcı
olabilmeleri için
pratikler üretmemi talep ediyorlar.
Film festivalleri
ve tiyatrolar sesli
betimleme yoluyla
onlara hizmet vermeye başladılar. Bu
oyuncu olma yolunda emek harcayan
ekibimin kendilerini
geliştirebilmeleri
için çok gerekliydi.
İzleyicilerden gelen tepkiler nasıl?
Seyirciden gelen tepkiler ilk günden
itibaren olumluydu. Hatta ilk seçtiğimiz Sofokles’in “Antigone” oyunu çok
alkış aldı. Daha ikinci sahnelediğimiz
“Timsah” oyunumuzla 5. Engelsiz Sanat
Ödülleri’nde En İyi Oyun Ödülü ile takdir
edildik. Geçen yıl Uluslararası Tiyatro
Festivali’nde sahnelediğimiz “İstiridye ile
İnci” oyunu ile kentin sanat ajandasına
giren ilk engelsiz tiyatro grubu olduk.
Planladığınız başka hangi oyunlar
var?
Sayımız çoğaldıkça provalarda toplanmak gibi ya da çalışma mekânlarından kaynaklı zorluklar yüzünden grubu
oyunlara böldüm. Bu yıl 4 farklı oyun
çalışıyoruz. Sahneleyeceğimiz oyunları
diğer senelerden farklı olarak biletli
sunmayı ve oyuncularımızın istihdam
olanağının sağlanmasını hedefliyoruz. 2020 sezonunu
Pirandello’nun “Ağzı
Çiçekli Adam” oyunu
ile açıyoruz. Sartre’dan
“Gizli Oturum” ve iki
tane de Türk öykücülerden uyarladığım oyun
çıkaracağız. Öykülerden

biri çok keyif alarak okuduğum Doğu Yücel’in son çıkan “Öldüğünü Google’dan
Öğrenen Adam” kitabından. Diğeri
ise sevgili Aslı Tohumcu’nun oldukça
etkilendiğim kadın öykülerinden biri.
Sürprizleri bozmamak adına daha fazla
bilgi veremiyorum. Ancak yine ilgi çekici
konular işlediğimizi söyleyebilirim.
Görme engellilerle ilgili başka projeleriniz veya başka sosyal sorumluluk
projeleriniz var mı?
Öncelikle Braille Okuma Tiyatrosu
uzun soluklu bir proje olduğundan diğer
projelere pek vakit bulamıyorum. Kadın
Savunma Ağı gibi kadın dernekleri ile
dayanışma projelerim sürekliliklerini koruyacak. Ancak Atölye Deneme Sanat ile
gerçekleştirdiğimiz video projesi, iklim
değişikliği farkındalık çalışmaları gibi
yer almaktan keyif aldığım anlamlı işlere
de devam edeceğim. Karanlığa teslim
olmak yerine onunla alay etme gücünü
aldığımız Braille Tiyatro Ekibi’yle daha
çok vakit geçirmek, turnelere gitmek,
insanların onlarla paylaşımda bulunabilecekleri sosyal alanlar yaratmak üzerine
yürüttüğüm projeleri genişleteceğim.
Sizlerin desteği için de ayrıca çok teşekkür ederim.

Braille Tiyatro Ekibi, “Timsah” adlı oyunla 5. Engelsiz Sanat Ödülleri’nde En İyi Oyun
Ödülü aldı. Ekip bu yıl sezonu Pirandello'nun "Ağzı Çiçekli Adam"ıyla açacak (solda).
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Necati Usta'nın udları
geçmişi geleceğe taşıyor
Büyülü mekânlar vardır, sizi alır usulca tarihin geçmiş bir sayfasına götürür.
Taşın neminde, ahşabın kokusunda bir maziyi duyarsınız. Hele o maziden
kalıp da yaşayan bir şey varsa mekânda, gördüğünüz bir düş mü gerçek mi,
ayırdına varamazsınız. Kemeraltı’nda Kestelli Mahallesi… Cumhuriyet’ten
önce bir Musevi mahallesiymiş, şimdilerde tekstilcilerin ve ayakkabıcıların
merkezi… Bir dönem ise İzmirli çalgı yapımcılarının merkezi olmuş, Zeynel
Abidin ilk cümbüşünü Beyler Sokağı’ndaki atölyesinde imal etmiş. Şimdi
mahallede kalan tek çalgı yapımcısı Necati Gürbüz. Necati Usta, 16 yıldır
Kestelli’de iki katlı bir evdeki atölyesinde, geçmişten kalan sesler eşliğinde
enstrüman yapıyor. O anlattı, biz dinledik:
1955 doğumluyum. 15.5.1955, böyle
hatırlaması kolay oluyor. İzmirliyim,
doğum yerim Çimentepe. 83’te enstrüman yapmaya başladım. O yıllarda
Araplara ud yapma furyası vardı piyasada. Ben de siyasi olarak kaçak yaşıyorum. Öğrencilik dönemimde Mamak’ta
hapis yatmışım, ara tahliyeyle çıkmışım
ama kesin ceza verecekler, ben de
kaçıyorum. Pazarlarda triko, çorap falan
satarak geçimimi sağlıyorum.
O kaçak dönemde tanıştım meslekle. Etrafımda ud yapan atölyeler vardı, ben de
bu işi yapabilir miyim dedim, tekne tabir
edilen gövde kısmını yaparak başladım.
Meslek okulu çıkışlıyım; biraz o atölyeden, biraz bu atölyeden derken, sadece
seyrederek kısa sürede öğrendim. Piyasada bir yer edindim.

müzik aletleriyle uğraştım. İlk yaptığım
çalgı klasik kemençe oldu. Sonra uda
dönüş yaptım.

Kendi atölyemi 91’de açtım. Hâlâ
kaçak olduğum için şehir dışında yerler
tutmaya çalışıyorum. Güzelbahçe’nin
tepesinde bir köyün üstünde, su deposunun orada bir dam tuttum. Orada
enstrüman yapıyorum.
O yıllarda Devlet Korosu kuruldu
O dönemki Devlet Korosu Müdürüyİzmir’de. Konservatuar da var ama çalgı
le birlikte Türk dünyasının çalgılarına
yapım bölümü yok. Müzik aletine ihtiyaç
giriştik, kırktan fazla çalgıyla uğraştık.
var ama usta yok. “Sen bunu böyle
Elimizde sadece Kiril alfabesiyle yazılmış
yapıyorsun, şunu da yaparsın” diyen
kitaplar var. Ama şekiller şekil değil, fotoğraflar fotoğraf değil. Sovyetler daha
sanatçıların yönlendirmesiyle, çeşitli
dağılmamış, elimizde
Necati Gürbüz'ün Kemeraltı Kestelli Mahallesi'ndeki atölyesi. Bu atölyede
başka hiçbir kaynak
sürdürdüğü zanaatla, Necati Usta İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği
"Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Ödülü"ne layık görüldü.
yok, sazı görmemişiz, dinlememişiz.
Fotoğrafta bir kişinin
kucağındaki tardan
yola çıkarak, onu diğer
sazlarla kıyaslayarak
çalgılar yapmaya çalıştık. Sovyetler dağıldı,
bu çalgıların asılları
elimize geçti. Kimisini
tutturmuşuz, kimisinin
yakınından bile geçmemişiz. Bambaşka bir
şey olmuş.
İhtisaslaşmadan bu iş
olmaz diyerek sadece
uda yöneldim. Udda
bir düzeye geldikten
sonra klasik kemen-

10

Necati Gürbüz. Arkadaki fotoğrafta ud yapımının iki
kuşak ustaları, Manol Usta'nın çırağı Hamza Usta ve
onun çırağı Hadi Usta.

çeyi, daha sonra da kanunu ekledim. O
şekilde uzun yıllardır gidiyor.
Bu atölyede 16 yılı bitirdim. Kestelli
diye anılan bir muhit burası. Yan sokağımız eski birçok ustanın atölyesinin
olduğu sokak. Zeynel Abidin Cümbüş bile
bu sokaktan gitme. Bir zamanlar enstrüman arayanlar buraya geliyormuş. Şimdi
bir ben kaldım burada.
Hep araştırıyorsun, düşünüyorsun,
denemeler yapıyorsun, daha iyisini nasıl
yaparım diye. Bunun için başta hep
hafızama güvenirdim, hafızam gerçekten kuvvetlidir. Ama bir gün, yeni bir
arayıştayım, balkon denemeleri yapıyorum, eski bir udum tamire geldi bana.
Kaza geçirmiş, göğüs kırılmış. Kapağı
çıkardım, gördüm ki o gün deneyip
bulmaya çalıştığım şeyi yıllar önce
yapmışım. Demek ki kafadaki kayıt
siliniyor dedim, kayıt tutmaya başladım.
Şimdi yıllardır yaptığım her ud için kayıt
tutuyorum. Şu ağaçtan yapmışım, ağacın
damar yapısı şöyleymiş diye not ederim.
Kafes deliklerinden çıkan ağacı dosyaya
iliştiririm. Hangi sıcaklıkta, hangi nemde
yapıldı; balkon ölçüleri, kapak ölçüleri
nedir; nasıl bir sonuç aldım, hepsini kayıt
altına alırım.
Benim enstrümanımı bilen usta bir
udi, çalan sazı görmese bile, radyodan
dinlediği sesten “bu Necati Usta’nın udu”
diyebiliyor. Ayrı bir rengi, ayrı bir tınısı
var.
Mesleğin geleceği konusunda iyimser
değilim. Aslında eskisine göre daha
bilinçli gençler yetişiyor. Çalgı yapım
bölümleri için önce üniversite sınavından, sonra yetenek sınavından geçiyorlar. Hevesle okullarına başlıyorlar,
yabancı kaynaklardan, ustaların yanında
kendilerini geliştiriyorlar. Ama sonra
bakıyorlar iş yok. Mesleğe karşı da
kırılmış, küsmüş oluyorlar.

Eskiden belki her evde varmış bu enstrüman, şimdi çalan da dinleyen de yok.
Emperyalist kültür baskı altına almış,
sen soyutlanmışsın. Bizim hükümetler de kültür odaklı yerleri kapatmaya
çalışıyorlar. Hiçbir yerde duymadığı bir
çalgıya niye meyletsin insanlar. Mesleğin
geleceği ne olabilir ki bu durumda.
Benim gibi tek tük kalmış ustaların çabasıyla olmaz bu iş. Devletin desteği lazım.
Konservatuara giden genç lanet okuyor.
Bırak gitsin parkta, metroda çalsın. Sen
para öde, o tanıtsın sazını. Hem zevk
alsın, hem harçlığını çıkarsın. Birileri de
görüp duysun. İki sınav geçmiş, belli bir
kapasitenin üstünde çocuklar bunlar. Sen
bunları heba ediyorsun, hiç ediyorsun.
Bir sevgisi varsa onu yok ediyorsun.

Bildiğiniz gibi bir usta-çırak ilişkisi değil

Ozan Özdemir Necati Usta'nın çırağı. Ama bildiğiniz gibi bir usta-çırak ilişkisi değil
onlarınki. Ozan ustasından öğrenmiş, ustası da ondan. Başka atölyede böyle bir
ortam bulamazsınız diyor Ozan Özdemir ve devam ediyor:
Okullu değilim ben. Okuldan çıkan da bu işi yapabilir
ama yetmez, muhakkak bir ustanın yanında çalışması, bazı
incelikleri orada görmesi lazım. Ve tabii kişinin kendisini
geliştirmesi çok önemli.
Ozan Özdemir'in yaptığı ve çaldığı esas enstrüman santur.
Santurla ilişkisi bir tutku gibi. Her ülkenin santurunu araştırmış, çoğunu yapmış. Buzuki, cura ve cümbüşün yanı sıra,
çağlama, curabab gibi yeni deneysel çalgılar da yapmaya
çalışıyor.
Symrneika ve rebetiko çalıp söyleyen Şinadika adlı bir
grupları var, orada buzuki ve cura çalıyor. Bunun dışında
MÜZİKSEV Müzik Müzesi'ndeki atölyede çalgıların bakımını
ve tamirini yapıyor.
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Bornova Yakaköy'de Belediye ve gönüllüler el ele

Toprak doğal tarımla canlanıyor
Bornova sonucunu merakla beklediğimiz, başarısını arzuladığımız bir girişime sahne oldu. Yıllardır motokros pisti
olarak kullanılan bir arazi, Bornova Belediyesi tarafından doğal tarım gönüllülerine tahsis edildi. 20 dönümlük
arazide motokros yarışları için yapılmış yapay tümsekler düzeltildi, lastik ve metal artıklar temizlendi, toprak şöyle
bir havalandırıldı ve geçtiğimiz günlerde yapılan şenlikli bir etkinlikle tohum toplarıyla buluştu. Bakalım ne olacak?
Doğa insan eliyle bozulmuş o arazide yeniden can bulacak mı? Doğa gübresiz, ilaçsız, aslında neredeyse tohumları
saçmak dışında insani hiçbir müdahale olmadan, kendi döngüsüyle bir berekete can verecek mi?..Bornova
Yakaköy’de faaliyete başlayan Doğal Tarım Merkezi ve Çiftliği’nin gönüllülerinden İrfan Özbilgin’e sorduk.

İ

rfan Abi, nasıl başladı bu girişim?
- Bu konuda biz önceden beri çalışıyoruz. İzmir belediyelerinin de tarımsal projelere dönük bir ilgisi var, biliyorsun.
Bornova Belediyesi de öyle... Yolumuzun kesişmesi biraz da
tesadüf eseri oldu aslında… Tarımsal hizmetlerden sorumlu
Belediye Başkan Yardımcısı Ulaş Polat ile ortak bir arkadaşımız
varmış. Tarımla ilgili projeler istediler. Bizim de çok istediğimiz,
kendi çapımızda denemeler yaptığımız bir konuydu zaten.
Tamamen gönüllülerler birlikte, şu şu ilkelerle doğal tarım yapmak istiyoruz, sadece toprak ve lojistik desteğe ihtiyacımız var
dedik, onlar da kabul ettiler. Köylerin tüzel kişiliği değiştikten
sonra Belediye’ye geçen atıl arazilerden gösterdiler. Bu arazide
karar kıldık. Onlar da sağ olsunlar, ellerinden gelen her şeyi
yapmaya çalıştılar.
- Tarım üzerine proje ararken sizi bulduklarına göre bu konuda bir geçmişiniz var.
- Ben çiftçi çocuğuyum zaten. 25-26 yıllık bir memuriyetten
sonra emekli olup yine toprağa dönmüştüm. 2008’de burada,
Yakaköy’de kendimize göre bir yer bulduk. Burada tamamen
doğal tarımla jungle gibi yemyeşil bir alan yarattık. Köylüler de
çok şaşırdı, “bu adam ne yapıyor” diye. Bu arada Homeros Gıda
Topluluğunu kurduk.
Zehirsiz, sağlıklı gıda
üretmek, tüketiciyi
üreticiyle doğrudan
bir araya getirmek için
bazı imkânlar yarattık.
- Projeye dönersek,
zor bir arazi seçmişsiniz sanırım.
- Evet, dört yıldır motokros alanı olarak kullanılıyordu. Tabii buna
göre epey bir işlem
yapmışlar, yapay parkurlar oluşturmuşlar,
tümsekler, çukurlar yapmışlar. Demirler,
betonlar, lastikler… Yani ha deyince tarıma başlayabileceğimiz bir arazi değildi.
Aslında doğal tarımın prensiplerinden biri
toprağı sürmemektir. Ama bu arazi için
böyle bir şey mümkün değildi. Uzun zamandır işlenmeyen, aksine ezilmiş, betona dönüşmüş, ağır metallerle ve atıklarla
harmanlanmış bir toprağı iyileştirmek için
önce bir müdahale etmek şarttı. Dozer
sokup tesviye yaptık, tümsekleri falan
düzelttik, kamyon dolusu lastik vesaire
attık. Biraz doğal haline döndü. Doğal
gübre attık, sürdük ve yonca tohumlarıyla başladık. Sonra yemlik bakla, yemlik
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bezelye, korunga, buğday, hardal gibi dirençli bitkilerle devam
ettik. Çeşitli bir bitki örtüsü oluşturmak doğal tarımın ilkelerinden birisi. Bize bunu Fukuoka’nın öğrencisi, Yunanistan’daki
Panos Manikis tavsiye etmişti, mümkünse 11-12 çeşit bitki
örtüsü oluşturun diye. Şimdi o bitki örtüsü oluşmaya, toprak
canlanmaya başladı. Heyecanla bekliyoruz.
- Fukuoka ve doğal tarım anlayışından da bahseder misiniz?
- Fukuoka doğal tarımın babasıdır. Dört temel ve basit ilkesi
var. Birincisi; toprağı sürmeyin, işlemeyin. Çünkü toprağı işlediğinizde, topraktaki bütün canlı mikroorganizmaları öldürdüğünüz gibi, yabani ot dediğimiz tohumların da günışığına çıkarak
çimlenmesini sağlıyorsunuz. İkincisi; toprağa asla kimyasal
gübre atmayacaksınız. Üçüncüsü; yabani otlarınızı temizlemeyecek, ağaçlarınızı budamayacaksınız, doğal formunda kalacak.
Dördüncüsü, ne amaçla olursa olsun zehir kullanmayacaksınız.
Dört temel ilke bunlar. Aslında özetle, Fukuoka bu işi doğanın
döngüsüne bırakın der. Eski çiftçiler bunu bilir. Münavebe yani
bir rotasyon vardır. Bir ekim nöbeti yani. derdik biz ona. Bu
sene buğday diktiniz, buğdayınızı hasat etmeden önce baklagil
tohumlarını atarsınız. Buğday hasadını yapar, saplarını üzerine
yatırırsınız. Bir sonraki yıl, baklagillerinizi hasat ederken sonrasında üretmeyi istediğiniz diğer sebzelerin
tohumunu atarsınız. Baklagili hasat eder,
üstüne yatırırsınız. Böyle bir döngü vardır.
İnsanda ne yazık ki toprağı iyileştirelim,
şöyle teknikler kullanalım, şu ilaçlarla
daha iyi bir ürün alalım diye bir yanılgı var.
Aslında bu bir kibir. Doğayı kurtaralım
diye yapılan müdahaleler bile aynı üstten
Motokros parkuru olarak kullanılan çorak arazi
gönüllülerin emeğiyle yeşile dönüyor.

bakışın sonucu. İnsanın tek yapması
gereken şey bu kibrinden kurtulmaktır
oysa. Siz doğayı ne kadar kendi haline
bırakırsanız, doğa o kadar canlanır.
Doğaya, toprağa karşı bu yaklaşım ne
yazık ki modern insanın bir tavrı. Anadolu’nun eski geleneklerine bakıyoruz,
ben çok duydum bunu, Yozgat civarında,
Dersim bölgesinde, bir toprak ilk defa
işleneceği zaman ailenin en yaşlı kadını
yüksek bir yere çıkar, kurttan kuştan
rızalık istermiş. “Biz bu toprağı ekeceğiz,
biçeceğiz, rızanız var mıdır?” diye. Şimdi
o saygılı halimizden eser yok. Topraktan
rızalık almak ne demek, toprağa işkence
yapan, zulmeden bir canlı olduk.
- Bu tarımın en ilkel, en yalın hali
öyleyse.
- Tabii, tabii. Bu çok eski bir yöntem.
İnsanlar bir yere gidiyorlar. Orada uzun
zaman işlenmemiş, üzerinde bitki yetişmemiş, taşlaşmış bir toprak var. Bunu bir
sefere mahsus alt üst edersiniz. Ondan
sonra toprağa bir daha dokunmazsınız.
Sürekli orada ekim
yaparsınız. Tabii ki
bu, atın tohumları,
sonra sırt üstü yatın
anlamına gelmiyor.
O toprağı iyileştireceksiniz, toprağın
üzerinde belli bir
katman oluşturacaksınız, çekirdekten
yetişen bitkilerle bir
canlılık yaratacaksınız. Toprak sağlığına
kavuştuktan sonra,
evet hiçbir şey yapmanıza gerek yok.
Sadece hasat edeceksiniz. Sonrasında o
doğal döngünün bir parçası olun yeter.
- Köylüler tarafından da bu geleneksel yöntemler unutulmuş, terkedilmiş
sanırım…
- Tabii, ama köylü ne yapsın… Köylüye
şu öğretildi yıllardır. Özellikle de 80’li
yıllardan bu yana. Toprağını ne kadar çok
sürersen o kadar çok verim alırsın. Sürdüğün bu toprağa şu granül dedikleri şeker gübresinden ne kadar çok atarsan, o
kadar çok verim alırsın. Bunlar öğretildi,
öğretmek ne kelime, kafasına da kazındı
köylünün. Ama şunu kimse söylemedi.
“Ya sen bu toprağı sürüyorsun ama, bir
kaşık toprakta dünya nüfusundan daha
fazla canlı var. Topraktaki bu mikroorganizmaları, bu canlılığı da yok ediyorsun
sürerek” demedik. “Sen bu azotlu gübreyi atıyorsun ama bu gübrenin yüzde
2’si ektiğin bitkiye gidiyor, geri kalanı
toprağına karışıyor, suyuna karışıyor, zehirliyor, kuraklaştırıyor” diye anlatmadık.
2,5 cm kalınlığında bir toprağın oluşması
500 yıl sürüyor. Attığı gübrenin deliler

gibi su istediğini söylemedik. Şimdi su kaynaklarımız
kurudu, herkes her tarafta
kuyular açmaya başladı.
Köylüye bunlar anlatılmadı ama öte yanda… İlaç
firmaları bizim köye 15 günde bir, ayda bir gelip, “bu
kiraza iyi geliyor, bu bilmem
neye iyi geliyor” diye ilaç
satıyorlar.
Dediğim gibi, biz bunları köylüye söyleseydik,
öğretmiş olsaydık, herhalde bu kadar
kör, bu kadar acımasız olmazlardı diye
düşünüyorum. Bu ekolojik tahribattan
rahatsız olan kesimler de söylemedi
bunu köylüye.
- Konvansiyonel tarım daha verimlidir,
daha fazla ürün verir şeklinde bir yargı
da var. Buna ne diyeceksiniz, doğal
tarımla dünya nüfusunu doyurmak
mümkün mü?
- Hem de nasıl. Benim dediğimi

dikkate almayabilirsiniz. Ama Birleşmiş
Milletler Gıda Örgütü, üç binden fazla
çiftçiyle yaptıkları bir çalışmanın sonucu
olarak bunu söylüyor. Türkiye’de Uludağ
Üniversitesi’nden akademisyenler, 81
ilde yaptıkları araştırmanın sonucunda bunu söylüyor. Doğal tarımla, yani
ilaç kullanmadan, zehir kullanmadan
yaptığımız tarımla elde ettiğimiz ürün,
konvansiyonel yöntemle elde ettiğimiz
üründen aşağı değil. Hatta daha fazla,
daha verimli. Birincisi bu.
İkincisi, üstelik masrafınız o kadar
düşüyor ki... Yüzde 50 azalıyor bütün
masraflarınız. Gübre masrafı, ilaç
masrafı, mazot masrafı yok… Hem daha
fazla elde ediyorsunuz, hem de masrafınız düşüyor. Geçenlerde okuduğum bir
makalede, Türkiye’deki ekilebilir arazilerinin yüzde 60’ında bu yöntemle tarım
yapsak, Türkiye’nin beslenebileceğini
söylemiş.
Ama dünyadaki ticari, sertifikalı tohum
piyasasını elinde tutan firmalarla, ilaç
satan, yani aslında zehir satan firmalar
aynı. 8-10 tane şirket. Tohum ticaretinin
yüzde 70 küsuru, ilaç ticaretinin yüzde

Masanobu Fukuoka

Masanobu Fukuoka 1913 yılında
Güney Japonya’da küçük bir köyde
doğmuş. Üniversitede mikrobiyoloji
okumuş ve bitki patolojisi dalında
uzmanlaşmış, toprak bilimcisi olarak
resmi görevine başlamış. Modern
tarımın yıkıcı sonuçlarının farkına
varmasıyla birlikte köyüne dönmüş ve
ailesinin çiftliğinde ilk başta başarısızlıkla sonuçlanan deneysel çalışmalar
yapmaya başlamış. Daha sonra “hiçbir şey yapma” tarımı adını verdiği yöntemle
Japonya’nın en yüksek mahsulünü almış. Doğal tarımı bir yaşam felsefesi edinen
Fukuoka, 95 yaşında ölene dek bu felsefeyi geliştirmiş ve dünyanın her yerinden
kendisini ziyarete gelen doğal tarım gönüllüleriyle paylaşmış. Türkçede yayınlanmış “Ekin Sapı Devrimi” ve “Doğal Tarımın Yolu” adlı kitapları var.
"İnsanlar artık doğrudan toprağa basmıyor. Elleri ot ve çiçeklerden çekildi, gözlerini
göğe kaldırmıyorlar, kulakları kuşların şarkılarına sağır, burunları yoğun bir şekilde
egzoz dumanlarına teslim oldu ve dilleri doğanın sade lezzetlerini unuttu. Beş duyunun tamamı doğadan tecrit edildi. Asfaltla kaplanmış yollarda arabasını süren kişinin
çıplak topraktan birkaç adım uzak oluşu gibi, insanlar da hakîkî insan hålinden birkaç
adım uzaklaştırıldılar."
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60’ı bunların elinde. Devletlerle oturup
anlaşma yapabilen devasa firmalar
bunlar. Onların işlerine gelen, onların
çıkarlarına uygun olan şeyleri insanların
aklına kazıyorlar.
- Sizin girişiminize dönersek. Tümüyle
gönüllü bir yapısı var sanırım çiftliğin.
- Evet, “bir gönüllü havuzu oluşturalım.
O havuzdaki herkes işin sahibi olsun,
emek versin. Alınacak kararlarda söz
sahibi olsun” dedik. Öyle de yürüyor.
Mesela dün ilk sebze yatağımızı yaptık,
kışlıklardan bir şey yapalım diye. Bugün
gönüllü arkadaşlar geldi, onu çoğaltmaya çalışacaklar.
- Ürünler ne olacak, gıda toplulukları
üzerinden mi tüketiciye ulaşacak, yoksa
başka projeler mi var?
- Bu uzun bir süreç, daha bunu düşünmek için zamanımız var. Nihayetinde bir
ticari amacımız yok. İlerleyen yıllarda
ciddi bir ürün elde edilirse, bunu en iyi
şekilde değerlendirmek isteriz. Bornova’da bir kalkınma kooperatifimiz var,
belki bunun aracılığıyla bir yerlere bağış
yaparız. Belki insanların geldiği, ürünlerin nasıl yetiştiğini gördüğü, alışverişini
yaptığı bir şey kurarız.
Aslında buradaki çiftlikle ilgili en büyük
ideallerimizden, amaçlarımızdan biri de
şu. Burayı doğal tarımla ilgili bir merkez
haline getirmek. Değişik atölyeler düzenleyelim, akademisyenleri davet edelim.
Konya’dan Mehmet Karlı’yı çağıralım,
bize pulluksuz tarımı anlatsın... Köyceğiz’den Ali Kışlak’ı çağıralım, bize permakültürü anlatsın. Bir arkadaşımız sabun
nasıl yapılır onu anlatsın, zeytini anlatsın.
Ekmek atölyesi yapalım, buğdayın saf
halinden başlayıp, hasadına, öğütülmesine, ekmek aşamasına kadar anlatalım.
Ve bunları tümüyle ücretsiz, karşılığında
hiçbir şey istemeden yapalım.
Çünkü şu yaygınlaştı ve çok yanlış
geliyor bize. Tarım yöntemleriyle ilgili

- Köylüler ne düşünüyor yaptıklarınızla ilgili? Uyguladığınız doğal tarım yöntemlerini benimsiyor mu?
- Bir kere köylüye bir şey öğretmeye kalkmayacaksınız. Onun bir bildiği vardır, bir
de kuru inadı vardır. Kabul etmez. Seni dinlemesi için bile uzun yıllar çiftçilik yapman gerekiyor onunla birlikte. O zaman da dediğini kabul etmez ama en azından
dinler. Köylüye dokunmanız gerekiyor. Örneğini göstermeniz gerekiyor.
Ben 11 senedir burada tarım yapıyorum. Diyorum ki “niye buğday ekmiyoruz?
Bak burada araziler var. Şu buğdayı dikelim, şöyle üretelim, ben kilosunu 5 liradan
satacağım.” Yok, dinlemiyor. Oysa ben ekmek yapan bir adamım, en ucuz aldığım
unun kilosu 8-10 lira. Kilosu 16 liraya bile un var. Bundan iki yıl evvel razı ettim
birini. Çok güzel buğday yetiştirdi, çok güzel de sattı. Birisine mercimek diktirdim,
ama hiç ilaç atmamak şartıyla. Çok güzel mercimek aldı.
Örneğin burada üzüm ve kiraz yetişir, bağ sahibi bir arkadaşa “benim için bir
sıraya zehir atma, onu ben satın alayım.” dedim, öyle yaptık. Bu sene o geldi, “ben
bu sene hiç atmayacağım” dedi. Çünkü zehirler de çok pahalı. Sonra koştur koştur
geldi, “bu sene 1 gram ilaç atmadım, aha da üzümüm…” Bizim gıda topluluğu
ağımız var tabii, bu sayede bütün üzümünü o kadar kısa sürede sattı ki, geçenlerde
üzüm kurusu sordum, kalmamış.
Anlatmakla değil, tek başına göstermekte yetmiyor ancak bunları kendi tecrübe
ettikçe değişecektir köylünün de alışkanlıkları.

kurslar veriliyor ama ücretli. Hem de az
buz ücretler değil. Ekolojik tahribattan
rahatsız mısın? Evet. Dünyayı kurtarmamız gerekmiyor mu? Evet. Bunun
reçetesi var bende, ister misin? Evet. O
zaman ver bakalım parayı.
Dünyanın gidişinden yani iklim değişikliğinden, doğanın tahribatından,

Yakaköy Doğal Tarım Merkezi, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un çok
önemseyip desteklediği ve başka yerlere örnek olmasını arzuladığı bir proje.
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toprakların kaybolmasından rahatsız
olacaksınız ama bunu karşı bir şeyler
yapmak için para isteyeceksiniz, böyle
bir şey olmaz.
- Bunları gelecek kuşaklara aktaracak
şeyler de düşünülebilir belki.
- O da var aklımızda. İlköğretim çocuklarını getirelim, anlatalım, tohumun nasıl
filizlendiğini gösterelim. 1940’lı yıllarda
bu yapılıyormuş zaten, ders kitaplarında anlatılıyormuş. Hep önemliymiş
ziraat eğitimi. Daha eskilere de gidiyor,
örneğin 1800’lü yılların sonunda Ziraat
Talimhanesi diye bir okul kuruyorlar.
Mekteb-i Tıbbiye’nin en başarılı öğrencilerini alıp o okula kaydettiriyorlar. Ziraat
öğrensin diye tıp fakültesi öğrencilerini
kaydırıyorlar. Bakar mısınız, şimdi ziraat
fakülteleri en düşük puanla öğrenci alan
okullar arasında.
Yani özetle, burayı sadece bir doğal
tarım çiftliği olarak değil, bütün bilgiyi
ve tecrübeyi hiçbir karşılık beklemeden
paylaşacağımız ve çoğaltacağımız bir
merkez olarak görüyoruz.
- Teşekkür ederim vakit ayırdığınız
için. Kolaylıklar dileriz.

Şurup
Şurup çok güzel bir alto sese sahipti ve
konuşmayı çok severdi. Öyle bir edayla
konuşurdu ki filozof sanırdınız. Kişisel sorunlarına
gülüp geçebilen, çelebi bir kediydi.

İlkay Akkaya

B

ir kedi öyküsü anlatacağım, epeyce kedi öyküsü var bende. Belki sonra başkalarını anlatma fırsatım da olabilir.
Evdeki kedi nüfusunun artmaya başladığı ilk yıllardı. Esas
kız olan Boncuk ikinci kez yavrulamış ve sekiz olmuştu nüfusumuz. Boncuk’un cinsel hayatına müdahale etmenin etik olup olmadığı sorgulamalarının varoluşumu yıprattığı, ebelik ve dadılık
faaliyetlerinin beni yorduğu günlerdi. Bahçede baktığım bir de
Tekir vardı üstüne ve O da hamileydi. Sokakta doğurmasına içim
elvermiyordu. O’nun da niyeti yoktu zaten doğumunu başka bir
yerde yapmaya. Gün içinde sık sık eve girip, doğum için kendisine yer bakınmaya başlamıştı. Niyetini anlamıştım ama mümkün
değildi o kadar yavru kedi nüfusuna sahip çıkabilmem.
Sonunda arka bahçede sakin, huzurlu bir doğumhane-yatakhane oluşturmaya karar verdim, epey düşündükten ve onları
eve alma isteğimi dizginledikten sonra. Öyle ya, binlerce kedi
dışarıda hallediyor bu işi dedim kendime. Ve bir tekli koltuğu
arka bahçeye çıkardım, derme çatma bir çadır yaptım, battaniyeler falan derken mis gibi bir yuva oldu. Aldım karşıma Tekir’i
ve kısa bir konuşma yaptım. Kabul etti hemen ve birkaç gün
sonra bebeklerimize kavuştuk. Nur topu gibi üç yavrumuz oldu,
her şey yolundaydı.
Bu arada yasaklardan nasılsa kurtulabilmiş iki konser için
şehir dışına gittim. Eve üç gün sonra dönebilecektim. Böylesi
günlerde kızım bakardı kedilere. Sık sık arayıp bilgi alıyordum
bir aksilik var mı diye. İlk gün her şey yolundaydı. Ertesi gün
Tekir’in yavrularından ikisinin olmadığını söyledi. İçim cız etti
duyunca ama kızım üzülmesin diye “bekleyelim, belki başka
bir yere taşınıyorlardır” dedim. O akşam da ertesi gün de hâlâ
yoklardı. Ertesi gece alt kattaki depodan miyavlamalar geldiğini söyledi. Ev sahibini aradık hemen, aksi gibi evde değildi.
Sabahına eve döndüm ve ev sahibi ile birlikte hemen depoya
koştuk. Ve iki yavruyu bitkin bir halde bulduk.
Meğer ev sahibi depoyu havalandırmak için bütün gün kapıyı
açık bırakmış. Bizim anne de (haklı bir gerekçesi vardı herhalde) yavruları oraya taşımaya karar vermiş. Fakat iki yavruyu
indirdikten sonra üçüncüyü taşımak için
çıktığında ev sahibimiz gelmiş ve kapıyı
kilitleyip gitmiş.
İki gündür aç susuz kalan iki bebek, bir
hafta yoğun bir bakım gördü. Anneleri ve
diğer kardeş de evde kaldılar o süre zarfında.
Çabuk toparladılar, tekrar bahçeye çıkmaya,
oynamaya başladılar.
Üç kızdı bunlar;
siyah-kızıl kahve olanın
Misket
adı, Şurup oldu. Tekir
ve
olan Misket ve en sessiz
Şurup
kıza da Keje dedik.
Keje’yi sahiplendirdik.

O’nu çok seven bir annesi oldu. Bir evin bir
kedisiydi artık. Fakat
mutluluğumuz uzun
sürmedi, sara krizine
benzer bir kriz geçirdi
ve kaybettik Keje’yi.
Diğer ikisi anneleri
ile beraber bahçede
bir düzen kurmuşlardı
kendilerine. Yuvarlanıp gidiyorduk.
Bir sabah hepsini besleyip stüdyoya kayda gittim. Akşamüzeri minibüsten inmiş eve yürürken caddenin kenarında yatan
bir kedi gördüm. Çok fazla hayvan trafiğe kurban gidiyordu o
yolda hep. Ölmemiştir, belki yaralıdır da kurtarabilirim umuduyla gittim yanına ve beynimden vurulmuşa döndüm. Şurup’a
çok benziyordu. Ölmüştü. İnanmak istemedim fakat çenesinin
altındaki sarı tüylere kadar her şeyiyle O’ydu. Biraz büyüktü
sadece, o da ölümün getirdiği bir şeydi herhalde, şişmişti. Kucakladım ve eve getirdim.
Komşuyla mezar yeri bulmaya çalıştık, olmadı, bulamadık.
Kazmaya çalıştığımız zemin ilerlememize olanak vermedi her
denememizde. Sonra grubumuzda davul çalan arkadaşımı,
Yaşar’ı aradım. Anlattım durumu ve evimize çok yakın olan
Fatih Ormanı’na gitmemiz gerektiğini söyledim. Bu arada gece
on ikiyi geçmişti saat. Bir arkadaşıyla birlikte geldi ve ormana
gittik. Araba farının ışığında bir mezar
kazdık, cenazemizi defnettik.
Helalleştim ve keder içinde
döndüm eve.
Aradan beş altı gün geçti.
Diyarbakır’da bir toplantıya
gidecektim. Sabah erkenden kalktım yolculuk hazırlığı
için. Perdeyi açtığımda gözlerime
inanamadım; Şurup penceredeydi,
yanında da Misket. Kâh gülüp kâh
ağlayarak sarıldık bir süre birbirimize.
Şurup’uma çok benzeyen ölmüş kedi
için çok kederliydim ama Şurup için
bir bayram vardı kalbimde. Sonra
dedim ki: Kızlar böyle olmuyor bu
iş, siz de artık evde bizimle birlikte kalın. Zaten anneleri de yeni
aşklara yelken açmıştı çoktan.
Kabul ettiler ve sonra çok güzel
günlerimiz oldu birlikte.
Şurup çok güzel bir alto sese
sahipti ve konuşmayı çok severdi.
Öyle bir edayla konuşurdu ki
filozof sanırdınız. Kişisel sorunlarına gülüp geçebilen, çelebi
bir kediydi.
2016 Ağustos’unda kaybettim
Şurup’umu. On iki buçuk
yaşındaydı ve beş yıl süren
böbrek yetmezliğinin
üzerine gelen inatçı bir göz
enfeksiyonuna dayanamadı. Çok direndi ama olmadı.
Kardeşi Misket de 26 Kasım’da
tıpkı kardeşi gibi böbrek yetmezliğinden vefat etti. 16 yaşına az
kalmıştı. Şimdi Seferihisar’daki
bahçemizde yatıyorlar diğer
göçen canlarımızla birlikte.
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Gönlü hep doğadan yana
bir inanç topluluğu: Tahtacılar
Anadolu kaç bin yıllık uygarlık beşiği... Bereketli toprakları kaç kültüre ev sahipliği yapmış, kimler gelmiş kimler geçmiş,
izlerini bırakmış yüzlerce yıldır... Bundan büyük zenginliğimiz mi var bu topraklarda?
Peki en büyük kadir kıymet bilmezlik değil mi bunu yok saymak; bir kültürü diğerinin, bir geleneği öbürünün üstünde
görüp diğerlerinin üstünü çizmek, kökünü kazımaya çalışmak? Oysa insanlık adına geleceğe taşınacak ne çok şey var
bu derya deniz kültürel birikimde. Mesela, ekmeğini çıkarmak için balta vurmak zorunda olduğu kuru ağacın bile
rızasını alma nezaketine sahip bir topluluktan, Tahtacılar'dan öğrenecek ne çok şeyimiz var.
Tahtacı Alevileri Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Yolcu Bilginç'e sorduk...

T

ahtacılar kimdir, Tahtacılık nedir?
Bilmeyen okurlarımız için en
baştan başlayalım mı?
- Tahtacılar deyince aklımıza iki şey
geliyor. Bir, Türkmen; iki, Alevi… Bütün
Tahtacılar Alevidir ama bütün Aleviler
Tahtacı değildir. Anadolu Aleviliği 48
Ocak halinde örgütlenmiştir, bu Ocak’ların ikisi Tahtacılar’dır.
Devam etmeden önce, bu Ocak kavramını açarsak; mutfağımızdaki ocakta
nasıl pişmemiş çiğ yiyecekleri pişiriyorsak, Alevi ocaklarında da ham ervah
dediğimiz, kâmil olma yoluna girmek isteyen insanlar pişer, olgunlaştırılır. Amaç
budur, kâmil insan olabilmek. Hz. Ali
“okyanus kadar ilmin olsa neye yarar, bir
avuç edebin yoksa boşunasın” der. Esas
sorun anadan babadan Alevi doğmak
değil. Cemevinde, camide, kilisede, havrada, sinagogda yaptığın ibadet değil.
Hayatta doğru bir şeyler yapabiliyorsan,
edep sahibi olabiliyorsan, yolun ortasında bir taş görüp kimse takılmasın diye
çekebiliyorsan, yaralı bir kuşun kanadını
sarabiliyorsan, ibadet orada başlar. İnsanın ibadeti yaşamıdır. İşte Ocak’larımız

bu yolu gösterir ve bunların iki tanesi de
Tahtacılardır. Yani diyebiliriz ki Tahtacılık,
Aleviliğin bir koludur.
Bu iki ocağın birinin merkezi 800 yıl
önce Adana Ceyhan’da kurulmuş Durhasan Dede köyüdür. Türbesi oradadır. 400
yıl sonra, İzmir Narlıdere’de Yukarıköy
dediğimiz köye yerleşmişler ve adı da
Yanyatır Ocağı olmuş. Yan, yön anlamındadır. Dedemiz öldüğünde yönünü
kıbleye çevirmeye çalışmışlar. Oysa onun
vasiyeti varmış oğluna. Ben ölürsem,
benim yanım, yanı yönüm kıble değil,
yatıra dönük olsun. Kıbleye sırtını çevirip
yönünü yatıra vermişler. “Yanın yatır
oldu Koca Ekber, gözün aydın” demişler.
Yanyatır Ocağı’nın ismi buradan gelir.
İkinci ocağımızın da 800 yıl önceki
merkezi Gaziantep’tedir. Islahiye’nin Kabaklar köyünde, İbrahim Sani Babamızın
türbesi. Onlar da 400 yıl sonra, önce buraya İzmir’e gelmişler. Şimdi Menderes
ilçesindeki Bulgurca köyüne yerleşmişler.
Daha sonra oradaki dede soyu Aydın
Germencik’teki Kızılcapınar köyüne
geçmiş. Bu Ocaklar etrafında toplanmış
inanç grupları Tahtacılar’dır.

Yolcu Bilginç kimdir?
Yolcu Bilginç 1966 yılında İzmir’in Urla
ilçesinin Bademler köyünde doğmuş.
Tütüncü bir ailenin çocuğu. İlkokulu
köyde okumuş, ortaokula Seferihisar’da
başlamış, Bademler’de ortaokul açılınca
orada devam etmiş. Liseyi yine Seferihisar’da okumuş. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarını kazanmış. Nida
Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Neriman Altındağ Tüfekçi gibi
isimlerin öğrencisi olmuş. Aynı okulda yüksek lisansını
yapmış. Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi Araştırmacılığı üzerine eğitim almış. Arif Sağ Müzik Evi’nde öğretmenlik yapmış. Bir süre müzik öğretmenliğine devam ettikten
sonra profesyonel anlamda müzik yapmaya başlamış. Ahmet
Kaya, Süavi, Edip Akbayram gibi sanatçılara sazıyla eşlik
etmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği korosunun kuruluşunda yer almış ve halen şefliğini sürdürüyor.
Yolcu Bilginç aynı zamanda Tahtacı Alevileri Kültür Dernekleri Federasyonu'nın Kurucu Başkanı. 13 ilde 300’den
fazla köyde yaşayan Tahtacı Alevilerinin dernekleri üç yıl
önce federasyonlaşmış.
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- İzmir Tahtacılar için önemli bir bölge
o halde, bunu bilmiyordum…
- Derneği kurduğumuzda, ben İzmir’de
9 tane Tahtacı köyü var diye biliyordum.
26 tane çıktı. Tahtacı dedesi hiç yok diye
biliyordum, 5 tane çıktı. Dernek birbirimizi bulmamızı, tanımamızı sağladı
bir anlamda. 14 senedir de aramızdaki
bağları pekiştiriyor dernek.
- Tahtacı ismi nereden geliyor peki,
merak edilen bir şey de bu?
- Niye Tahtacı demişler? Durhasan
Dede ölünce Adana Beyi eşine göz
koymuş. Çok güzel bir kadınmış eşi.
Adana Beyi, beğenmiş kadını, istemiş.
Varmayınca silahlı müfreze göndermiş
üzerlerine. 6500 civarında Tahtacı erkeği
öldürülmüş oralarda. Devlete karşı isyan
olarak değerlendirilmiş. İnsanlar Torosların zirvelerine kaçmışlar. Bugün Adana
Pozantı hudutlarında kalan, Torosların
zirvesinde, Bolkar dağlarında Medetsiz tepesine gelmişler. Rumlar varmış
orada, ormancılıkla uğraşıyor, o zamanki
şartlara göre hızarhane çalıştırıyorlarmış. Oralara kaçıp canını kurtaran Alevi
Türkmenler orada çalışmaya başlamış.
Çünkü bildikleri tek iş hayvancılık ve
bir gelir lazım. Orada ağaç kesmeyi,
biçmeyi, işlemeyi öğrenmişler. Oradan
dört bir tarafa yayılmışlar, bir yandan da
bu mesleği devam ettirmişler. Adımız
buradan geliyor.
Bir de Alevi katliamları sonrası, özellikle Yavuz Sultan Selim dönemi yaşandıktan sonra, hep dağlarda yaşamışlar.
Dağlar onlara sığınak olmuş, yurt olmuş.
İnançları dağda, kavgaları dağda,
doktorları dağda... Tıbbi bitkileri
en iyi bilen topluluklardan biridir
Tahtacılar. Böyle bir topluluk olarak
bugünlere gelmişler. Ne zaman ki
Mustafa Kemal Atatürk din, dil,
mezhep fark etmeksizin herkes
anayasa karşısında eşittir demiş,
cumhuriyetten sonra bir rahatlama
gelmiş topluma. Ondan sonra aşağılara
inmiş, yeni yeni kaynaşmaya başlamışlar.
Ama hâlâ Anadolu’nun solmayan rengi,
solmayan yüzü Tahtacılar diye nitelerler

araştırmacılar. Tahtacılar orijinal gelenek
ve göreneklerine devam eden ender
Alevi gruplarındandır.
- Nedir bu gelenekler, görenekler,
kültürel özellikler?
- Bir kere doğayla iç içe bir topluluktur
Tahtacılar. Kurdu, kuşu insandan ayrı
görmezler. Geçimlerini ormandan sağlarlar ama ağacı bile keserken af dilerler.
“Adem’in beşiğinden kapının eşiğine
kadar, her şeyim senden. Ama geçimim
de senden” derler. Bağışlanmayı diler,
ağacı öyle keserler.
Kendi içlerinde, birbirlerine saygı,
haklarına saygı esastır. Alınteriyle
geçinmek en büyük erdemdir. Yardımseverdir. Yanlış yapanın düşkün edilmesi,
topluluktan dışlanması gibi ilkelerle bu
değerler korunmuştur. Bizim köyümüzde bile 15-20 yıl öncesine gidin, kapılar
kilitlenmezdi, ayıptı. Gelen misafir Hz.
Ali diye karşılanırdı. Şehir buraya doğru
geldikten sonra, hırsızlıklar başladıktan
sonra değişti. Ama Anadolu’da bazı yerlerde hâlâ böyledir.
Perşembe akşamları ülüş dağıtılırdı
çocuklara, kuru üzüm falan. Bu çok eski,
Oğuzname’de bile geçen bir Türkmen
kültürüdür zaten.
Benim branşım müzik olduğu için bunu
rahatlıkla söyleyebilirim, hiçbir Alevi
grubunun semah müzikleri, Tahtacıların
müziklerine benzemez. Benim için en
güzel DNA testi budur. Anadolu Alevilerinin hepsi Hacı Bektaş Veli’ye, Serçeşme’ye bağlıdır. Bizim Tahtacılar Erdebil
süreği dediğimiz, İran’ın, Hazar Denizi’nin batısındaki bölgeden gelmişler.
Erzurum’a, Iğdır’a yakın bir bölgeden...
Oradan eğitimini almışlar. Halep, Musul,
Şam’a yayılmış, o bölgeden Anadolu’ya
giriş yapmışlar. Hacı Bektaş’a bağlanmamışlar. Bu da onları özgün kılmış bir
yandan.
Ama işin özü şu, Aleviliğin bir tek
ibadeti var, o da muhabbet. Gönül
kırmayacaksın, gönül alacaksın. Allah’ın
bizim yatıp kalkmamıza, semah dönmemize falan ihtiyacı var mı? “Ben sizi yarattım, ruhumdan üfledim, hepinizde bir
tanrısallık var. Siz bunun bilincinde olun,
buna layık olun. Birbirinizle muhabbet
içinde olun” diyor. Gerisi işin hikâyesi…
Birbiriniz ile derken de sadece insanlar
arası değil, çevre de bunun içinde. Tüm
doğa, hayvanlar, bitkiler, hatta içerisinde

yaşadığınız sokağa kadar... İbadeti insanın bunlarla kurduğu ilişkidedir.
- Kâmil insan kavrayışı nasıl Tahtacıların?

- Alevilikten çok farklı bir yorumları
yoktur. Aslında bütün dinlerde var benzer
bir kavrayış. Eline, beline, diline hâkim ol.
Kimseye zararın olmasın, faydan olsun.
Aşına, eşine, işine bak. Sorumluluklarını
bil. Elinle koymadığını alma, kendine layık görmediğini başkasına yapma. Bu insani değerler aynıdır aslında, Alevilikte de
Sünnilikte de. Çünkü başlangıçtaki niyet
belli, insanları ıslah etmek, daha iyiye
götürmek. Ama egemenler, emperyal
güçleri dini kullanmaya başladığı zaman,

bütün bu değerler bozuluyor, kağıt üzerinde kalıyor. Aleviliğin, Tahtacılığın farkı,
bozulmadan kalmış olması belki de.
Kendi adıma konuşayım, dünyadaki
hangi inanç sistemi insanları daha kâmil
yapıyorsa, şiddetten uzak tutabiliyorsa,
ben Aleviliği bırakıp oraya geçmeye
hazırım. Bana esas miras kalan şey bu
değerler çünkü, bunun adı değil. Hangisi
insanlığı daha güzele götürme gücüne
sahipse, onda buluşmalı insanlık. Benimki en doğru, benimki en büyük diye
dinler, mezhepler, milliyetler arasında bir
savaş sürmüş hep. Oysa iyide, doğruda,
güzelde buluşmalı insan.
En iyi özellikleri, değerleri toplamalı
bir araya. Aşuredeki gibi. Biri biri çürük
buğday atarsa, kurtlu buğday atarsa, o
aşurenin tadı olmaz. Burada dinsel ya
da milliyetçi tutuculuğa yer yok. Başka
inançlardan kendimize katacak değerler
varsa bunları öğrenmeli, bunlara kapalı
kalmamalı diye düşünüyorum. Bir örnek
vereyim, bağladığı köprünün çelik halatlarından biri kopunca, kimseye bir şey
olmadığı halde intihar eden bir Japon mühendis vardı. Onu bu vicdani muhasebeye
götüren inançtan, değerler sisteminden
öğrenilecek bir şey yok mu sizce?
Anadan babadan devralınan dinsel
bir kimlikten ziyade, edinilebilen ve
korumak için çaba gösterilen bir değerler sistemini öne çıkartıyorsunuz. Böyle
mi özünde?
İnsanları birbirinden ayıran bir kan grupları var, o da belli zaten. Gerisi sonradan
gelmiş. Diğer bütün ayrımlar sonradan
gelmiş. Farklı dinler, öğretiler, doğruyu
arama yolunda ortaya çıkan yeni arayışlar… Bunlar güzel ama insanları bölmesi,
etle tırnağı ayırması, birbirine düşman
etmesi olacak şey değil. Kitaplı dinlerle
birlikte insanlığın arasındaki bu ayrımlar
da derinleşmiş. Tüm bu inançların amacı,
gayesi temelde aynı olsa. İnsanı daha iyiye
taşımak. İktidar sahiplerinin elinde yozlaşmış dinler. Bizimse insanları buluşturan
ortak değerleri bulmamız lazım.
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Röportaj: Bengü Çetinkaya

Seferihisar’da
tiyatro çemberleri
Seferihisar Belediyesi’nin başlattığı tiyatro çalışmaları on birinci yılında. On bir yılda üç merkezde on iki
tiyatro grubu, 250’den fazla katılımcı, yurt içi ve yurt
dışında ilgi gören oyunlar, ödüller, alkışlar... Çalışmalar
her yaştan, her kesimden insanı tiyatro çemberi etrafında bir araya getiriyor, el ele verdiriyor. Çemberler gibi,
tiyatro ilgisi ve sevgisi de halka halka büyüyor.
Tüm bu çalışmaların ve başarıların altında tanınmış
oyuncu ve yönetmen, otuz yıllık tiyatro kariyeri, emeği,
sevdasıyla Vedat Murat Güzel’in imzası bulunuyor. Tunç
Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde
kurulan Çocuk Belediyesi bünyesinde çocuk tiyatrosu ile
başlayan eğitimler, gençlik tiyatrosu, yetişkin tiyatrosu,
kadın tiyatrosu, köy tiyatrosu topluluklarıyla ve forum,
doğaçlama, sokak tiyatrosu gibi tematik çalışmalarla
devam etmiş.
Bir neslin kendisiyle büyüdüğünü söyleyen Vedat Murat Güzel, herkesi, aynı şevkle, sanata çağırmaya devam ediyor. “Sanattan korkma, gel deneyimle. Bu sana çok iyi gelecek.
Her şeyden önce, sana iyi gelecek” diyen sanatçının, bir de sloganı var: “Sanata dokunan
ellerde kir barınmaz!”
Vedat Murat Güzel, devam eden tiyatro eğitimi çalışmalarını dergi okurları için anlattı ve
sanata, yaşama, insana dair duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı.

Tiyatro amaç değil, yaşama dair bir araç
İnsanların yaşamlarına konfor katmak, farkındalık
yaratmak, tiyatroyu amaç değil araç olarak kullanıp yaşama bir
anlam katmak istiyorum. Sanatla ilgili insanların daha duygusal, daha merhametli, daha vicdanlı, daha üretken insanlar
olduğundan yola çıkarak insanları sanatla buluşturmak ve daha
yaşamın içindeki sanatla onları kaynaştırmak tüm çabam.
Eğitimlerdeki amacım artistik yönüyle şişmiş, sanatçı olmayı
hedeflemiş bireyler yetiştirmek değil. Hayatın neresinde olursa
olsun, hangi mesleği seçerse seçsin, yaptığı işte kalite arayan,
fark yaratan, farklı yorumlarla o işi yapabilen bireyler olmalarını
sağlamak. On bir yıl önce bu amaçla başladık ve bir tane çocuk
ekibiyle başlayan hikâye, nereden nereye geldi.

Biz oyuncu olamasak da
sahneye yüreğimizi koyabiliriz.
Çalışmalarımızda katılımcılara öncelikle sanatı sevdirmek, yapılan işin ezbere dayalı bir iş olmadığını, görsel bir iş
olduğunu, görsellikte
de samimiyetin önemli
olduğunu anlatmaya
çalışıyorum. Onların bir
araya gelmiş bir yığın
değil, bir amaç için
kenetlenmiş bir grup
olmalarını sağlıyorum.
Önceliğim sahne üzeri
değil hiçbir zaman.
Bunu yaptıktan sonra, sanatın sert disiplinlerinden uzak olarak, sanatın aslında ne
anlam ifade ettiğini yine eğlenceli oyunlarla,
sıkmadan, birdenbire yükleme yapmadan anlamalarını sağlamaya, sahne bilgisi ve sunum becerisi yerleştirmeye çalışıyorum. Ardından grubun verimine göre, gruptan aldığım enerjiye
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göre artık çıtayı daha fazla yükseltip teatral
anlamda çalışmalarla devam ediyorum.
Ama bu aşamada da yine sanatın olmazsa
olmazlarını kullanıp onlara kaldıramayacaklarından fazla yük bindirmek, sahnede büyük
ama sahne arkasında onları yıpratan bir şey
çıkartmak değil hedefim. O yüzden eğer yeri,
zamanı gelmişse evet yapılacak o, ama yeri,
zamanı gelmemişse şu andaki yapabilirliğimiz
doğrultusunda bir şeyler ortaya koymalıyız. Çünkü biz sanatçı olamayız, oyuncu olamayız çünkü
bu çok ciddi bir emektir ama biz samimiyetimizle, yüreğimizle
bir şey yapabiliriz, sahnede yüreğimizi ortaya koyabiliriz,
izleyiciye samimi duygular geçirebiliriz. Hep bunu anlatmaya
çalışıyorum kursiyerlerimize.

2019 Yılı En Başarılı Anadolu Tiyatrosu:
Ürkmez Kadın Tiyatrosu
Altı yıl önce Tunç Soyer başkanla, Ürkmez’de tiyatro
çalışmalarını başlatırken kadın katılımcıların çok fazla olduğunu ve hepsinin çok derin hikâyelerinin bulunduğunu görerek
kadınların sahnede sesi olan, kadın sorunlarını dile getiren ve
sadece kadın oyunları oynayan bir ekip kurmayı istedim. Bu
ekip tabii ki ilk yıllarda çok az katılımla oluştu ama her geçen yıl
üstüne bir şeyler
koydular Ürkmezli
kadınlar. Yapabilirlikleri
giderek artmaya
başladı. Emekleriyle,
üretkenlikleriyle
parmakla gösterilen
bireyler oldular ve
bunun sonunda bizim
hedeflemediğimiz şey
önümüze geldi. 2019 yılı

Bedia Muvahhit “Yılın En Başarılı Anadolu Tiyatrosu” ödülü,
annemin anısına yazdığım “Kız Çocuğu” adlı oyunla, Göksel
Kortay’ın elinden Ürkmez Kadın Tiyatro’muza geldi. Aynı ödül
töreninde Tunç Soyer de “Sanata Değer Veren Yerel Yönetici”
ödülü aldı yapılan bu çalışmalar doğrultusunda.

Kahve önünden geçemeyen bireylerden kahvede
oyun sergileyen topluluğa: Ulamış Köy Tiyatrosu
Ulamış Köy Tiyatrosu iki buçuk yıl önce yine Tunç başkanımızın isteğiyle başlattığımız bir çalışma. Orada ilk baştaki
zorluğumuz, gelin bizimle oynayın, diyememekti. Tiyatro
hakkında çok fazla bilgisi olmayan, tiyatro izlememiş köylülere
bunu diyemezdik. Buna genelde cesaret edilemez aslında. O
nedenle onları, gelin birlikte muhabbet edeceğiz, çalışmalar
eğlenceli geçecek, diye ikna etmeye çalıştım. Bunu sözle
söylediğinizde çok ikna edici olmuyor ama pazarda satış
yaparken onlara yardım ettiğinizde, hayvanlarıyla toprağıyla
uğraşırken onlarla sohbet ettiğinizde, emek verdiğinizde sizin
samimiyetinize güvenmeye, sizi sevmeye başlıyorlar. Onlar da
güvendiler sağ olsunlar. Dört beş kişilik bir oyun oynadılar
başta, sonra onun uyandırdığı yankı, özgüven hepsini çok mutlu
etti, sayı arttı, 35’e kadar çıktık. Prömiyerimizi İstanbul’da yaptık
“Yaşamın İçinde” adlı, derlediğim bir oyunla. Onların rahatlıkla
uyum sağlayabileceği, yapabileceği bir oyundu bu. Sonra bu
oyunu Ankara’da oynadık. Üçüncü oyun Eskişehir, dördüncü
oyun İzmir merkezde lösemili çocuklar içindi. Beşinci oyunu
köylerinde oynayabildiler. Müthiş
bir özgüven kazandılar, keyif
aldılar. Bu, bütün köyü sardı. Süreç
içerisinde çocuk tiyatrosu, gençlik
tiyatrosu kurduk orada. Böylece
üç nesil gelmeye başladılar. Benim
için çok değerli geri dönüşler var.
Örneğin; eskiden kahvenin
önünden geçmeye çekinirdik,
geçemezdik, şimdi kahvede sen
bize oyun oynattın hoca, dediler.
Oradaki tiyatro hikâyemiz kısa
filme çekildi, festivallerde gösteriliyor. Ulamış Köy Tiyatrosu ile şimdi ikinci oyunumuzu oynuyoruz: “Düğün ya da Davul.” Hem
Ulamış’ı, tanıtıyoruz, hem köylünün toprağıyla,
hayvanıyla yaptığı üretimi, sanatla da başarabildiğine somut bir örnek olarak bunu herkesle paylaşıyoruz.

Belediyeler sanata sahip çıkmalı
Ben belediyelerden sanata sahip
çıkmalarını, mahallede, beldede bu işe emek
verenlere imkân yaratmalarını istiyorum.
Salon yapmalarını, ses ve ışık sistemi kurmalarını, çalışacak mekânlar vermelerini istiyorum.
Belediyelerin desteği bu çerçevede olmalı diye
düşünüyorum. Para versin, dekorumuzu o
yapsın, afişimizi bassın kısmına hayır. Bunu
sen yapmalısın. Bu senin işin. Yoksa yaptığın
işten hiçbir şey öğrenemezsin.
O yüzden her şeyi belediyeden, hükümetten, birilerinden
beklemek yerine, kendi iç
kaynağını, gücünü ve sevgini
ortaya dökme yeridir tiyatro
toplulukları. Ama biz şanslıyız
ki Ankara Sanat Tiyatrosu
kurucularından olan Tunç
Soyer ve Seferihisar Belediye
Tiyatrosu çatısı altında oyun-

Bengü Çetinkaya, Vedat
Murat Güzel ile söyleşiyi
Seferi Keçi&Pia Bebekevi'nde
gerçekleştirdi.

cumuz olmuş İsmail
Yetişkin, yaşamlarında tiyatroyla
bağlantı kurmuş
belediye başkanları. Sevgileri, destekleri, verdikleri
değer de devam
ediyor tiyatroya.

2017 Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri-Komedi
Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu
Ben küçükken de tiyatro yapıyordum. Bilmeden yapıyordum belki ama yapıyordum ve çok eğleniyordum. Çok da
eğlendiriyordum. Şimdi 47 yaşındayım, aynı şeyi yapıyorum.
Tek fark; şimdi ekmek paramı da buradan kazanıyorum.
İlk başlarda, tabii ki tiyatro arzumu finanse etmem gerekiyordu, çünkü cebimizde metelik yoktu. İşte o noktada palyaçoluk
çıktı karşıma. O zamanlarda İzmir’de pek yoktu bu işi yapan, bu
nedenle de maddi getirisi çok iyiydi. Böylece ben palyaçoluk
yaparak tiyatroyu finanse etmeye başladım. Zaman içinde kendi
tiyatromuzu kurduk. Sonra TV programı, radyo programı yaptım. Yani tiyatronun değebileceği ucundan kenarından
hepsini deneyimledim. Çünkü, tiyatroya âşıktım. Ben
keyif aldıkça onlar da başarıya dönüştü.

Bir insana dokunduğunuzda, aldığınız
en büyük ödüllerden çok daha büyüğünü
alıyorsunuz
Herkesin hayatında olduğu gibi benim de
hayatımda kırılma noktaları var. Örneğin ilk 10 yıl
tiyatronun olmazsa olmazlarıyla yaşadım. Tiyatronun
sert disiplinleri, sanat kaygıları,
siyaset, her şey benim için çok
önemliydi. Çok serttim, acımasızdım o konuda. Öyle herkes tiyatro
konuşmamalı, yapmamalı filan,
haddini bildirirdik, forumlara
katılırdık. Sonra hayat sizin
burnunuzu sürtüyor tabii ki.
Yaşamın sadece sanatsal kaygılardan, keskin çizgilerden ibaret
olmadığını er ya da geç öğretiyor.
Babamı kaybettim önce, sonra benim hayatımda en önemli figür olan, tiyatroyu, azdan çok
yaratmayı, her şeye pozitif bakmayı öğrendiğim
annemi kaybettim, sonra abimi kaybettim. Bu üç
kayıptan sonra bir yerde artık dank ediyor size.
Anladım ki; yaşamın özünde başka şeyler var.
Önemli olan sevgiyle, anlayarak, hissederek, sabırla bir şeyi yapılandırmak. Bir insana dokunduğunuzda, aldığınız bir Oscar’dan çok daha büyük
ödül alıyorsunuz. Bir insana bir şey katmak çok
değerli. Çünkü o insan mahalledeki insanları, çocuğunu, eşini
etkiliyor, bir “kelebek etkisi” oluşuyor. Bunu gördükçe coştum
ve senin artık misyonun bu, dedim kendime. İzmir’in dört bir
yanında hiç tiyatro yapmamışlarla, köylülerle, kadınlarla, 80
yaşındaki ninelerle, dört yaşındaki çocuklarla, Levantenlerle
buluşmaya başladım ve bu yelpaze bana çok iyi geldi. Sanatçı
kişiliğime iyi geldi, üretkenliğime iyi geldi. Yolunu çizmiş, hedefini belirlemiş biri olarak daha huzurlu, daha mutlu ilerlemeye
başladım.
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gıdik

Bana tarzınızı söyleyin size nasıl bir çocuk
yetiştireceğinizi söyleyeyim
Selver Tutan
Psikolog

H

er zaman çocuklarla yapmış olduğum seansların
yanında aile görüşmelerini de çok önemsemişimdir.
Genellikle aile görüşmelerindeyken “Aile, çocuğun
aynasıdır.” cümlesini çokça kullanırım ve her bir aile üyesi bir
çember edasında yaşarsa bir takım şeylerin daha anlamlı olacağına inanırım. Bundan dolayı bu yazımda da sizlere kendi çocuk
yetiştirme tarzınızı bilmeden ebeveyn rol şapkasını takmaya niyetlenmeyin demek istiyorum. Şimdi yazıyı okurken bir yandan
yaşantınızda çocuk yetiştiren anne ve babaları bir düşünün.
Kimi size göre aşırı serbest, kimi size göre aşırı kontrolcü, kimi
ise tamamen kaotik gelecektir. Peki, sizce bu anne ve babalar
nasıl böyle bir çocuk yetiştirme tarzı ediniyorlardır?
Her anne ve baba kendi çocuk yetiştirme tarzını nefes alıp
büyüdüğü aile ortamından ve var olduğu kültürel bağlarından
etkilenerek oluşturur. Yaşam serüvenimizde çocukluğumuz,
yetiştiğimiz ortam, sosyoekonomik düzeyimiz, inanışlarımız ve
değer yargılarımız bizim nasıl bir ebeveyn olacağımızı belirler
ve bu etki mekanizmalarının kimi zaman farkında oluruz kimi
zaman da farkında olmayız...
Tarih boyunca anne babaların çocuk yetiştirme tarzlarını
inceleyen pek çok araştırma vardır. Bugün ise tüm dünyada
yaygın olarak kullanılan Diana Baumrind ve belli başlı çocuk
gelişimi araştırmaları yapan davranış bilimcileri tarafından,
ebeveynler çocuklarına gösterdikleri ilgi ve kontrol seviyesine
göre dört gruba ayrılmıştır. Bunlar otoriter, serbest, demokratik ve ilgisiz (ihmalkâr) ebeveynliktir.
Kontrol / Denetleme

OTORİTER

DEMOKRATİK

İlgi / Sevgi
İHMALKÂR

SERBEST

Otoriter ebeveynlik
Otoriter ebeveynlik, ebeveynin aşırı kontrol mekanizması
içerisine girip bir yandan her şeyi çocuklardan talep ederken
bir yandan da çocukların ihtiyaç
ve beklentilerine karşı duyarsız bir
tutum sergileyen ebeveynleri tarif
eder. Bu tutumlar içerisinde olan
ebeveynlerin bir takım kuralları
vardır ve bu kurallar çerçevesinde
ebeveynler açık iletişim kurmaya
meyilli değillerdir. Genelde bu
tutum içerisinde olan ebeveynler
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‘Neden ve niçin?’ sorularına tahammülleri
olmadığından sorulan soruları yanıtsız
bırakırlar. Çocuk “Ama
anne/baba…” diye
başlayan cümlelerle bir şeyler ifade
etmeye çalışırken
cümlenin devamının gelmesine
izin vermez; kendi
isteklerinin olması
yönünde çocuklarını yönlendirmeye
çalışırlar. Karşılıklı
fikir alışverişinin
yapıldığı demokratik aile ortamını mantıklı bulmadıkları için çocuklarının her konuda onların fikirlerini benimsemelerini bekler
ve doğal olanın bu olduğunu düşünürler. Böyle bir ebeveyn
tutumu içerisinde büyüyen çocuklardan ebeveynlerin doğru ya
da yanlış kararlarına yönelik sorgulama yapmaları beklenilmez
çünkü sorgulayarak yaşananları anlamaya çalıştıklarında muhtemelen cezalandırılacaklardır. Bu tarzı benimseyen ebeveynler
ise maalesef çocuklarının üzerinde kontrol kurmak istediklerine
onların haklarını ve ihtiyaçlarını cevap verme konusunda yetersiz kalırlar. Bundan dolayı araştırmalarda otoriter ebeveynlerin çocuklarının daha karamsar, mutsuz, endişeli, içedönük ve
en önemlisi de yeni deneyimlerinde ifadesiz kaldıkları gözlenir.
Otoriter aile ortamında yetişen çocukların genellikle ergenlik
döneminde öz benlik saygılarının yetersiz olduğu ve duygularını ifade ederek yaşamayı tercih etmedikleri için duygusal
olarak daha depresif oldukları görülür. Aynı şekilde bu tarzla
yaşayan çocuklar sosyal beceriler açısından akranlara göre
daha yoksun olduklarından dolayı akranlarıyla iletişim kurmada
sorunlar yaşayabilirler. Cinsiyet bazında baktığımızda ise otoriter ebeveynler tarafından yetiştirilen kız çocuklarının bir karar
alırken ebeveynlerin onayına ihtiyaç duydukları; erkek çocukların da genel olarak öfkeli ve isyankâr oldukları bir gerçektir.

Serbest (izin verici) ebeveynlik
Serbest ebeveynlik tarzı, izin verici çocuk yetiştirme tarzı
ile de adlandırılır. Bu tür ebeveynler çocukların ihtiyaçlarının
farkında olurlarken aynı zamanda çocuklar üzerinde kontrol
kurma ve gerektiğinde sınır koyma konusunda zayıf kalırlar.
Çocuklarının duygularını ifade etme imkânı tanır, gelişimsel
olarak hazır olup olmamalarına bakmaksızın çocukların özgür
iradeleriyle karar almalarına destekleyici olurlar.
Bu tarz ebeveynler iletişim konusunda yakın bir ilişki kurarlar
ancak sağladıkları özgür ortamdan dolayı kontrolü elden kaçırabilirler. Ebeveynlerin takındığı bu sınırsız hoşgörü kontrolsüzlüğe ve bazen de ne yazık ki ebeveyn ve çocuk arasındaki
olması gereken saygının yitirilmesine sebep olabilir. Serbest
bir ortamda yaşan çocuklar kolayca sosyalleşebilirken uygun
sosyal davranışın hangisi olduğu konusunda bilgileri sınırlı olur.
Çoğunlukla düşünmeden davranış sergiler ve yanlış bir davranış
içerisinden sorumluluk almaktan kaçınmayı tercih ederler. Aile
ortamında itaat etmeye alışmadıkları için girdikleri herhangi
bir sosyal ortamda var olan kurallara ve ya sınırlara uymakta

zorluk yaşarlar. İzin verici bir ebeveynlik
tarzı olan aile üyeleri tarafından yetişen
çocuklar genellikle ergenlik döneminde
riskli davranışlar diye adlandırdığımız sigara, alkol vb. kötü alışkanlıklar edinebilir ve zaman zaman suç işlemeye yönelik
davranışlar sergileyebilirler.

İhmalkâr (ilgisiz) ebeveynlik
İlgisiz ebeveynlik tarzını benimseyen
ebeveynleri çocukların istek ve ihtiyaçlarının farkında olmayan ya da farkında olup
gerektiği gibi karşılık vermeyen ebeveynler olarak tanımlayabiliriz. Bu tarz ebeveynler çocukların ihtiyaçlarını görmezden gelerek kendilerine yönelik bir yaşam
tarzı benimserler. Daha önce bahsedilen
ebeveyn tarzları arasında çocuklara
en olumsuz etki yaratan ebeveyn tarzı
ihmalkâr (ilgisiz) ebeveyn tarzı diyebiliriz.
Çocuklar istek ve gereklerine yanıtsız kalarak yetiştikleri için sosyal ve akademik
ortamlarında pek çok sorun yaşar ve bir
bireyle iletişime geçmekte zorlanırlar.

önemlisi de yeni tecrübeler denemeye
daha istekli oldukları gözlenir.

Peki, çocuk yetiştirirken akılda
tutulması gerekenler nelerdir?
Bu sorunun cevabı; çocuğunu bir birey
olarak gören, ona değer veren, onu
elinden geldiğince anlamaya çalışan
ve böylelikle çocuğunun sevildiğini ve
olduğu gibi kabul gördüğünü hissettiren
ebeveyn yaklaşımında saklıdır.
Baumrind’in bahsettiğimiz çocuk
yetiştirme tarzları değişmeyen bir etiket
değildir. Ebeveynler yaşam serüvenlerinde her geçen gün biraz daha deneyim
sağlayarak tutumlarını değiştirebilir ya
da aynı tutumlarda yaşamlarını sürdürebilirler. Örneğin; sosyoekonomik
düzeyde yaşanılan bir değişim, farklı bir
kültürel ortama taşınma gibi bir takım
değişimlerle kişisel farkındalıklar oluştu-

rabilir. Özetle; her bir ebeveynin çocuk
yetiştirme tarzı çocuktan çocuğa ve
zamanla değişebilir.
Çocukların gelişim süreçlerinde tüm
kültürlerde kabul gören beklentiler olsa
da her kültürde çocuk yetiştirme tarzı
farklıdır. Bundan dolayı çocuk yetiştirme tarzlarını doğru ya da yanlış olarak
değerlendirmek sağlıklı olmaz. Önemli
olan ebeveynlerin benimsediği çocuk
yetiştirme tarzlarının bulunulan kültür ile
uyum içerisinde olabilmesidir. Ebeveynler, etkin dinleme aracılığıyla yaşanılan
sorununa kendi özgür iradesiyle çözüm
getirme sorumluluğunu ve zevkini
çocuğuna bırakırken bir yandan da ona
destek olabilirler.
En kıymetlisi de; yüksek dozda sevgi
ve sıcaklık içeren bir aile ortamında her
bir aile üyesinin her bir yaşında kendisini
bir birey olarak hissedebilmesidir.

Demokratik ebeveynlik
Demokratik ebeveynlik tarzı için hem
otoriter hem de serbest ebeveynlere
göre çocuk yetiştirmede daha esnek bir
tarz diyebiliriz. Ebeveynlerin çocuklarına belirli sınırlamalar oluşturdukları,
çocukların kendi hatalarından sonuçlar çıkarmalarına ve öğrenmelerine
izin verdikleri tutumlardır. Aile üyeleri
koydukları kuralları neden koyduklarını
açıklayarak paylaşırlar. Paylaşım sürecinde farklı bir fikir dile getirilirse onu
dinler, karşılıklı fikir alışverişi yapmayı
önemserler. Demokratik ebeveynler
çocuklarının ihtiyaçlarına ve bakış açılarına karşı duyarlı bir tutum sergileyerek
onların makul ve mantıklı kararlarını da
gözden geçirmeye hazırdırlar. Özetle;
demokratik ebeveynlik her bir aile üyesinin düşüncelerine ve kararlarına saygı
duyulduğu bir yaklaşımdır.
Tariften de anlaşılacağı gibi literatürde olan ideal ebeveynlik kriterleri,
demokratik ebeveynlik kriterleriyle
örtüşmektedir. Demokratik ebeveyn
tarzını benimseyen ebeveynler tarafından yetişen çocuklar daha olumlu ve
huzurlu bir ruh hali içerisinde olur, sosyal
ilişkilerinde daha özgüvenli bir hayat
sürerler. Bu çocuklar olumsuz bir davranış ve olayla karşılaştığında kendilerini
korumaya çalışır ve en önemlisi de genel
olarak duygularını kontrol ederler. Otoriter ve izin verici ebeveynler tarafından
yetiştirilen çocuklara göre, demokratik
ebeveynler tarafından yetiştirilen kızlar
daha bağımsız ve keşfetmeye meyilli
meraklı; erkekler ise sosyal ilişkilerinde
daha hümanist ve işbirliğine açık olurlar.
Yapılan araştırmalarda böyle bir ortamda
yaşayan çocukların akademik başarılarının daha iyi, daha entelektüel ve en
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Sürdürülebilir gelişim için
İzmir'de kent ittifakı
Önce bir hatırlatma yapalım. Son zamanlarda en sık duyduğumuz kavramlardan biri, sürdürülebilir kalkınma. Kaynaklar
azaldıkça, iklim krizinin sonuçları barizleştikçe, yani kısaca
insanlığın önündeki sorunlar birikip dünyanın geleceğine
ilişkin kaygılar büyüdükçe, bu kavram da daha sık gündeme
gelir oldu.
Dolayısıyla “sürdürülebilir kalkınma”, gerçekte dünyanın
tahribatının esas sorumlusu olan büyük devletlerin kontrolündeki Birleşmiş Milletler’in gündeminde de önemli bir yer
tutuyor. BM 2015 yılında bu kavramın içeriğini netleştirmek
için “sürdürülebilir kalkınma hedefleri” adıyla 17 ana başlık altında 169 hedef belirlemişti. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
kapsamında öncekinden farklı bir vurgu da, artık bu süreçte
devletlerin yanı sıra yerel yönetimlerin, özel sektörün ve sivil
toplum örgütlerinin de asli bir muhatap olarak görülmesiydi.
Bu süreci en başından beri yakından takip eden ve inisiyatif
geliştiren Seferihisar Belediyesi, 2018 yılında tüm faaliyet-

S

ürdürülebilirlik hedeflerini daha
önce konuşmuştuk sizinle. O günden bu yana nasıl bir gelişme oldu?
- Bizim için Seferihisar’da başlayan
sürdürülebilirlik yolculuğunun, bugün
hem İzmir’de somut bir hedef olarak
konuşulmaya başlanması hem sadece
İzmir sınırları içerisine hapsolmayıp yavaş
yavaş Türkiye’de de bir gündem haline
gelmeye başlaması, son derece sevindirici
bir gelişme. Bunun iki tane ayağı var. Birincisi, devletin bu konuda vermiş olduğu
destek. Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma
Planı’nda özellikle sürdürülebilir kalkınma
ile uyumlu stratejik planların oluşturulmasına vurgu yaptı ve bu konuda bir ulusal

lerini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle hizalayacak bir
çalışmaya başlamıştı. O dönemki Belediye Başkanı Tunç Soyer
ve bu çalışmayı koordine eden Ruhisu Can Al ile bu konuda
geniş birer röportaj yapmış, Seferi Keçi'nin geçmiş sayılarında
paylaşmıştık. Şimdi Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı, Ruhisu Can Al da danışmanlık görevini sürdürüyor
ve bu hedefler doğrultusunda bir çalışmayı, büyüyen ölçekte
yürütmeye devam ediyor.
Bu çerçevede 2019’un yazında Türkiye çapında 21 kentin
katılımıyla bir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı kuruldu. Bu
ağın sekretaryasını üstlenen İzmir, bu hedefleri tüm ilçelerine yaymak için geçtiğimiz günlerde 25 ilçe belediyesiyle bir
toplantı yaptı. Amaç örnek bir model oluşturmak ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’na üye belediyeler üzerinden tüm
Türkiye’ye yaymak.
Ruhisu Can Al’a bu modeli ve İzmir’e kazandıracaklarını
sorduk.

koordinasyon mekanizması için hazırlıklar
başlatıldı. İkinci ayağında da bizim Yereliz
Derneği ile birlikte kurmuş olduğumuz,
Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı var.
Bugün 24 tane belediyenin dâhil olduğu
bu ağ içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi sekretarya görevini üstlendi ki diğer
belediyelerin bizi bu göreve layık görmesinde bir etken de, bizim Seferihisar’da
kat ettiğimiz mesafe.
Bu noktada bizim şöyle bir temel sorumluluğumuz var. Hem Cumhurbaşkanlığı’nın 11. Kalkınma Planını gözeterek
hem de Sürdürülebilir Kentsel Gelişim
ağındaki bu yeni sorumluluğumuzu
dikkate alarak, İzmir’den yeni bir model

kurmak zorundayız. Önermiş olduğumuz
model kapsamında, ilçe belediyeleriyle
daha sıkı ve yakın bir işbirliği içerisinde
çalışmamız son derece önemli. Çünkü
eğer biz İzmir’in ilçe belediyelerini sürdürülebilirlik çatısı altında bir vizyon ortaklığıyla bir araya getirirsek, bu noktada
çok daha güzel işler yapabilme fırsatımız
doğacak. Geçtiğimiz günlerde Havagazı
Fabrikası’nda yapmış olduğumuz toplantı, aslında bu çalışmaların sonucuydu.

Dayanışmaya dayanan
bir sistem
- Nasıl bir model çıktı toplantıdan?
- Bu çalışmanın önünü açacak, ilçe

17 Başlıkta Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yoksulluğa son
Açlığa son
Sağlıklı Bireyler
Nitelikli Eğitim
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Temiz Su ve Sıhhi Koşullar
Erişilebilir ve Temiz Enerji
İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme
9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10. Eşitsizliklerin Azaltılması
11. Sürdürülebilir Şehir ve
Yaşam Alanları
12. Sorumlu Tüketim ve Üretim
13. İklim Eylemi
14. Sudaki Yaşam
15. Karasal Yaşam
16. Barış, Adalet ve
Güçlü Kurumlar
17. Hedefler İçin Ortaklıklar
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Ruhisu Can Al İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir
kalkınma odaklı çalışmalarının koordinasyonunu üstleniyor.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı İzmir Kurul Toplantısı"nda, Byükşehir
Belediyesi'nin davetiyle İzmir'in 25 ilçe Belediyesi bir araya geldi.

belediyelerinin ihtiyaçlarını giderecek bir
dayanışma modeli aslında. Kent güçlerinin bir araya geldiği bir dayanışma
modeli. Şöyle anlatayım. Biz ilk önce,
İzmir’den ürettiğimiz sürdürülebilirlik
vizyon ortaklığı kapsamında, dayanışmaya dayalı bir sistem oluşturmak istiyoruz.
Bugün ilçe belediyeleri kendi sınırları
içerisine hapsolmuş durumdalar. Hem
kaynaktan hem de yetkiden yoksun bir
şekilde gelişimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Onların önünü açacak yapılar ve
mekanizmalar kurmaya ihtiyacımız var.
Kurmuş olduğumuz model, sürdürülebilir
kalkınma hedefleri bağlamında bunu
sağlayacak. Bunun için üç temel ayak
öngörüyoruz.

Üniversiteler aktif yer alacak
Birincisi, İzmir için bir Sürdürülebilirlik Kurulu oluşturduk. Bu çalışmalara
başladı bile. Bu kurul içerisinde alanında uzman, donanımlı kişileri topladık.
Üniversitelerden akademisyenler, özel
sektör ve diğer kurum ve kuruluşlardan
belli uzmanlığa sahip insanlar bu kurulu
oluşturuyor. Kentsel dönüşüm, şehir
planlaması, iklim değişikliği gibi alanlarda, hatta sokak ekonomisi gibi yepyeni
çalışma alanlarında uzman hocalarımız
var. Bu konularda çalışan gönüllü arkadaşlarımız da mevcut. Aslında tam anlamıyla, sürdürülebilir kentsel gelişimin
temel başlıklarını kapsayacak kişilerden
oluşan karma bir yapı. Bu kurulu yavaş
yavaş ve sağlam adımlarla büyütme
amacını taşıyoruz. Bu birinci ayak...
İkinci ayakta da, bu kurula bağlı çalışma grupları oluşturmayı planlıyoruz. Sürdürülebilirlik Kurulu İzmir’in ilçeleri için
temel stratejiler ve politikalar üretecek.
Ama bunlara dair yapılacak çalışmalarda
bu kurul tek başına yeterli olmayabilir. O
yüzden ikinci ayakta bu çalışma gruplarının oluşturulmasını öngörüyoruz. Bu
çalışma gruplarının her birisi çeşitli başlıklar altın tanımlanacak. Mesela iklim
değişikliği, toplum sağlığı, göç, cinsiyet
eşitliği, sürdürülebilir finans, dezavantajlı

gruplar gibi başlıkları kapsayan çalışma
grupları oluşturulacak.
- Bu yapının içerisinde ilçelerden de
temsilciler olacak mı?
- Tabii ki. Bu sayede Kurul’un oluşturacağı strateji ve politikalar, çalışma
grupları üzerinden ilçe belediyelerine taşınılabilecek. Bu çalışma grupları aslında
ilçe belediyeleriyle daha yakın bir mesai
harcayacak, daha sıkı bir işbirliğine girecek. Hem saha çalışmaları yürütebilecek
hem de bu ilçelerden veri alabilecek,
bu verilerden raporlar hazırlayabilecek.
Bu çalışma grupları üniversitelerde bu

alanda çalışan insanlardan da beslenecek, böylelikle ilçe belediyelerinin ihtiyaç
duyduğu nitelikli insan kaynağını sağlamış da olacağız.
Modelin en özgün yanı ise üçüncü ayak
diye tabir ettiğimiz “çözüm ortaklığı”.
Çözüm ortaklığı dediğimiz model, başta
belirttiğim kaynak ve yetki yoksunluğuna cevap verebilecek bir modeli üretiyor.
Bu model içerisinde çeşitli uzmanlık
bilgisine sahip kurum ve kuruluşlarla, ikili
işbirliği protokolleri imzalayarak ortaklıklar geliştirmeyi istiyoruz. Bu kurum
ve kuruluşların temel itibariyle uzmanlık
bilgisinden faydalanmak ve bunu da ilçe
belediyelerimizin talep ve beklentileriyle
buluşturmak istiyoruz. Somut örneklerle
konuşmak gerekirse; çözüm ortaklığımız
içerisinde Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı mevcut. Bugün BMKP kalkınma odaklı birçok projeye finansman
sağlıyor. Eğer biz BMKP gibi bir kuruluşla, bir ilçe belediyemizin ihtiyacı ve talebi
doğrultusunda bir ortak proje oluşturabilirsek ve bu ilçe belediyesinin üzerindeki
bir yükü almış olacak.
Bu kurumların her birinde proje hazırlayabilecek birimler ve ekipler zaten mevcut. Ama bütçe sıkıntıları nedeniyle bizim
ilçe belediyelerimizde böyle ekiplerin yok
ne yazık ki. BMKP, BM Mülteci Komiserliği, İzmir Barosu, Köy Koop, Genç İşi Ko-

Tunç Soyer'e göre sürdürülebilir kalkınmanın
iki temel anahtarı...
Dizginsiz büyüme ve kalkınma
tutkusunu ben obeziteye benzetiyorum.
Belki de bunun kökeni çok eskilerde.
Avcı toplayıcılık zamanlarında insanlar
beslendiği gıdaları mevsiminde toplamak zorunda kalmış. Onun için de bir
telaşları olmuş. “Şu hurma iki gün sonra
bitecek, acaba yarın gelsem bu inciri bulur muyum” telaşıyla, ne buluyorsa ve
bulduğu anda tüketmeye çalışmış. O zamanlar artık çok geride kaldı, insan, doğayı
ve kaynakları kullanmada ne yazık ki çok güçlü bir hegemonya elde etti. Ama buna
rağmen, insan belki de hâlâ o ilkel güdüleri nedeniyle atıştırmaya, tüketmeye,
dolabını doldurmaya, alabildiği kadar çok almaya devam ediyor. İşte bunun
çağımızdaki sonucu obezite olarak tezahür ediyor.
Bunu toplumlara taşırsanız da şöyle bir tablo çıkıyor. Yarını hiç düşünmeden,
yarına hiçbir şey bırakma kaygısı duymadan tüketmek, tüketebilmek için üretmek
ve bu çapta bir üretim-tüketim zincirini karşılayabilmek için büyümek, hep büyümek… Hız ve büyüklük tutkusuyla beslenen bu büyüme telaşının toplumlarda da
obeziteye yol alıştığını düşünüyorum.
O nedenle uluslararası ölçekte bu sorunu ele alan, büyümeyi dizginlemeyi ilk
defa tartışan ve sürdürülebilir bir büyümeden bahseden Brundtland raporu çok
mühim. Bunun anahtarlarını aramak lazım. Bence iki temel ve basit anahtarı var.
Birincisi doğaya saygılı bir büyüme. Yani doğayı tahrip etmeden, onu koruyarak,
onunla uyumlu yaşayarak. En önemlisi bu bence, bunu yapmak zorundasınız.
İkinci bir sırrı daha var. O da demokratik, katılımcı, şeffaf bir büyüme. İnsanların
sadece cebini ve midesini dolduran değil, onların gerçek ihtiyaçlarından yola çıkan,
gerçekten mutlu edecek, hayatın güzellikleriyle buluşturacak, hayatı kolaylaştıracak bir büyüme, ancak insanların sözünün dinlendiği, hayatları hakkında söz sahibi
olmalarının mümkün olduğu bir yoldan gelişebilir. “En iyisini ben bilirim, toplum
için en doğrusunu ben yaparım” zihniyetiyle olamaz bu.
Sürdürülebilir bir kalkınmanın iki temel anahtarı, iki temel sorunu bu bence.
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operatif, ICLEI gibi kuruluşlarla
bu çözüm ortaklığı geliştirerek,
onların kendi alanlarındaki bilgi,
deneyim, uygun nitelikte kadro
ve kaynak gibi birikimlerini ilçe
belediyelerimizin ihtiyaçlarıyla
buluşturmayı hedefliyoruz. Bu
çözüm ortaklarıyla modüller
oluşturduğumuzda, ilçe belediyelerimize dönüp diyeceğiz ki;
bakın arkadaşlar, kooperatifçilik
alanında şöyle bir temel eğitim
var, insan hakları alanında bu tür
bir eğitim programı var, atık yönetimi ya da yeşil enerji konusunda şöyle
bir proje var. İlçe belediyeleri de kendi
ihtiyaçlarına göre bu çözüm ortaklıklarından faydalanma şansına sahip olacak.
- Özel sektör ya da üniversiteler var
mı bu çözüm ortakları arasında?
- Evet, özel sektörden örneğin danışmanlık ya da araştırma şirketleri olabilir.
Ama bizim için en önemli çözüm ortakları kesinlikle üniversiteler. Çünkü üniversiteler sürdürülebilir kentsel gelişim için
her türlü bilgi ve donanıma sahip kurumlar. Biz her alanda üniversitelerden
faydalanmak istiyoruz. Örneğin Yaşar
Üniversitesi’yle görüşmelerimizi tamamlamak üzereyiz ve onlarla yakın zamanda
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bir işbirliği protokolü imzalayacağız.
Sürdürülebilir kentsel dönüşümden,
gastronomi ve turizme kadar tüm başlıklar altında, hem ilçe belediyelerimizin
ihtiyacı olan bilgi, belge, eğitimi karşılamayı, saha çalışmaları üretmeyi hem de
üniversite öğrencileriyle beraber o kente
katma değer sağlayacak projeleri birlikte
hayata geçirmeyi öngörüyoruz. Aynı şekilde İzmir Ekonomi Üniversitesi’yle yenilenebilir enerji ağırlıklı olmak üzere bir
işbirliği protokolünü tamamlamak üzereyiz. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman,
İzmir’in karbon salınımının azaltılmasına
destek verebilecek, iklim eylem planına
hizmet edecek tüm projeler doğrudan

doğruya üniversite işbirliğiyle
hayata geçirilmiş olacak.
Çözüm ortaklığı dediğimiz
modelin içerisinde en çok arzu
ettiğimiz durum, buradan
çözüm laboratuvarları çıkarabilmek. Yenilenebilir enerji,
sürdürülebilir finansman, sürdürülebilir kentsel dönüşüm,
cinsiyet eşitliği, toplum sağlığı
gibi pek çok alanda uzmanlık
bilgisine ihtiyaç duyduğumuz
çözüm ortaklarını kümelemeyi,
birer çözüm laboratuvarına dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bu laboratuvarlarda bir forum ortamı yaratmak ve İzmir’e
yarar sağlayacak projeleri de irdeleyip,
değerlendirmelerini, uygulanabilir hale
getirmelerini sağlamak mümkün.
Aslında bizim bu modelle yapmış
olduğumuz şey, temel itibariyle büyük
bir diyalog ve dayanışma zemini oluşturmak. Bu sistemle bir kent ittifakı kurmuş
oluyoruz. Böylelikle yaşadığı kent için
daha iyisini, daha güzelini isteyen ve
bu alanda bilgi, deneyim, yetki ya da
sorumluluk sahibi olan tüm kent güçlerinin enerjisini, birikimini bir çatı altında
toplamayı hedefliyoruz.
- Teşekkür ederim.

Yel saatleri
Sarp Keskiner
Dün, bugünün nasıl seyredeceğine
karşı önyargılı idim. Bugün, düne
zerre kadar benzemedi.

13:15 yeli

sarmaşıkları yaladı geçti, yan bahçedeki
çınarın canını tazeledi ki, ben de o esnada cereyanlı ot biçerimle yaşlı zeytinin altında bitmiş sonbahar otlarını biçiyordum.
Otları diri haşlayın.
Sonra, aniden Kula yönüne gittim. Volkanik araziye nazır, kızıllı
ve grili topraklarda yeni dikilmiş üç beş zeytinlik alan gördüm,
iki keçiye selam ettim; bir gelincik ve iki sincapla söyleştim.
Sincap şaşırtıcı idi bilhassa; kendi ekseni etrafında 360 derece fır
dönerek sıçrayıp yine ve yeniden baktı bana. Az sonra, Dombaylı
– Menye hattındaki asfalt yol daralıp bir köyün döşüne saplandı
kaldı. Metruk ötesi cumbalar, Rum hayaletleri (bizim buraların
gizli halleri) derken, bir dedeye çevirdim yüzümü ve sordum:
“Dedeee, hele Menye’yı çıkıyo mu bu yol?” Sol gözünü duvara
devirdi ve sus kaldı. Yanına yığılı teyze dedi ki: “Oğul hissizdir,
duymez o.” “Ee, teyze” diyecek oldum; “az gidersen çıkar” dedi.
Yeri gelmişken, Dionissos’un ana vatanıdır bizim buralar;
liderlik ettiği partilerde ortamlar çatlar patlarken, volkanlar da
kara dölle silme sıvamıştır havzayı. Ev ağıl çatmaya yarayan
“garataş” bir yana, etrafta mebzul miktarda bulacağınız beleş
tüfün şöyle bir güzelliği vardır: Naylon torba, plastik kova ne
varsa bununla doldurursunuz; dibini elli santim kazdığınız
ağaçlara buluntuyu ikram edersiniz. Tüf, bahar yağmurunu alt
dudağından emer ve suyu aylarca bırakmaz.
“Bu opsiyon elimin altında” diyerek, teşebbüsü sonraki sefere
erteledim ve kamyoncuların mantra gibi ağzında adını yuvarladığı Kula Rampaları’na vurdum kendimi. Bir Kamil Koç şoförü
demişti ki: “Evlat, bak… Sürüşü iyi ayar edersen, Yunus Emre
Dinlenme Tesisleri’nden Salihli girişine kadar bedava gidersin.”

Aklıma geldi, az biraz denedim ve anında uyarı sistemi aksi
şeritten devreye girdi: “Radar var!” Üç kısa flaş, havaya kalkan
el: “Sağol bilader!” Karşı şeritten el iner: “Rica!”

16:22 yeli

vurduğunda ne güzel elmalar almaktaydım;
allı yeşilli ve neredeyse kedi kafası kadar. Tenine fiske vurunca
diapozom gibi tınlayan, taş gibi elmalar. İyi elmaya rastlayınca,
onu çok ince dilimleyin ve parmak uçlarınızla üzerine taze çekilmiş Türk kahvesi serpin. En lezziz şarap ve rakı mezesidir; bu
marifeti bana çocukluğumda sandalyede pineklerken, ailemin
şafaklara kadar süren muhabbetine bıkmadan hizmet eden
yaşlı bir Bodrumlu garson öğretmiştir.

18:15 yeli

geldi ve günün ölümünü bildirdi. Ufak bir
balkonunuz ve hâtta bahçeniz varsa, organik atıklarınızı mutfak
robotundan geçirin. Çıkın yaprak toplayın veya kapıcının biçtiği
otlardan bir kucak dolusu edinin. Tüm zerzevatı yarım kilo bahçe toprağı ile birklikte gözenekli bir çuvala doldurun. On günde
bir sulayın çuvalı. Jüt ehvendir. “Bu da nereden aklına geldi”
derseniz, yel gelmezden önce, aslan gibi kazmamla kendime
kocaman bir kompost havuzu kazıyordum.

22:15 yeli

balkona vardığında yaz bahçesinde son
kalan acı biberler ipe dizilmiş, Sarajevo’da öğrendiğim ve iki
sezondur manda kaymağı ile hasını kurduğum “süt turşusu”
kavanozunun kapağı açılmış, yaban semizotları sırık domatıyla
kavrulmayı beklemekteydi. Gece nereye gitti derseniz, dört
dubleden sonrasını saymaya kıyamadım derim.
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iki teker

Eurovelo 8 | İzmir rotası
Bergama'dan Efes-Selçuk'a iki teker üstünde
S. Işın Yılmaz / isinylmz@gmail.com
Seferihisar’da bisikletlilerin uğrak noktası, Teos
Antik Kenti ve çevresi... Teos, 12 İyon Kenti Güney
Denizi’nin merkezinde yer alır. Klazomenai ile Claros arasında,
Ephesus ve Samos’a benzer uzaklıktadır. Tarihte de günümüzde
de Ege kıyılarını keşfe çıkanlar duymuştur Tanrılar Kenti’ni.
İsmini de, rotalarını da bu coğrafyaya saygıyla hazırlayan
Teos Bisiklet - Gezici Bisiklet Atölyesi, Sığacık’taydı geçtiğimiz
hafta.
Fransa’dan İrlanda’ya, Benelux düzlüğüne ve Norveç fiyortlarına, ardından güneye, İstanbul üzerinden Antalya’ya bisiklet
sürmeye karar veren, bir yıldır keşifte olan Julian, Daphne ve
Apolline de aynı saatlerde Sığacık Kaleiçi’nde kahvaltıdan yeni
kalkmışlardı.
Hep birlikte önce zeytin ve mandalina bahçelerine, ardından
Karakoç Deresi boyunca pedalladık. 30 kilometre yol boyu
sohbet ettik.
Apolline, babasının arkasında öğle uykusundaydı. Henüz 2
yaşında değil, uykuyu seviyor. Annesi Daphne çadır vb. ekipmanları taşırken, Apolline oyuncakları, babası Julian da yemek
ve kıyafet çantalarını taşıyor.
“Rüzgarda Saç” (Cheveux au vent) ismini verdikleri; rotalarını ve deneyimlerini paylaştıkları bir web sayfaları var; yavaş
hayatlarından, öğrenme biçimlerinden ve tecrübelerinden
faydalanalım istiyorlar. Fransızca yazıyorlar ama İngilizce ve
Almanca konuşuyorlar.
Kendi kelimeleriyle anlatsınlar kendi hikâyelerini:
“Çoğunuz bizi tanıyor, ama küçük bir sunum şart:
Neden bu yolculuk?
- uzun zamandır hayalini kuruyorduk,
- Apolline ile vakit geçirmek,
- dünyayı kirletmeden keşfetmek,
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- insanlarla tanışmak,
- yavaşlamak,
- hala zaman varken, mümkün olduğunu göstermek için.
Uzun bir süredir birlikte yolculuğa çıkmak istiyorduk ama önce
bir bebek sahibi olmayı tercih ettik. Ve evet, her gün çalışarak bir
yıl kazanamazdık, bu yüzden bu zamanı çocuğunuza adamak
istedik. İlk 3 yıl çocuk için çok önemlidir ve çok hızlı geçer! Apolline’ın büyüme ritmini kaçırmadan görebileceğiz!”
Tüm bunları birinci ağızdan dinledik ve bir yandan da birlikte bisiklet sürdük. Üç gün boyunca Seferihisar’ın en güzel
köşelerine birlikte pedalladık. Yol hali bu, her rotada başka
köpek arkadaşlarımız oldu. Ekolojik kaygılar, iklim değişikliği,
bisikletin önemi, yavaş yaşamın gereklilikleri, çöp ve atık algısı,
çocukla birlikte büyümenin artılarını konuştuğumuz, terapi
gibi bir üç günlük bisiklet kampı... Onlar içinse bir yıllık rutinin
devamı.
Benzer hikâyeleri daha çok duyacağız artık. İzmir, Eurovelo
Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı’na Türkiye’den dahil edilen ilk kent
oldu. Bu kapsamda 8. Parkur - Akdeniz Bisiklet Rotası, Bergama ve Efes arasında kesintisiz ve tehlikesiz bir bisiklet yolunu
gerektiriyor. Motorlu araçlara izin verilmeyen kesintisiz bisiklet
yolları gerekiyor ki şehirde yayalaşma ve yavaşlama gelişsin,
bisiklet kazalarına ve bisikletli ölümlerine geçit verilmesin.
Pergammon’dan Ephesus’a pedal çevirmek isteyenler, güven
içinde Teos’taki deniz tuzu ve zeytin kokusundan tatsın. Eurovelo şehrimize iyi gelsin...
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Röportaj: Yiğit Sütcü

Kutup Kahramanı Sığacık’ta

D

ünyanın etrafını tekne ile dolaşan Türk denizcilerden olan ve
Kuzey Buz Denizi'ni geçen en
yaşlı denizci unvanını taşıyan 71 yaşındaki Erkan Gürsoy, alüminyumdan kendi
imal ettiği teknesi “Altan Girl” ile son
durağı Teos Marina’da denizci dostları tarafından karşılandı. Biz de bu imkândan
istifade edip kendisi ile konuşma fırsatı
bulduk. Son derece mütevazı tavrı ile
bizleri de fazlasıyla etkileyen Gürsoy'un
hikayesini, siz okurlarla paylaşmak istedik. Severek okuyacağınızı umuyoruz.
Burdur’un Bağsaray Köyü'nde doğan
Erkan Gürsoy'un hepimizden farklı bir
hikâyesi var. Çocukken geçirdiği bir hastalık neticesinde Antalya’ya hastaneye
gitmek zorunda kalan Gürsoy, hayatında
ilk defa gördüğü denize adeta büyük bir
aşk ile bağlanmış. Saatlerce teknelerle
avlanan balıkçıları, gözlerini ayırmadan
izlemiş. Ve çocukken başlayan bu aşk,
büyük bir tutkuya dönüşerek Gürsoy’un
hayatını şekillendirmiş.

İlk ve orta öğrenimini Burdur ve
Ankara'da geçirdikten sonra yaşamaya
başladığı Kanada’da asıl mesleği olan
öğretmenliği bırakan Gürsoy, çocukluk
tutkusunu hayata geçirmeye karar vermiş. Öğretimi boyunca da birebir çalıştığı
malzeme olan metali çeşitli formları ile
teknelere adapte eden Gürsoy, yaptığı
ilk tekne ile dünya turuna çıkmaya karar
veriyor.
Kolej yıllarında Hürriyet Gazetesi’nde
yer alan Sadun Boro’nun yazıları oldukça
etkilemişti Gürsoy’u. Bir gün bu yolculuğa çıkacağını biliyordu. Sadece ne zaman
ne nasıl olacağını daha henüz bilmiyordu.
Çoğu insana çılgınca gelen bu hikayeyi
biraz da kendisinden dinleyelim. “Denizi
gördüğüm ilk günden itibaren sadece onu düşünüyordum. Bu benim için
inanılmaz bir histi. O engin sulara çıkmak
hayatımın amacı haline gelmişti. Kanada’da da tekne yapmaya başlayınca,
bu tutku vücüda geldi ve bir anda yola

ERKAN GÜRSOY KİMDİR?
1947’de Burdur’un Bağsaray köyünde doğdu. İlköğretimini köyde, ortaöğrenimini Burdur Sanat Enstitüsü’nde, yükseköğrenimini de Ankara Erkek Teknik Yüksek
Öğretmen Okulu’nda gördü. İki sene öğretmenlikten ve askerlikten sonra yurtdışına
çıktı. İngiltere’de iki yıl dil öğrendikten sonra Kanada’ya yerleşti. On sene öğretmenlik yaptı. Bu yıllarda aynı zamanda 53 feet boyunda çelik bir yelkenli tekne inşa etti.
Barış adını verdiği bu tekneyle 1993-1995 arasında 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren dünya
turunu gerçekleştirdi.
Seyahatten sonra kendi tasarımı olan, çeşitli ölçülerdeki alüminyum servis botlarının imalatına başladı. Aldura markasıyla yaptığı bu teknelerden 122 tane inşa edip
Kanada ve ABD’de satış yaptı. Aynı aileden olan Altan Girl teknesini kendisi için yapıp
1 Nisan 2014’te Kanada’nın batısından (Nanaimo) yola çıktı ve Northwest Passage’ı
geçerek Kuzey Atlantik ve Akdeniz yoluyla 23 Ocak 2015’te Çanakkale’ye ulaştı. Bu
yolculukla, Kuzey Buz Denizi’ni geçen ilk Türk denizci ve dünyada da, bu suları tek başına aşan en yaşlı
denizci oldu.
44 yıl ayrılık ve bu yolculuktan sonra yurduna dönüp
Kanada’da geliştirdiği beceriler ile kendi dizaynı olan
ve “Beşmaran” adını verdiği alüminyum teknelerin
imalatına köyü Bağsaray’da başladı. Gürsoy, İngitere’de tanıştığı eşi Renay ile 1976’da evlendi. Oğlu
Marlen ve kızı Haley evli ve yaşamlarını Kanada’da
sürdürüyorlar.
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çıkmış bulundum. Kanada’ya taşındıktan
sonra yaşadığımız evin arka bahçesinde
tekne üretimine başladım. Çelikten yaptığım teknenin ardından öğretmenlikten
istifa ettim. Sadece tekne ve yolculuğu
düşünebiliyordum. Yaptığım tekneyi
suya indirdikten sonra 6 sene teknede
yaşadık. Çocuklarım neredeyse teknede
büyüdü diyebilirim.”
“Gerçek hayatta yaşadığım tüm
zorlukları denizde aşabiliyordum” diyen
Gürsoy’un hikâyesi zamanla daha da
ilginçleşerek devam etmiş. Teknede
geçen zaman boyunca yapacağı büyük yolculuğu planlayan Gürsoy, eşini
ve çocuklarını yeni bir eve taşımasının
ardından, 19 Mayıs 1993'de hayaline
adım atmış ve yola çıkmış.
Gürsoy yolculuğun başlangıç evresini ise şöyle anlatıyor. “Yanıma tayfa
olarak alacağım kişileri gazete ilanları
ile buluyordum. İlk ekibim bir hırdavatçı
ve bir polis idi. İlk durağımız Havai oldu.
O aşamada sadece telsizle haberleşilebiliyordu. Ufak tefek aksilikler dışında
yolculukta bir sorun yaşamadık. Ama
şöyle ilginç bir olay yaşadım. Tekne ile
birlikte giderken bizi takip eden yunuslara hayran oldum. Arkadaşlarımdan biErkan Kaptan Barış'la dünya turu için yolculuğu
çıkıyor. Yolculuk, Kanada’nın batı yakasındaki
Nanaimo’dan 19 Mayıs 1993’te başlayıp; Havaii,
Fiji, Avustralya, Hint Okyanusu, Kızıldeniz, Türkiye,
Cebelitarık, Atlantik, Panama Kanalı rotasında devam
etti. Panama’dan sonra Pasifik Okyanusu’nda A.B.D
sahilleri boyunca yukarı çıkılıp Nanaimo’da, 2 yıl, 2
ay, 2 gün sonra, 22 Temmuz 1995’te sona erdi.

risine ayaklarımdan tutmasını söyledim.
Ve denizden çıkan yunus balığına elimle
dokundum. O dokunuş bana müthiş bir
enerji verdi. O hissi hala unutamıyorum.”
Dünya turuna başladıktan sonra çok
değişik insanlarla tanışma imkanı bulan
Gürsoy, neredeyse dünyanın her yerinden arkadaş edinmiş. Sürekli değişen bu
kadrolarla çıktığı dünya turunu 2 yıl 2 ay
2 günde bitirebilmiş.
Gürsoy, seyahatten sonra kendi tasarımı olan, çeşitli ölçülerdeki alüminyum
servis botlarının imalatına başlamış.
Aldura markasıyla yaptığı bu teknelerden 120 tane yapıp Kanada ve ABD’de
satış yapmış.

Altan Girl'ün Kanada'nın batısından başlayıp Kuzey Batı Geçidi'nden geçerek Türkiye'de sonlanan rotası. Altta
ise, Erkan Gürsoy, Güney Kutbu kaşifi ve Kuzeybatı Geçidi'ni ilk geçen Roald Amundsen'in Alaska'daki anıtı
önünde.

Kuzey Buz Denizi'ni Geçiş
Aynı aileden olan Altan Girl teknesini
kendisi için yapıp 1 Nisan 2014’te Kanada’nın batısından (Nanaimo) yola çıkan
Gürsoy Northwest Passage’ı geçerek
Kuzey Atlantik ve Akdeniz yoluyla 23
Ocak 2015’te Çanakkale’ye ulaşmış. Bu
yolculukla, Kuzey Buz Denizi’ni geçen ilk

kalmamış. Buzlarda takılı kaldığı zaman
tekneye kutup ayıları saldırmış.
Gjoa Haven yerel gazetesinde,1847'lerde Kuzeybatı
Geçidi'nde kaybolan ve dizilere konu olan Terror ve
Erebus gemilerini arama çalışmalarının hâlâ büyük
gayretlerle sürdüğünü anlatan haber.

Türk denizci ve dünyada da, bu suları tek
başına aşan en yaşlı denizci unvanının da
sahibi olmuş. Bu gezi sırasında yaşananlardan bazıları korku filmlerini aratmıyor.
Buz denizi içerisinde sıkışan Gürsoy’u
donanma kuvvetleri 8 gün sonra kurtarabilmiş. Ama bu da son ilginç olay olarak
Kuzey Buz Denizi'ni geçerken buzlar arasında sıkışan
Altan Girl (altta). Bu zorunlu duraklamalarda Erkan
Gürsoy'un ziyaretçileri eksik olmamış. Altan Girl'e
diş geçiremeyen aç kutup ayıları kısmetlerini başka
yerde aramaya çıkarken (sağda).

Aliminyumdan yapılan botlar:
Beşmaran

şekilde anlatıyor. “Bu botlar, şişme bot
ile katı teknenin bir bileşimidir. Beşmaran tekneleriyle, şişme botların zayıf
noktaları tamamen bertaraf edilmiştir.
Ultraviyole ışınlardan korunma; kışlama
için bakım yapma; patlama, delinme, yamalık taşıma; sıcak-soğuk hava şartlarından olumsuz etkilenme, pompa taşıma
gibi dertleri yoktur. Beşmaran sandallar
batmaz, bakım istemez, evladiyeliktir.
Alüminyum gövdesine gömülü sabit
usturmaçalar sayesinde ayrıca usturmaça kullanmaya gerek yoktur; çevresi aynı
şişme botlar gibi yumuşaktır. Yatlarda
servis botu olarak idealdir, kolayca taşınabilir. Çeşitli aksesuarlar monte edilebilir; balıkçılıkta, balık çiftliklerinde, su
üzerinde yapılan inşaatlarda, rafting gibi
su sporlarında, kıyı gezilerinde güvenle
kullanılabilir.”
Eğer siz de teknelere ilgi duyuyorsanız
Sığacık Marina’ya gelebilir ve hem tekneleri hem de bu büyük maceraperesti
görebilirsiniz.

Geldiği ve bir süre yaşamayı planladığı
Sığacık’ta alüminyum tekne yapımına
devam eden Gürsoy, yaptığı botları şu

Üstte, Erkan Gürsoy'un alüminyumdan yaptığı
Beşmaran botları.
Erkan Kaptan'ın yine kendi tasarlayıp geliştirdiği
alüminyum tekne Altan Girl, ilginç şekiller almış dev
buz kütleleri arasında güvenle yol almış. Üstelik bir
de kategori 3 kasırga atlatmış.
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Kıbrıs'ın yavaş şehri Mehmetçik

Yavaş şehir
gezgini

Samet Akboğa

M

erhaba sevgili Keçiciler!
Umarım iyisiniz ve her
şey yolundadır. Sizlere bu
sayıda anlatmak istediğim yer Yavru
Vatan’ın nadide kentlerinden Mehmetçik. 2016 yılında 72 kritere en az
yüzde elli uyumlu olduğu için Sakin
Kentler Birliği olan Cittaslow Ağı’na
katılmaya hak kazandı.
Mehmetçik, eski adı ile Galatya… Kentin sınırları içerisinde
girdiğiniz andan itibaren kendinizi adeta bir konsol oyununda,
tasarımcıların çizdiği bir haritada gibi hissediyorsunuz. Sarı
tonları ve binaların iki kattan fazla olmaması insana ferahlık
verirken, güneşi tepenizde hissediyor olmanız da her daim bir
tatil havası estiriyor. Yoğunluktan kafamı kaldıramadım diyebileceğiniz bir yer değil açıkçası Mehmetçik.
Denize yakın bir bölgede kaldım seyahatim boyunca. Bu kış
gününde biraz nispet yapmış gibi olacağım ama sabah 8 de
suya girerek başladım her güne. Kıbrıs’ta adettir, denize sabah
ve akşam girerler, aksi takdirde serinleme amacına ulaşamazsınız, suyun sıcaklığı banyo sıcaklığına gelir öğle saatlerinde.
Mağusa şehrine bağlı olan ilçenin halkı son derece sakin ve
eğlencelidir. Sokaklarda gördüğünüz insanlara rahatlıkla sanki
daha öncesinde tanıyor gibi davranabilirsiniz. Zaten onlar size
öyle davranacaktır. Halkın çoğu Balanokko Meydanı’nda toplanır, tüm festivaller ve etkinlikler orada yapılır. Meydanın köşesinde bir köy kahvesi vardır ki sanırsınız bir restoran ya da kafe.
Alkollü alkolsüz içeceklerin bulunduğu ve cinsiyet eşitliğinin
olduğu bir kahvedir orası. Gönlünüzce oturup dinlenebilirsiniz.
Burası Roma döneminden kalmış bir yer aslında. Eski adının
Galatya olması da bizlere bir şeyler ifade ediyor. Galyalıların
burada yaşadığı söyleniyor ve bazı kalıntılar da bunu destekliyor. Kentteki mimari ve sosyal kültür Roma’yı andırmıyor
da değil aslında, fakat dil farklılıkları onların Kıbrıslı olduğu
gerçeğini bizlere hemen hissettiriyor. “Gezdirin gendini” lafını
duyacaksınız bol bol. Çok da zor değil zaten anlamak ama duyduğunuz kişiye anlamını sorun lütfen :)
Galatya’da üretici pazarı ve futbol takımı meşhurdur, ateşli bir taraftar grubu ve son derece becerikli üretici kadınları
var. Ayıca inatçı bir kişiliğe sahip oldukları ve inadına her şeyi
yaptıkları çoğu Galatyalılar tarafından da anlatılmaktadır. Yine
de onların bu özelliklerinin, kararlılıklarının bir dışa vurumu
şeklinde izah edilmesi gerektiğine inananlardanım.

Köylüler tarafından anlatıldığına
göre İngiliz sömürge döneminde
yurtdışına gidip geri dönenler, sağlık
kontrolü için belli bir süre “garantinada”
tutulurlarmış. O sırada Galatyalı Tayyareciler sülalesinden olan Hacı Ali Dede Hac dönüşünde İngilizler
tarafından garantinaya konmak istenmiş. Ancak inadı tutan
Hacı Ali Dede, girmemek için liman girişinde diretmeye başlamış. İri yarı olduğundan kendisini tutanları savurmuş. Üzerine
gelen 3-5 polis de onunla baş edememiş. En sonunda görevliler,
rızasıyla girmemesi halinde kendisini vuracaklarını söylemişler.
O da inadından “kurşunu yerim, garantinaya girmem” yanıtını
vermiş. En sonunda öyle de olmuş. İşte o gün bugündür Galatyalılar için “Kurşunu yer, garantinaya girmez” derlermiş.
Mehmetçik’te turizm bakımından en dikkat çekici tarih Ağustos ayıdır aslında. Çok sıcak belki fakat en güzel festival bu
tarihte oluyor. “Altın Salkım Müzik ve Dans Festivali” tüm Kıbrıs’ta yankı buluyor. Dünya’nın dört bir yanından gelen ülkeler
performanslarını sergiliyor, çeşitli sanatçılar konser veriyor.
Gastronomi anlamında da son derece tatmin edicidir Mehmetçik. En önemli lezzetlerinden biri şeftali kebabıdır. Fakat
şeftali ile ilgisi yoktur. Tali isminde bir şef mi yapmış o zaman
diyeceksiniz :) Bu da değil ama yine de yaklaştınız. Koyun veya
keçinin “gömlek” de denilen yağlı iç zarının kıyma, soğan ve
maydanoz ile doldurulup, dolma biçiminde sarılmak suretiyle, şişte veya ızgarada pişirilmesi şeklinde yapılan bir kebap
çeşididir. İsminin ise şuradan geldiği anlatılır: Vaktiyle Şef Ali
isminde biri çok güzel kebap yaparmış. Sonrasında günümüze
kadar “şeftali” olmuş:) İster inanın ister inanmayın, durum tüm
çıplaklığı ile böyle.
Çok uzattım gibi geliyor. Yazmak istediğim daha çok şey var
ama gerisini sizin deneyiminize bırakacağım. Son bir şey daha
anlatayım, sonra veda edeceğim, söz.
Mehmetçik ve bu tarz kentlerin civarındaki meyhaneler
çok meşhur. Gidip doymamanız ve eğlenmemeniz mümkün
değil. Ücret çok makul ama istediğinizi yiyemiyorsunuz, onlar
ne isterse onu getiriyorlar. Ama aç kalacağız diye korkmayın,
gece yarısına kadar masa hiç boşalmadan yeni şeyler geliyor.
Ekstra ücreti sadece içtiklerinize ödüyorsunuz, onun dışında ne
yerseniz aynı:)
Size tavsiyem butik bir otelde ya da deniz kenarında kalın.
Sabahları ve akşamları vaktinizi değerlendirin, öğle saatlerinde
uyuyun. Daha fazla tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız da seve seve
destek olurum. Sağlıcakla kalın.
NOT: Bizlere orada her seferinde çok iyi ev sahipliği yapan
sevgili belediye başkanı Cemil Sarıçizmeli ve Cittaslow Koordinatörü Turgut Değirmencioğlu’na sevgi ve selamlar.

30

Seferihisar’da termal turizm olanakları
Doğanbey’de Seferihisar’ın termal kaynaklarını sağlık turizm açısından
değerlendirecek bir termal tedavi ve kür merkezi yapma projesi somut bir
aşamaya gelmiş görünüyor. 2004 yılında Seferihisar Kaymakamlığı ve Ege
Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği “Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu”
için, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Gözde Emekli tarafından hazırlanmış olan ve Seferihisar’ın bu bakımdan sahip
olduğu potansiyeli inceleyen rapordan özet bir bölümü aşağıda sunuyoruz.

J

eotermal potansiyel açısından Ege
bölgesinin önemli alanlarından birini
Seferihisar jeotermal alanı oluşturmaktadır. Bölgede birçok sıcak su çıkışı
bulunmakla beraber en önemlileri Tuzla
Ilıcası (82°C), Cumalı Kaplıcası, Doğanbey Kaplıcası ve Karakoç Kaplıcasıdır.
Cumalı ve Tuzla sıcak su kaynaklarında ağırlıklı olarak denizel kökenli sular
içerdiği, Doğanbey ve Karakoç sıcak su
kaynaklarının ise ağırlıklı olarak meteorik kökenli olduğu yapılan çalışmalarda
ortaya konulmuştur.
Bu alanlarda 2000 yılından bu yana
yapılan su analiz raporları bu alanlardaki suların temizliğini belirtmektedir.
Seferihisar jeotermali, temiz ve şifalı su
yönünden içme kürleri dışında termal
turizme uygunluk göstermesi, ayrıca
şehir ısıtması ve sera işletmelerinde kul-

lanılma açısından büyük bir enerji stoku
durumundadır.
Seferihisar-Karakoç-Doğanbey jeotermal alanı İzmir’in ikinci en yüksek
kuyu ısısına sahip kaynaklardır. Sıcaklık
90°C-153°C arasındadır. Buna karşın doğal çıkış Seferihisar kaynaklarında 175lt/
sn iken Balçova’da 60 lt/sn, Çeşme’de ise
42 lt/sn’dir. Doğal çıkışta Seferihisar’da
sıcaklık 55°C- 93°C ve debi 40 lt/sn’dir.
Balçova’da ise bu değerler 63°C ve 31 lt/
sn olarak ölçülmüştür. Bu değerler Seferihisar yöresinin potansiyeline açıklık
getirmektedir.
Cumalı Ilıcası: Seferihisar ilçe merkezinin 15 km güneydoğusunda Kavakdere
köyü yakınlarında, birbirinden birkaç yüz
metre uzaklıktaki kaynaklardan oluşan
bu ılıcada suların sıcaklığı 55-65°C arasında değişmektedir. Bol karbondioksit içe-

Projenin Seferihisar’a kazandıracaklarını
Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’e sorduk
- Seferihisar’ın gündeminde Doğanbey’de yapılması planlanan
bir jeotermal tedavi merkezi var. Biraz bahseder misiniz bundan?
- Seferihisar’ın önemli bir jeotermal kapasitesi var. Bu proje sayesinde bu değerlendirilmiş olacak. Hem istihdam yaratmış hem
de Doğanbey’e sağlık turizmiyle gelen bir ekonomik canlanma
kazandırmış olacağız.
Seferihisar sağlık turizminde önemli bir merkez haline getirecek bir girişim. 42
dönümlük bir arazide, 100 odalı, 250 yatak kapasiteli aynı zamanda 500 kişiye günübirlik kür hizmet verebilecek bir sağlık merkezi tasarlanıyor. Projede 20.000 m2
kapalı alan, kapalı ve açık havuzlar, egzersiz salonları, 300 kişilik bir toplantı salonu
öngörülüyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İl Özel İdaresi ortaklığına dayanan İzmir Jeotermal
AŞ’nin üstlendiği bir proje bu. Aslında uzun zamandır gündemde fakat bölgenin planları tam olarak tamamlanamadığı için bugüne kadar hayata geçirilmemiş. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in zaten hâkim olduğu ve değerini bildiği bir
konuydu. Yerel seçimler sonrasında da ilk gündeme aldığımız konulardan biri oldu.
- Ne aşamada peki?
- Planları hazır. Turizm tesis alanı olarak işlendi. Büyükşehir Belediyesi’nce
onaylandı ve askı süreci bitti. En kısa zamanda Meclis toplantısında değerlendirilecek. İhale aşamasından sonra da süreç başlayacak. Mart ayında temelinin atılması
bekleniyor.
- Jeotermal enerjiyle ilgili tartışmalar var,
bu konuda sakıncaları var mı?
- Bölge tarım arazisi değil. Bu konuda biz
de, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik de çok
hassas zaten. Bu tür sakıncaları ortadan
kaldırmak için gerekli olan reenjeksiyon sistemi en uygun şekilde kurulacak. Bu konuda
kimsenin kuşkusu olmasın.
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ren tuzlu sulara sahip ılıca, romatizma ve
deri hastalıkları, üst solunum yolları ve
kırıklar için yararlı özellik taşımaktadır.
Doğanbey Termal Alanı olarak adı
geçen yöredeki kaplıca sularının 38-86°C
sıcaklığında, PH’ı 7,1, toplam mineralizasyonu 6,5 gr/lt, klorürlü, sodyumlu ve
bromürlü metaborik asitli sular sınıfına
girdiği; romatizma, eklem ve kireçlenme,
deri, kalp-dolaşım hastalıkları, sinirsel
yorgunluklar, solunum yolu, safra kesesi
ve mide bağırsak hastalıklarına iyi geldiği belirlenmiştir. Termal suyun çıktığı
alanda antik dönemden kalma tarihi bir
hamam bulunmaktadır.
Kavakdere ve Doğanbey sınırları içinde
değerlendirilebilecek kapasitede 35 adet
jeotermal alan yer almaktadır. Değerlendirilmediğinden büyük bölümü denize
akan sıcak suyun turizm açısından önemi
son yıllarda anlaşılmıştır.
Doğanbey Kaplıcaları (Seferihisar ilçe
merkezine 17 km); suyun niteliği, çevre
özellikleri, denize ve antik yörelere yakınlığı, kolay ulaşılabilirliği ve Akdeniz ikliminin
getirdiği avantajlarla yılın 12 ayı kullanılabilir bir kapasiteye sahiptir, dolayısıyla
termal turizm çekiciliği çok yüksektir.
Doğanbey Burnu: Deniz içinden çıkan
suların sıcaklığı 48.5-89°C, debisi 5lt/sn
dir.
Uyuz Ilıcası (Hamamı): Sular 55°C
sıcaklıkta, reaksiyonu asit ve tuzlu sular
grubundandır. Litresinde 297 mgr serbest CO2 gazı vardır. Radyoaktivitesi 4,3
eman’dır.
Gelinboğan Ilıcası: Debisi 3 lt/sn olan
suların sıcaklığı 68°C olup, kimyasal bileşimi Uyuz Ilıcası suları ile aynıdır.

Ahmetçi Hamamı: İki kaynağın suları
55°C -57°C arasındadır, diğer kaplıcalarda olduğu gibi bol demir içermektedir.
Hamamönü Ilıcası: Denize 1 km uzaklıktaki ılıcanın suları, çevredeki diğer
kaplıca sularıyla aynı kimyasal özellikleri
taşır. Ilıca suları antik çağda büzlerle Karaköse’deki tarihi hamama getirilmiştir.
Karakoç Kaplıcaları: Seferihisar’ın 17
km güneydoğusunda, eski Kavakdere-Ürkmez yolu üzerindedir. Kaplıcaların
Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde de ünlü olduğu bilinmektedir.
Ana kaynağın radyoaktivitesi 9,5 eman,
çamur suyunun 4,7 emandır. Kaplıcaların
sularında karbondioksit, sodyum klorür
ve bikarbonat bulunur. Banyo olarak kullanıldığında romatizma, deri hastalıkları
ve raşitizme, içme olarak kullanıldığında
ise mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi
geldiği ifade edilmektedir.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun
raporlarında sularda radyoaktif etkilere
rastlanmadığı belirtilmekte, İstanbul Tıp
Fakültesi Tıbbi Onkoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı’na göre de; suların
bakteriyolojik yönden temiz olduğu, o
nedenle de balneoterapi uygulamaları
için spesifik kullanımlı tuzlu sular olarak
kabul edilebileceği ifade edilmektedir.
Bu tür termal suların bazı hareket sistemi
ve cilt hastalıklarında korunma, tedavi ve
rehabilitasyon amaçlı olarak banyo kürleri olarak kullanılmasının verimli olduğu
belgelenmektedir. Ayrıca aynı suların

Karakoç kaplıcalarının tarihini
Bilge Umar’a sorduk
“Karakoç kaplıcalarının erken Bizans döneminde çok
gözde olduğu, o dönemden kalma görkemli ılıca yapısının
kalıntısından bellidir. Bu kaplıcaların tarihi çok daha eskiye
gitmektedir, üç bin yıldan beri sağlık amaçlı kullanılmaktadır. Bunu biliyoruz, çünkü bu ılıcalar Lidyalı gezgin Pausanias’ın yapıtında dahi anılmaktadır. Şöyle anlatır Pausanias:
“Lysimakhos, Ephesos nüfusunu arttırmak için Lebedos kentinin nüfusunu oraya
göçürdü; oysa o yöre her yönden çok donanımlıdır ve kıyı boyunca birçok hoş
ılıcası vardır.”
Anlaşılacağı üzere, Karakoç Ilıcaları Lebedos kentine bağlı arazi içindedir. Lebedos’un yani bugünkü Ürkmez’in 7-8 kilometre kuzeydoğusundadır. Klazomenai
kentinin arazisi içinde yer alan, bugünkü Balçova ilçesindeki Agamemnon kaplıcalarından civardaki İzmirliler yararlanırken, Lebedos’taki Karakoç Ilıcalarına özellikle
Ephesoslular gelirdi.
Ayrıca bir not olarak şu eklenebilir. Byzantion’lu Stephanos, Karnia adlı bir İyonya kentçiğinden söz ediyor. Hellen ağzında sonuna “-ia” takısı eklenmiş bu adın kök
bölümünün, Anadolulu Luvi dilinden “Karna” yani “K(uwa)-Arna”, “Kutlu/Kutsal
Kaynak” olduğu söylenebilir. İonia’daki Karnia, büyük olasılıkla Karakoç Kaplıcalarının bulunduğu yerdeki ılıca kentçiğiydi. Karnia adının Hellenleşme döneminde
Karnakos’a dönmüş olması gerekir. Bu adın Türkleşme döneminde de Karakoç’a
dönmüş olması kuvvetle olasıdır.
içerdiği belirli düzeydeki karbondioksit
nedeniyle, suyun hava ile temasının
engellendiği kapalı bir sistemle ulaştırıldığı, yeterli havalandırmanın sağlandığı
ortamlarda, küvet uygulamalarında, bazı
kardiovasküler hastalıklarda spesifik bir
etkiye sahip olacağı da açıklanmaktadır.
Sonuç olarak Seferihisar, jeotermal
alanı temiz ve şifalı suları, içme kürleri,

kaplıca olanakları, iklimi, kıyıları, plajları, tarihi kalıntıları ile sağlık turizmine
uygundur. Nitekim yörede antik dönemlerin izlerini taşıyan kaplıca-hamam
kalıntıları sağlık turizminin varlığını
kanıtlamaktadır. Ancak, günümüz termal
ya da sağlık turizminin gereksinimleri
doğrultusunda yeni bir planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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Sosyalleşmem lazım(mış!)

Röportaj: Candemir Basan

Bu sayıdan itibaren Duyarlı Keçi Sefer karakteriyle dergimizi
renklendiren karikatürist Uğur Günel’le en az çizdikleri kadar eğlenceli
bir söyleşi gerçekleştirdik. Uğur bize mizah sanatının inceliklerini ve
yaşadıklarını hikâyelerine nasıl yansıttığını anlattı...
Çizerliğe ilk başladığım yıllarda bir
İstanbul maceram oldu. Başlarda Leman
dergisinde çiziyordum. O aralar Leman’la
birlikte irili ufaklı birçok dergide küçük
köşeler çizdim. Ama bu dergiler çok uzun
ömürlü olmadı. Gırgır dergisi 2008
yılında yenilenmişti. Orada çalışan bir
arkadaşım köşe çizecek karikatürist
aradıklarını, benim işlerimi beğendiklerini söyledi. Gidip görüştük ve 2010 yılının
Nisan ayında Gırgır’da çizmeye başladım.
2017 Şubat’ında dergi kapanıncaya kadar
da çizdim.
Gırgır’da çizdiğim karikatürler karmaşık bulunuyor, çok beğenilmiyordu.
Konuşma balonlarını çok dolduğum
konusunda eleştiriler alıyordum. Karelerde bir olay anlatırken aynı kare içinde,
arkalarda bir yerlerde konuşan başka
karakterler de koyardım. Küçücük
köşede, tek karede hepsine yer vermek
istediğimden doluyordu, şişiyordu.
Şimdilerde Umut Sarıkaya, Alper Ocak
gibi çizerler de aynısını uyguluyor
aslında. Ama benim köşem küçük olduğu
için anlatacaklarımı sığdıramıyordum.
Ben de kareleri çoğalttım, hikâyeye
dönüştürdüm. Çizdiğim köşe oturmaya
başladığı yıllarda mecburi askeri görevimi yapmak için ayrıldım. Zor bir askerlikti, dönüşte o psikolojiyle altı ay kadar
çizmeye ara verdim. Bu kısır ve sancılı
dönemi atlatmak için bir psikoloğa
gittim. Ben anlatıyordum ama doktor
beni pek dinlemiyor, defterine bir şeyler
yazıyordu. Sonunda “Sen kendini çok
kapatmışsın. Sosyalleşmen lazım.” dedi.
Eve gider gitmez o doktoru ve seansı
çizdim. Çizdiğim hikâyeye de “Sosyalleşmek lazım” ismini verdim. Ama çok
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sosyalleşemediğimden sonuna “az biraz”
ekledim. “Sosyalleşmek lazım... az biraz”
köşesi böyle ortaya çıktı. Dergiden
arkadaşlara gösterdiğimde “senin
yapman gereken baştan beri buymuş”
dediler. Benim de çok içime sindi. Ara
sıra çok gülünen şakalar olsa da aslında
hayata dair, insana dair hikâyeler çizdim.
Trajik hikâyeler ama arada minik espriler
var. Ben orada kendimi buldum. 6 yıl
boyunca her hafta çizdim “Sosyalleşmek
lazım... az biraz” köşesini. Çok birikti tabi
hikâyeler. Şimdi bir yayıncı bulursam
albüm olarak yayınlamak istiyorum.
Bu işin bir okulu yok. Tamamen
usta-çırak ilişkisine bağlı. Bir usta
çizerken en basitinden kalemi nasıl
tuttuğunu, tarama ucunu nasıl kullandığını görerek öğrenmek gerekiyor. Leman
benim için bir okuldu. Orada Behiç Pek
çok yardımcı olmuştu. Kemal Aratan,
Tuncay Akgün gibi ustalara çizgilerimizi
gösteriyorduk. Bakıp yorumluyorlardı.
Fikirler verip haftaya çiz getir derlerdi.
Tekrar götürürdük, beğenmezlerdi. Ama
beğenmedik dedikleri işleri dergiye
basıyorlardı. Meğer o bir taktikmiş,
şımarmayalım diye. O zaman çok
bozuluyorduk. Doğru bir yöntem
olduğunu sonradan anladık. Açıkçası
aynısını şimdilerde
ben yapıyorum.
Onlar kadar ustalaşmadık ama bu
taktikleri de devralmış olduk.
Dergi için
İstanbul’dayken başka
projelerde de yer

aldım. Çizdiğim hikâyeler bir yayıncının
ilgisini çekmiş. Kendileri için televizyon
programı yazmamı istedi. Uzunca bir
metin hazırladım. Demo çekimleri
yapıldı. Ama son anda bir anlaşmazlık
sonucu yayınlanamadı. Moralim çok
bozuldu o günlerde. Şimdi düşündüğümde, olmaması daha iyi oldu diyebilirim.
Bazı şeylerin yavaş yavaş olması gerekiyor. Radyo programları hazırladım,
metin yazarlığı yaptım o dönemde.

Hem yazdıklarım birikmişti, hem de
çoktandır kafamda olan bir hikâye vardı.
Bahtsızlıklarla, şanssızlıklarla dolu bir
hayat hikâyesi... Bunu bir sahne şovuna
dönüştürdüm. Aslında bir çeşit Stand-Up
gösterisi ama öyle karnınızı tutarak
gülebileceğiniz bir gösteri değil. Çizdiğim hikâyelere benziyor. Bu yüzden
gösterinin adı da çizdiğim köşenin de
başlığı olan “Sosyalleşmek lazım... az
biraz” oldu. İzmir’de imkân sağlayan
mekânlarda sergilemeye başladım.
Bazen küçük aksilikler yaşasam da çok
güzel geçiyordu. İzlemeye gelenleri de
hikâyelere katmaya başladım. İnteraktif bir hâl aldı. Örneğin bir sahnede
seyircilerden biriyle dans edip şakayı
yapıp sahneden indiriyordum. Sonrasında seyirciler daha çok sahnede kalmaya
başladı. Gösteri giderek şekillendi ve
gelişti. İki buçuk üç saat sahnede
kaldığım oluyordu. Ayda bir iki defa
sahne alıyordum. Yaklaşık 70 gösteri
yaptım. İlk zamanlardaki sıklıkta olmasa
da mekân bulduğumda sahneye çıkmaya
devam ediyorum. Fakat ne yazık ki
benimki gibi deneysel projelere sahne

sağlayan, destek veren mekân bulmak
zor. Zaten fazla bir maddi beklentim yok.
Ama en basitinden teknik destek veren
ve tanıtım desteği sağlayan mekân da
kalmadı artık.

“Sosyalleşmek lazım... az biraz”
köşesinde çizdiğim hikayeler iki şekilde
oluşuyordu. Birincisi; “Keşke bunu
yaşasaydım” diye düşünüp yazıyorum.
İkincisi; yaşanmış bir hikâye ama “Keşke
böyle yaşasaydım” diyerek. Aslında çoğu
hikâyeyi gerçek olaylardan kuruyorum.
Ama hiçbirisini yaşandığı şekilde çizmiyorum. Kadın-erkek hikâyelerinde yer
alan erkek tiplerin karakterine sahip
değilim örneğin. Ama ikinci bir kişiliğimi
orada ortaya çıkarıyorum. Bipolar bir
hadise var yani ortada. Bu beni rahatlatıyor da aslında. Gerçek hayatta yaşanan
küçük olayları zihnimde hikâyeye
çeviriyorum. Mesela, yan
masada birinin çayı dökülüyor. Benim gözümde hemen
bir tanışma hikâyesi şekilleniyor. Anlatılanları da bunun
üzerine kurabiliyorum. Her
hafta bir konu çizdiğim için
pratik düşünmem gerekiyordu. Çevremdeki küçük
olayları bir hikâyeye bağlayıveriyordum. Bir de gece
hayatıyla ilgili hikâyeler
oluyor örneğin. Ama gece
hayatı dediğim bara gidip iki
bira içip sağa sola bakmak.
Öyle çılgın, partili bir gece
hayatı değil tabii ki.

babamın arkadaşlarından
esinlendim. Memuriyetten
emekli, sakin bir kıyı kasabasına
yerleşmiş, kuşak çatışmasından
dolayı günümüz gençlerinin
tercihlerini pek beğenmeyen bir
karakter benim için. Görüntü
olarak da devamlı fular takan,
bir yere oturduğu gibi gazete
okumaya başlayan veya bulmaca çözen, durmadan gözlüğünü
düzelten birisi Keçi Sefer.
6 yıl önce bir çizer arkadaşım
vasıtasıyla özel bir okulda
ilköğrenim öğrencilerine
karikatür dersleri vermeye
başlamıştım. Sadece bir eğitim dönemi
çalışıp bıraktım. Bu sene yeniden İTÜ
Geliştirme Vakfı Okulları’nda dersler
vermeye başladım. Öğrencilerle tek
sayfalık bir fanzin çıkartıyoruz şimdi.
Tamamen kendi çizgileriyle oluşturdular.
Onların çizgilerini tarattım, renklerine
yardımcı oldum, mizanpajı oluşturdum.
Okula sunduk ve onay aldık. Çocuklara,
öğretmenlere ve velilere dağıtılmak
üzere broşür formatında bir fanzin
hazırladık. Bir ara yetişkinler için de
karikatür atölyeleri yapıyordum. Çok
güzel geçiyordu. Fakat yine gösterilerde
olduğu gibi mekânlarla anlaşamadığımızdan devam edemedim.
Günümüzde mizah dergiciliği maalesef çok kötü durumda. Onlarca mizah

dergisi açılıp kapandı. En son yıllardır
satışta olan Penguen dergisi kapandı.
Uykusuz ve Leman ayakta kalmaya
çalışıyor. Eskiden her hafta birkaç mizah
dergisi alıp bütün köşeleri okurduk. Bir
kafede oturduğunuzda yanınızdaki
masada mutlaka mizah dergisi okuyan
birine rastlayabilirdiniz. Sanırım internetle beraber insanların mizah anlayışı da
değişti. Anlık kısa videolar, animasyonlar
veya fotomontajla hazırlanmış şakalara
gülüyoruz artık. Karikatür de internete
evriliyor yavaş yavaş. Tabii ki mizah
karikatürsüz olmaz. Kim bilir? Şimdilerde
plakların ve kasetlerin yeniden popüler
olması gibi mizah dergileri de yeniden
popüler olabilir. Fakat o zaman geldiğinde içeriği oluşturabilecek sanatçı bulabilirler mi, orasından şüpheliyim.

Hikâyenin yanı sıra
karakter oluşturmak da
önemli. Seferihisar ve Seferi
Keçi diye söze başladığınız
anda “Keçi Sefer” de benim
kafamda şekillenmeye
başlamıştı. Siz de aklınızdaki karakterden biraz bahsedince aynı şeyleri düşündüğümüzü fark ettim. Böyle
ortak bir fikir ortaya çıkınca
da çok mutlu oluyorum.
Keçi Sefer’i yaratırken
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Adaletin bu mu dünya?
Uğur Vardan

Ç

ok tutmuş dizilerin beyazperde uyarlamaları elbette çok
çok eski ve geçerli bir formüldür… Bizde sayısı az da olsa
özellikle Amerikan sineması için kökleri çok uzak geçmişe uzanan bir reflekstir… Bu yılın başları (10 Ocak) itibariyle
vizyon bulan yerli yapımlardan ‘S1 F1R B1R’, televizyon kanallarında değil belki ama dijital platformlarda yayımlanan ve şansını büyük perdede de denemeye karar veren bir dizinin filmi
kimliğiyle karşımıza çıktı. “Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da”nın
uzun metraj hali olan çalışma bence sinemamız adına tuhaf bir
heyecanın ifadesiydi.
Doğrusu diziyi izlemediğim için yapısına ve dertlerine pek
hâkim değildim ama konusuna şöyle bir göz atmak yetiyor.
Dolayısıyla hemen filmin özetini paylaşayım: Ana karakterler Savaş, Cihat ve Azad İzmir’e taşınmalarına rağmen yine
beladan kurtulamazlar… Kötülerle ve kötülüklerle yolları bir kez
daha kesişir…

‘John Wick’ten aşağı kalmıyor!
Yönetmenliğini Kadri Beran Taşkın’ın üstlendiği yapımı
tanımlayacak ilk sözcükler ‘Kan ve şiddet’ olsa gerek… Filmin
gezindiği sular, adaletin sadece silahla ve gücü gücene yetenle
sağlandığı bir dünyanın tasvirine soyunuyor. Bu dünyada iyi olmak, evet bir erdem ama yetmiyor, çünkü karşındaki kötülerin
sayısı çok ve öldür öldür bitmiyorlar… Bu açıdan ‘S1 F1R B1R’
bugüne kadar üç filmi olan (dördüncüsü yolda) ‘John Wick serisi’ni de akla getiriyor. Hatırlanacağı gibi Keanu Reeves’in ana
karakterine hayat verdiği serinin her yeni adımında öte dünyayı
boylayanların sayısı inanılmaz rakamlar eşliğinde artıyordu.
Yeri gelmişken ‘John Wick 3’e ilişkin eleştiri yazımın son paragrafını bu sayfalara taşıyayım: “Sayanların yalancısıyım, John
Wick ilk filmde 76 kişiyi, ikincisinde ise 128 kişiyi öte dünyaya
yollamış; bu filmde sayının rahatlıkla 200’e ulaştığını söylemek
mümkün sanırım...”
‘S1 F1R B1R’de de film boyunca ölenlerin sayısı sanırım
100’ü buluyordur… Bu benzerliğin yanı sıra önemli de bir fark
var tabii; Keanu Reeves’in sürüklediği seride bütün çatışma
sahnelerine koreografik bir hava ve estetize edilmiş şiddet
hâkimdi, Adanalı gençlerin İzmir’deki macerasında ise böylesi
bir çabadan pek bahsedemeyiz.

Karşı tarafla, anlayacağı dilden konuşmak…
Ama Kadri Beran Taşkın’ın filmini sadece ‘karikatürize şiddet’le
tarif etmek haksızlık olur… ‘S1 F1R B1R’ ait olduğu coğrafyaya
ilişkin dertleri, kendince sosyolojik okumaları olan bir yapım.

Savaş, Cihat ve Azad,
sahip oldukları oto
yıkama dükkânında
kendilerine yeni bir
gelecek ararken,
tecavüzcülerin elinden
kaçan küçük kız çocuğu Melek’i kurtarma
çabaları onları geniş
bir suç ağıyla hesaplaşmaya itiyor. Çünkü
küçük kızın peşine
düşenlerin bir ucu siyaset sahnesine uzanıyor; öyle ki sokaklarının kanununu kendince yazmak
isteyen çetenin başında bağımsız belediye başkan adayı var…
Filmin temel yaklaşımını, bize aktardıkları ya da perdede
gösterdikleri vasıtasıyla şöyle yorumlamak mümkün: Adalet ancak silah yoluyla ve karşı tarafın anlayacağı dilden bir
çabayla sağlanabilir. Ve en önemlisi kötüler hak ettiği kaderi
yaşamalı…

Yılmaz Güney’e selam olsun!
Sinema aynı zamanda bir ‘katarsizm’ sanatıdır. Bazen hayatın eksik parçalarını bir filmin kareleri tamamlar. ‘S1 F1R B1R’,
belki sinematografik açıdan eksiklikler barındıran bir yapım
ama en azından niyeti eksik parçaları kendince tamamlamaktan yana. Ki belki de bu yanıyla bir mirasa da sahip çıkıyor:
Hatırlanacağı gibi Çukurova’dan çıkmış eski bir sinemacı, Yılmaz Güney de geçmişin deyimiyle ‘vurdulu-kırdılı’ filmlerinde
adaletin peşindeydi (‘Umut’ adlı başyapıtında da yeni-gerçekçiliğin!). Öykünün bize getirdiği nokta itibariyle de takdir edilesi
bir yanı var; öz evlatlarına acımıyor, onları da şiddetin gelgitli
ortamında bir bir sahneden alıyor…
‘S1 F1R B1R’e ilişkin eleştiri yazımda da belirtmiştim, Kadri
Beran Taşkın’ın filmi belki daha iyi bir sinematografi ve senaryoyla yaşadığımız coğrafyanın ‘La haine’i olabilir ve sinema tarihimize bir ‘klasik’ olarak geçebilirmiş. Ama ne yazık ki böylesi
bir tablo gerçekleşmemiş. Yine de karşımızda belli ölçülerde
heyecan verici, anlattıkları itibariyle kayıtsız kalınamayacak bir
yapıt var. Bu açıdan eğer henüz izlemediyseniz ve bir yerlerde
rastlarsanız, kadrosunda Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan
Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Hakan Aydın, Hiro
Hami ve Salih İnci gibi isimleri barındıran ‘S1 F1R B1R’e göz
atın, kaçırmayın derim…

Yolu İzmir’den geçen filmler…
Malum, ‘S1 F1R B1R’, öyküsü itibariyle
İzmir’de biçimlenen bir yapım. Bu vesileyle
son dönemde yolu İzmir ve civarından geçen
kimi filmleri hatırlayalım derim…
Babam ve Oğlum / Yönetmen: Çağan Irmak
Vicdan / Yönetmen: Erden Kıral
Süt / Yönetmen: Semih Kaplanoğlu
Mutlu Aile Defteri / Yönetmen: Nihat Durak
Köksüz / Yönetmen: Deniz Akçay Katıksız
Bornova Bornova / Yönetmen: İnan Temelkuran
Ben O Değilim / Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu
Körfez / Yönetmen: Emre Yeksan
Baba Nerdesin Kayboldum / Yönetmen: Ahmet
Karaman
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Festina Lente

S

ığacık’tayım. Denizin içine sessizce
sokulmuş burunda, bir oteldeyim.
Maya’da. Bir dinginlik, bir sakinlik...
Kış güneşi altında kimsenin acelesi yok,
her iş kendi kıvamında yürüyor, her şey
kendi dingin temposunda deviniyor.
Önümde kıyıya usul usul vuran deniz
öyle, rüzgârda salınan zeytin ağacının
dalları öyle, arkamda 2000 yıldır duran
antik şehir Teos öyle…
Otelin broşüründe okudum, “hızla
yavaşla”. Bu söz bunları düşündürüyor,
yazdırıyor şimdi.
İstanbul’dan gelir gelmez ben de öyle
yaptım galiba. Hızla yavaşladım. Bir de
bunun zıttı gibi görünen ama aslında
tamamlayıcısı bir söz var: "festina lente".
Aslı Yunanca, Latince’ye Erasmus
tarafından çevrildiği düşünülen bir deyiş,
bir oksimoron. En yakın tercümesi “yavaş
yavaş acele et” olabilir. Elbette her tercüme edilenin başına gelen, bu söz öbeğinin de başına geliyor, az biraz eksiliyor
ruhu… Buna rağmen bu cümlecik hayatın
zıtlıklarını, aşılmazlıklarını, zorluklarını ve
garip tesadüflerini okumaya gayret gösteren inançlı bir faninin besmelesi, inancını yitirmiş olanınsa manifestosu olmaya
aday. Sadece amacı olan bir hayatın
yaşanmaya değer olduğunu kavramış bir
insanın gözlerini yummadan önce söyleyeceği bir son söz de olabilir belki. Peki
ya postmodernizmin getirilerinin içinde
bunalıp, bu bunalımdan kaçmak için hızlanan, hızlandıkça özünden çok uzaklara
savrulduğundan habersiz ve daha acısı
umarsız olan 21. yüzyıl modernleri için bu
cümlecik instagram hesaplarından yapacakları bir gönderinin ötesine geçebilir
mi? Biraz yavaşlayıp, düşünelim…
Tempoyu artırarak yaşamayı seçtiğimiz hayatların bedeli oldukça yalın ve
ağır. Kendimizi unutmaya ve sonra da
beceriksizce tekrar bulmaya mahkûm
oluyoruz. Birileri kulağımıza hızlanırsak
daha çok şey elde edebileceğimize dair
bir şeyler fısıldamaya başlıyor. Bu birileri,
çok tüketirsek çok doyacağımıza, çok
çalışırsak çok kazanacağımıza ve elbette
çok kazanırsak çok mutlu olacağımıza
bizi inandırmaya ant içmiş kapitalizm
üfürükçülerinden başkası değil.
Hızlı tüketim eylemleri ve bu eylemlerin
çabucak getirdiği hazları tatmak üzerinden bir yaşam sürmeye koşullandırılmış
modern insan, bir zaman sonra ruhunun
çağrılarına sağırlaşır ve kitlelerin hep bir
ağızdan bağıra bağıra söylediği nakaratları
kendine rehber eyler. Derin sıradanlıkta ve
tekrarlarda hayat ve mutluluk bulan güruhun empozelerini, özentilerini ve yaklaşımlarını hayatına aynalayan insan kendini
unutur. Nereden geldiğini, neden burada
olduğunu, aslında nereye gitmek istedi-

ğini, kim olduğunu,
kim olabileceğini,
kendi sesini, kendi
tenini unutur. Kendini hatırlamayan,
hiçbir şey seçemez.
Çoğunlukla önüne
çıkan her durumu,
her teklifi, her fırsatı
ve her insanı kendi sıkıcı yaşamından kurtulma isteği ile ölçüp tartmadan hayatına
sokuşturmaya ve uydurmaya çalışır. Bu
sokuşturma ve uydurma çabasını da hayatı yaşamak olarak adlandırır. (Biz insanlar
adlandırmadığımız şeylerden korkarız
çünkü, her şeyin bir adı sanı olmalı, ismi
cismi belli olmalıdır.)
Lakin hayat, arsızca birilerini ya da bir
şeyleri tüketmek, oraya buraya koşturmak
değildir. Hayat kendini gerçekleştirme
cesaretini gösterebilmektir. Kendini ger-

çekleştirebilmek
için sorumluluk
almaktır. Olaylar zincirinin
ve mekânın,
zamanın herhangi bir noktasında kesişerek tamamen irademizin dışında hayatımıza neşter atmasına korkmadan izin
verebilmektir. En kötüsünün gerçekleşme
ihtimali olsa dahi hayata güvenmektir. Yaşam, değer vermektir, özen göstermektir.
Bazen sabretmek, gerektiğinde kükremektir. Bir de sanırım çokça sevmektir.
Ne istediğinizi hatırlayana ya da bulana kadar lütfen yavaş gidiniz…

Esra Vural
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Pagos üretici pazarında
Kadifekale 2000 yıldır surlarıyla meşhur. Büyük İskender'den beri bu duvarlar İzmirlileri düşmandan ayırmış, yağmacıdan
korumuş. Ama bir de aynı kentte yaşayan hemşerileri birbirinden ayıran duvarlar var. Önyargılarla örülen, birbirinin
hayatına sırt döndükçe yükselen duvarlar. Kadifekale’nin surlarının içinde şimdilerde bu görünmez duvarlar sarsılıyor;
belki yıkılmıyor ama çatlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Kadifekale'de kurduğu Pagos Üretici Pazarı'ndaki 120 tezgahta,
sadece üretici kooperatifleri ve Kadifekaleli kadınlar yer alıyor. Kordon’da yaşayıp, başıma bir şey gelir endişesiyle bir
defa bile Kadifekale’ye çıkmamış; Ödemiş’in, Tire’nin en uzak köylerinde bu yaşa gelip İzmir’in merkezini hiç görmemiş;
ömrünü Kadifekale’nin dar sokaklarında geçirmiş kadınlar, burada buluşuyor. İzmir'in kentlisi, köylüsü burada bir
araya geliyor. Size tavsiyemiz, güneşli bir cumartesinizi Pagos'a ayırın, üreticilerle tanışın, alışveriş yapın, Kadifekaleli
kadınlarla dertleşin, nefis böreklerinden, midyelerinden tadın, çay bahçesinde İzmir'in dört yanından gelmiş ziyaretçilerle
sohbet edin. Emin olun, evinize dönerken yanınıza alışveriş filenizdekilerden fazlası kalmış olacak.

Arzu Uzun | Bornova Tarımsal Kalkınma Koop.
Arzu Hanım Çamiçi köyündenmiş. Ne mahsulleri
varsa pazara getirdiklerini,
bu hafta tezgahlarında en
çok kereviz, pırasa ve ceviz
olduğunu söylüyor. Pazardan çok memnunlar, “Orada
burada pazara çıkmak için
yer aramaktan kurtulduk.
Burada ekmeğimizi çıkarıyoruz” diyor. Ceviz ve badem
fidanlarını da Bornova Belediyesi vermiş. Belediyelerin desteği olmasa köylünün ayakta
durmasının çok zor olduğunu anlatıyor.

Erdal Gündük | Torbalı Çapak Köyü Kalkınma
Koop. - Atalık Tohum Topluluğu
Atalık Tohum Topluluğu geçen yıl kurulmuş.
Torbalı’daki arazilerinde
yerel tohumları çoğaltıyor
ve burada sebze meyve
üretiyorlar. Tohum takas
etkinliklerine katılıyor, çoğalttıkları tohumları paylaşıyorlar. Ürettiklerini ise esas
olarak Pagos ve Kültürpark’taki pazarlarda satıyorlar. Erdal Bey “Pazarlara katılım çok
güzel, halkımızın yerel tohuma ilgisi çok. Buraya gelip tohum
alan, tohum getiren, topluluğumuza katılan insanlar oluyor.
Bu pazarlarda diğer kooperatiflerden arkadaşlarla tanışıyor,
onlarla tohum alışverişi yapıyorum. Seneye yere tohumlarla
üretilmiş ürünler daha da çoğalacak.” diyor ve ekliyor: “Sağlıklı
ve bağımsız gıda için tek çaremiz yerel tohum. Sağlığımız için,
geleceğimiz için yerel tohumları yaşatmalıyız.”

Serap Nemutlu|
Bayındır Doğal
Ürünler Tarımsal
Kalkınma Koop.
Serap Hanım Bayındır’ın
Kızıloba Köyü'nden gelmiş.
Kooperatifleri dört yıl önce
kurulmuş. Çoğu köylünün
semt pazarlarından yer alma
gücü olmadığını, ürünleri
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hep toptancıya verdiklerini söylüyor. Bu üretici pazarları sayesinde ellerine daha fazla para geçiyormuş. “Ev bütçesine epey katkı
yapmaya başladım hanım başımla” diyor. “Biz kazanıyoruz ama
tüketici de kazanıyor” diye ekliyor: “Ürünlerimiz doğal, güzel,
sağlıklı. Arada aracı kimse yok, tüketici için de daha uygun.”

Hasan Elbüken – Karaburun Batı Mahalleleri
Tarımsal Kalkınma Koop.
Hasan Bey Batı Mahalleleri Kooperatifi’nin perakende ve toptan
satış koordinatörü. Karaburun’un
Küçükbahçe, Yaylaköy, Salman,
Parlak ve Sarpıncık gibi köylerinin kooperatiflerini tek bir çatı
altında toplayıp güçlendirmek,
daha iyi hizmet vermek için Batı
Mahalleleri adı altında bir araya
gelmişler. Tarımsal üretimin yanı sıra turizm ve ev pansiyonculuğu, tanıtım, yöresel yemekler gibi alanlarda faaliyet sürdürüyorlar.
Aynı zamanda satıştan sorumlu olduğu için herhalde, kooperatifin ürünlerini pek güzel anlatıyor. Karaburun’un özel ikliminde yetişen ürünlerinin hepsi birbirinden güzel. Karaburun’un
mandalinası Gümüldür ve Seferihisar’dan daha erken olgunlaşırmış, aroması daha güçlü olurmuş. Enginarları özellikle zeytinyağlılara gidermiş. Tabii hurma zeytinleri de bölgeye özgü.
Bir de kooperatifin ballarını öneriyor. Karaburun’da arıcılık ev
için yapılırmış, fazlası satılırmış. O yüzden suni takviye olmazmış. Hayıt ve püren ballarını özellikle tavsiye ediyor.
Pazara Belediye’nin davetiyle gelmişler, Kültürpark’ta da
tezgah açıyorlarmış. Köyümüze ve köylümüze sahip çıkmaktaki
gayreti nedeniyle yerel yönetime teşekkürlerini iletiyor.

Kadifekale’den üretici kadınlar da
Pagos Pazarı’nda
Pagos Pazarı’nda kooperatiflerin yanı sıra,
Kadifekale’nin civar mahallelerinden üretici
kadınların da tezgah açmasına izin veriliyor.
Dilara ve Emine Hanım Ballıkuyu Mahallesi’nden gelmişler. Gözleme satıyorlar. “Kendimize
bir katkıda bulunmak istiyoruz. İş alanları kısıtlı zaten, bu
şekilde iyi kötü geçim sağlıyoruz” diyorlar. Keşke haftada
bir değil, iki üç gün olsa diye
dileklerini iletiyorlar.
Yurdagül Eren, Nuhat Okçu
ve Asuman Öztep ise Aziziye
Mahallesi’nden. Muhtarları

kadınlar yanyana
Özlem Kanmetin haber vermiş, “Belediye bir üretici pazarı
kuruyor, katılmak ister misiniz?” demiş. Bir değişiklik olsun,
belki bir katkısı olur diye gelmişler. Şimdi çok memnunlar.
Belediye’nin servisiyle gelip gidiyorlarmış. Bu röportajları yaptı-

ğımız gün hava çok soğuktu ve bir etkinlik yoktu ama normalde
konserler ve gösteriler de oluyormuş. “Normalde müziğimiz
de var, çok şenlikli oluyor” diyor ve ekliyorlar: “Bütün İzmirlileri
bekliyoruz.”

Pagos Kadın Kooperatifi
İzmir’in midyesi Kadifekale’den gelir. Pagos Pazarı’nda midye
üreten kadınların kooperatifini görünce yanaşmadan edemedik. Pagos Kadın Kooperatifi standında, kooperatif kurucularından Filiz Çakar’ın hem çayını içtik hem sohbet ettik.
- Ne zaman kuruldu kooperatifiniz?
- Ağustos ayında. Mahalleli kadınlar olarak yaklaşık üç yıldır
kooperatifleşmeye çalışıyor, eğitimler alıyorduk. Nihayet bu
yaz kurduk kooperatifimizi.
- Midyeden başka şeyler de var standınızda, neler üretiyorsunuz?
- Esas midye tabii ama onun yanında içli köfte, Mardin
kömbesi, börek, sarma var. Kadınlarımızın çoğu daha önce hiç
dışarıda çalışmamış, ev hanımı. Övünmek gibi olmasın elimizin
lezzeti de var. Ama esas ürünümüz midyedir. Midyenin havuçlu
dereotlu, körili değişik çeşitlerini yapıyoruz.
Bizim bölgemizin yüzde 90’ı geçimini midyeyle sağlıyor. Kadınların çoğu çocukları olduğu için ya da aile baskısı yüzünden
dışarıda çalışamadıkları için bu işi yapıyor. Evde midye yapıp
3-5 kuruş kazanmak cazip geliyor. Erkekler de dalgıç, midye
satıcısı, tedarikçisi… Çoğu bu işi yapıyor.
Ama burada ezilen, bütün yükü çeken kadınlar oluyor. Midye
çok zahmetli, yapımı çok emek isteyen bir iş. 20 kiloluk bir kova
midye düşünün. Midyeciler kadınları bir evde topluyorlar ve
kovasını 10 liraya açtırıyorlar. Üç saatini alır bir kova midyeyi
açmak. Kışın soğukta, yazın sıcakta, sağlığa uygun olmayan
ortamlarda çalışıyor kadınlar. Çocuğu olan yanında getiriyor,
bütün çileye çocuklar da ortak oluyor. Burada bir emek sömürüsü var. Emeğinin karşılığını alamamak var. Biz de bu yüzden
midyeye yoğunlaştık. Dedik ki kadınlarımız zaten bu işi yapıyor.
Ama daha sağlıklı koşullarda yapsınlar, emeklerinin karşılığını
alsınlar.
- Kooperatifi kurmak da kolay değil, insanları ikna etmekte
zorlandınız mı?
- Biz yedi ortakla kurduk. Birçok kadın çekindi o zaman.
Kooperatif demek, emek demek. Anlattık, ilk başta hemen bir
geri dönüş olmayabilir, zamanla olacak diye. Birçoğu çekindi
ortak olmaktan. Kimisi dedi, ben zaten dışarıda yapıyorum,
kooperatife gelirsem o işten olurum. Kimisi dedi üç kuruş da
olsa kazanıyorum, ya kooperatif olmazsa, eşim ne der. Aile
içinden de engeller oldu. “Gidiyorsunuz, hiç para kazanmadan
geliyorsunuz, boş işlerle uğraşıyorsunuz, evde oturun daha iyi”
dediler. Benim eşim bile, ya kooperatif ya ben dedi, şaka yollu.
Ama kendimizi ispatlayarak ilerliyoruz, bu tür engelleri aşıyoruz. Sonuçta yedi kişi bir araya gelebildik ve kendi emeklerimizle, hiç kimseden destek almadan kooperatifi kurduk.
Bizim kuruluşumuzun olgunlaşması hemen seçimlerin sonrasına denk geldi. Tunç Başkan’ın gelmesiyle, Pagos Pazarı’nın
kurulmasıyla aynı tarihlerdedir kuruluşumuz. Tunç Başkan,
Neptün Hanım gelip gitti. Bize inandılar. Belki de biz kendimize
inandığımız için onları da inandırdık. Bu işi gerçekten istediğimizi, kararlı olduğumuzu, zorluklara rağmen vazgeçmeyeceğimizi, yapabileceğimizi gördüler. Sağ olsunlar çok destek

oldular, manevi destekleri çok büyüktür.
Buradaki insanlar da bir şeyler yapmaya başladığımızı görünce, bu desteği hissedince inandılar bize. Birçok insan ortaklık
için gelmeye başladı. Ortak sayımız hızla 18’e çıktı.
- Kooperatifin faydasını gördünüz mü?
En büyük faydası, kadınlara bir özgüven geldi. Önceden çekiniyorlardı, o korkuyu yendiler. Şunun farkına vardı kadınlar, bu
işi biz yapıyoruz, işin bütün yükünü biz çekiyoruz. Bunu birinci
elden satabileceğimiz noktalar bularak daha fazla para kazanabilir, emeğimizin karşılığını alabiliriz. Hem de insanlara çok
daha kaliteli midye satabiliriz. Kooperatif sayesinde bu pazarlara çıkıyoruz, kendimizi tanıtıyoruz, hedeflerimizi yavaş yavaş
gerçekleştirmeye başlıyoruz.
Bizim hedefimiz ucuz midyelere rakip olmak değil. Biz bu
işin standardını belirlemek istiyoruz. Üreticinin insani şartlarda
çalışıp emeğinin karşılığını alsın, tüketici sağlıklı midye yiyebilsin ve midyeye karşı oluşan yargıların yıkılsın… Bizim sattığımız
midyelere bakıyor insanlar; piyasada şu kadar, sizde niye bu
kadar diyorlar. Biz menşeili midye alıyoruz. Bizim aldığımız
midyeler faturalı, nereden geldiği belli ve sağlık açısından kontrolden geçmiş. Üretimde sağlıklı ve hijyenik şartları koruyoruz.
- Üretimi nerede yapıyorsunuz, bir tesis kurabildiniz mi?
- Yeni kurulmuş bir kooperatifiz ve henüz bu kadar gücümüz
yok. Ama bu ilk hedefimiz. Şimdilik evlerde üretiyoruz ama
temizliğe ve hijyene özen gösteriyoruz. Pirincin ve yağın kalitelisini kullanıyoruz. Pirinci günlük yapıyoruz ve dediğim gibi, en
önemlisi menşei belli midye kullanıyoruz.
- Üreticiye ulaştırma ağınız pazarlardan mı ibaret?
- Evet, şimdilik sadece Pagos ve Kültürpark’a gidiyoruz. Başka etkinliklerde kendimizi duyurmaya çalışıyoruz. Broşürlerimizi ve kartlarımızı dağıtıyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz.
Ama şu anda daha geniş bir talebi karşılayacak yapımız yok.
Üretim tesisimiz olduktan sonra pazar ağı da kendiliğinden gelişecek. Çünkü şu anda bizden midye almak isteyen çok yer var,
oteller, şirketler. İnsan gücü olarak kapasitemiz var ama böyle
bir tesisimiz ve altyapımız yokken, sadece ev eksenli üretip
pazarlarda satabiliyoruz. Öncelik üretim tesisi ve satış noktası
olarak kullanabileceğimiz bir dükkan.
Bu tesisi açınca bir şey daha ispatlamış olacağız. Artık bir yerimiz var, pazarımız genişledi diyeceğiz. O zaman şimdi engel
olan eşler de “gidin gidin, siz de para kazanın” diyecekler.
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Köy-Koop İzmir Başkanı Neptün Soyer'e kooperatiflerdeki canlanmayı sorduk:

'Köylümüz toprağa küsmez, üretir, yeter ki satabilsin'
İzmir'in genelinde üretici pazarlarının sayısının artmasıyla
birlikte kooperatiflerde de bir canlanma gözleniyor.
Köy-Koop İzmir Başkanı Neptün Soyer'e bu canlanmayı
sorduk. Neptün Hanım'la Hıdırlık Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi'nde buluştuk. Arı kovanı gibiydi. Neşeli bir
telaş içinde bir yandan ertesi günkü pazara hazırlık, bir
yandan internet siparişlerini yetiştirme uğraşı, bir yandan
öğlen yemeğine gelecek
mahalleli için yapılan
yemekler. Seferihisarlı
kadınların hiç yoktan var
ettikleri bu yerin hikâyesi
de gelecek sayıya o zaman.

İ

zmir öteden beri kendine has bir
tarımsal kalkınma modeli geliştirmeye çalışan bir kent. Bu modelin
en önemli öğesi de kooperatifler. Son
zamanlarda özel bir canlanma seziliyor
bu alanda, öyle mi gerçekten?
- İzmir'de kooperatifçilik ya da daha
genel konuşursak tarımda üreticilerin
dayanışması, İzmir’de çok köklü bir geçmişe sahip. Ta 1800’lere Mithat Paşa’nın
Memleket Sandıkları’na götürebiliriz
bunu. 1900’lü yıllarda TARİŞ var, 30’larda
Köy Enstitüleri’nin İzmir’de tarımda çok
etkisi olmuş. Ve sonra 1960’larda Köy
Koop tabii… Her zaman bir dayanışma
ekonomisi olmuş bu topraklarda. Üreticiler yan yana gelmeyi bilmiş. Bunlara
liderlik edecek insanlar da yetişmiş. Sadece sebze meyve olmamış yani, insan
da yetişmiş. Son yıllarda ise bir canlanma
var dediğiniz gibi.
Bu canlanma neye bağlı? En başta
yerelde tüketime, pazarlamaya. Yerel
pazarlar, yerel yönetimlerin alımları…
Canlılık böyle başladı. Siz pazarlamaya
başladığınız anda üretimi canlandırıyorsunuz. Satamıyorsanız niye üretesiniz
ki? Son zamanlarda üretici pazarlarının
artmasıyla çok verimli bir alan buldu
kooperatifler ve küçük aile çiftçileri.

- Alan bulunca da serpildi yani?..
- Yakınımızdan bir örnek vereyim. On
sene önce Seferihisar Belediye Başkanı
Tunç Soyer üretici pazarlarını açtığında,
hiç unutmuyorum, bir üretici pazara
elma getirmişti. Hemen şikâyet etmişler
Başkan’a, Seferihisar’da elma üretilmiyor, bu dışarıdan geliyor diye. Hâlbuki
küçük aile çiftçilerinin bahçesinde 3-5
tane elma, armut vardır muhakkak, hepimizin yok mu? Türkan Hanım’ın da beş
tane elma ağacı var, niye satmasın? Hepsini kendisi yiyecek değil ya, o da elmalarını getirmiş bir sepet. Sattıkça da daha
fazla elma ağacı dikti, elma üretmeye
başladı Seferihisar’da. Şimdi Salı pazarında Seferihisar elması yiyoruz. Daha
iyi değil mi? Yerelde üretim ve tüketim
iklim açısından da daha iyi. Karbon ayak
izi diye bir şey var. Ürettiğinizi uzağa mı
göndermek mi, yoksa en yakınınızda
pazarlayabilmek mi?
Bu arz talep meselesi neticede. Eğer
satabiliyorsa, çiftçimiz üretiyor. Küçük
aile çiftçilerini ayakta tutmanın yolu,
onlara ulaşabilecekleri pazar imkânları
açmak. Küçük aile çiftçisi deyip geçmeyin, tarımda hele de bizim gibi ülkelerde
en önemli üreticidir küçük aile çiftçileri.
- Köylüyü üretmekten, toprağı işlemekten vazgeçiren şey
üretmenin zahmeti
değil o halde, satabildiği sürece daha
fazla üretmekten
kaçmıyor.
- Ben hep bunu
söylüyorum. Bizim
köylümüz toprağa,
köyüne, üretmeye
küsmez. Köylümüz
aslında yoksul değil
yoksundur. Ne demek istiyorum; ula-
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şımdan yoksundur, sağlıktan yoksundur,
eğitimden yoksundur. Kırsalda hayat o
yüzden zor. O yüzden köylü toprağını
terk edip şehre gidiyor. Bilhassa kadınlar,
çocuğunun daha iyi eğitim alması için,
daha iyi sağlık koşullarına sahip olması
için, ailesini sırtlandı götürdü şehre. Ama
şimdi şehirler yaşamın en zor olduğu
yerler oldu. Tekrar geri dönmek istediklerinde de ellerinde toprak kalmadı.
İzmir kırdan kente göçü en az yaşayan
yer olmuş. Çünkü toprağın ne kadar
önemli olduğunu evvelden beri biliyor
Ege’nin köylüsü. 80’lerde bir durağanlık
var ama son dönemde bu da değişiyor
İzmir’de. Göç hiç yok değil ama çok az.
Tarıma bir geri dönüş de var. Tarımda
büyüme, tarımsal istihdam, üretim, hep
Türkiye ortalamasının üstünde. Bunun
başarılmasında en büyük rolü de kooperatifler ve onların önünü açan yerel
yönetimler olmuş.
- Bu durağanlık neyle ilgili olmuş?
- Neyle olacak, ülkenin genel tarım
politikalarıyla ilgili. Seçimden seçime politikacılar, tarım bakanları, başbakanlar
bir tarım politikasından bahsediyorlar.
Bu bile bir iki yıllık. Oysa biz bu ülkenin
100 yıllık tarım politikasını koymadan
başarılı olamayız. 100 yıl ne üreteceğimizi, ne tüketeceğimizi bilmeliyiz. Hangi
toprak bize ne veriyor, ne verecek bilmeliyiz. Toprağın geleceğini düşünmeliyiz.
Belki yeni sistemlerle buluşmalıyız. Ama
kadim bilgilerimizi de kaybetmeden. Siz
buğdayınızı tohumunuzu kaybedip dünyaya ihracat yapıyoruz diyemezsiniz.
- Çiftçinin kısa vadeli sorunlarını ve
ihtiyaçlarına yönelmenin ötesinde, sizin
Köy-Koop olarak böyle uzun vadeli bir
politikanız var mı?
- Çok önemli bir çalışma var önümüzde. Mahmut Türkmenoğlu Vakfı ile
birlikte tarımsal kalkınma kooperatifleri

stratejisi ve eylem planı hazırlıyoruz.
Bunun için İzmir’i bölgelere ayırdık.
Bölge bölge kooperatiflerle buluşup
birlikte konuşacak, tartışacak stratejimizi belirleyeceğiz, sonra eylem planımızı
açıklayacağız. Çünkü strateji dediğimiz
şey yukarıdan, “ben en iyisini bilirim”le
hazırlanacak bir şey değil. Hükümetlerin
yaptığı da bu. Çiftçinin gerçek ihtiyaçları,
sorunları yok o stratejilerde.
Biz bunu birlikte konuşacağız. Çünkü
bir arada olmayı becermemiz lazım.
Birbirimize güvenmemiz, elimizden
tutmamız lazım. Birbirimizin bilgisinden,
tecrübesinden faydalanarak yürümemiz
lazım. Düşersek, yanlış yapıp düşebiliriz
de, o hatayı kabul etmemiz, düzeltip
devam etmemiz lazım.
Bu çalışmanın ilk toplantısı bu hafta
sonu Yarımada’nın kooperatifleriyle
yapılacak. Buyurun izleyin siz de, oradan
daha iyi bir cevap alacaksınız sorunuza.
- Sizin kafanızdaki öneriler?
- Benim kafamdakiler belli, ama gelip
orada dinleyin onları da 
Çok şey var ama şunu söyleyeyim özellikle. Ben bu işin içinde kadın olmadığı
için var olmaya çalışıyorum. Kadın yok
tarımda. Tarlada var, bedava işçi olarak.
Ama sözü yok, adı yok. Benim en büyük
derdim, daha çok kadın üretsin, söz
hakkı olsun, yönetime katılsın… Erkeğin
olduğu her yerde olabilmeli kadın. Memleket için ne kadar değerli bir potansiyel,
düşünsenize. Sadece tarım meselesi
değil yani bu, memleket meselesi.
Bakın buradaki kadınlar, eğitim düzeyleri ne olursa olsun, hem bu memleket
için üretiyorlar hem de nasıl daha iyisini
yaparız diye kafa yoruyorlar. Çocuklar
okuldan geliyor, burada ders çalıştırılıyor. Burada yemekler hazırlanıyor, konu
komşunun gönlü yapılıyor. Hayat bu ve
kadın hayatı seviyor.
- Üretici pazarları böyle bir alan da
açtı sanırım kadın üreticiler için.
Bakın bu pazarlar sadece satış yeri
değil, bir sosyal etkinlik, insanları buluşturan bir sosyal mekân aynı zamanda.
Kadınlar bir araya geliyor, el ele tutuşuyorlar. Sözün gelişi değil, gerçekten el
ele tutuşuyorlar, halay çekiyorlar. Bilmedikleri, tanımadıkları, bu yüzden uzak
durdukları ve önyargıyla yaklaştıkları
başka hayatlarla tanışıyorlar. Pagos Pazarı mesela. Ne kadar değiştirdi oradaki
kadınların hayatını… Çoluk çocuk oradalar. İzmir’in en uzak köylerinden gelen,
belki hiç İzmir’e inmemiş kadınlar geliyor
kooperatiflerden. Yan yana tezgahlar açıyorlar. Korktuğundan, çekindiğinden hiç
Kadifekale’ye çıkmamış İzmirli kadınlar
geliyor alışverişe. Birbirlerinin hayatlarını görüyorlar, tanıyorlar. Hemşeriyiz,
kadınız, birbirimizden haberimiz yok.

Bambaşka dünyalar açılıyor önlerinde.
Midye üreten kadınlarla tanıştınız mı
Pagos’ta. Daha iyi şartlarda, daha sağlıklı
midye üretelim, emeğimizin karşılığını
alalım diye kooperatif kurdular. Kendileri
anlatıyor, düne kadar dünyaları sağlıksız
bir ortamda toplanıp midye ayıklamaktan ibaretti. Şimdi İzmir’e bir şey katıyorlar, gerçekten İzmir’in şansı bu kadınlar.
Ne kadar önemli bir şey yaptıkları,
farkında mısınız?
Diyorlar ki, acaba bu pazar tutacak
mı tutmayacak mı? Neden tutmasın ki?
Dünyaya bir de bu kadınların gözünden
bakalım. Orada büyük paralar kazanıp
evini barkını değiştirme derdi yok ki kimsenin. Öyle çok büyük şeyler istemiyor ki
kadınlar. Üretmeye devam edelim, daha
fazla üretelim, emeğimizin karşılığını
alalım, birlikte olalım derdindeyiz. Bu
çapımızla memnunuz.
Sosyal işlevi bir yana, pazarların tüketici cephesinden faydasına gelirsek?
Sağlıklı ve doğal gıda tabii. Ve aracısız olduğu için daha ucuz. Pazarlarda

gözlüyorsunuzdur, küçük aile çiftçilerinde yerel tohumlarla, ilaçsız üretim
de yaygınlaşıyor. Konu açılmışken şunu
söyleyeyim. Hatırlarsınız, geçenlerde
ıspanakta bir kalıntı gündem olmuştu
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Hal’de
bir gıda laboratuvarı kuracağını açıklamıştı. Ama bunun bir de tarla ayağı
var. Bu konuda tarım müdürlüklerinin
üzerine görev düşüyor tabii. Biz de şöyle
düşündük, İzmir’de sebze meyve olan
yerlerden başlayarak, oradaki kooperatifler kanalıyla, Büyükşehir’in ve İl Tarım
Müdürlüğü’nün vereceği destekle iyi
tarımı geliştirelim, kalıntıyı önce tarlada
denetleyelim. Biz kooperatifler olarak
burada rol alalım. Bunu hemen yapabileceğimiz, çok sayıda eğitim almış köylümüzün olduğu yerler var.
Bunu yaparsak eğer, büyük ihtimalle
Köy-Koop olarak hale de gireceğiz, hem
tarlada hem halde kontrolden geçmiş
olacak ürünlerimiz. Daha güvenli bir gıda
olabilir mi? Bu diğer üreticilerin, haldeki
tüccarların da çeki düzen vermelerini
tetikleyecek.

Tarım kooperatifleri geleceğe bakıyor
Köy-Koop İzmir Birliği ile Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik
Vakfı, kooperatiflerin temel
sorunlarını saptamak, çözümler
geliştirmek, tarımın ve kooperatifçiliğin geleceği için bir strateji
belirlemek için el birliği yaptı ve
bir çalıştaylar zinciri düzenlemeye başladı.
Zincirin ilk halkası Yarımada
Kooperatifleri Buluşması oldu.
Seferihisar, Çeşme, Güzelbahçe, Karaburun, Urla ve Narlıdere ilçelerindeki tarım,
hayvancılık, sulama ve balıkçılık kooperatiflerinden 50’ye yakın katılımcı çalıştayda
bir araya geldi.
Kooperatifler, ürün çeşitliliğini artırmaktan markalaşma ve pazarlamaya, üretim
maliyetlerinden yeni yatırımlara, kooperatifçilik eğitiminden üst birliklerin kurulmasına kadar pek çok konuyu temel başlıklar altında çözüm önerileriyle birlikte ele aldı.
Çalıştayların bilimsel yönlendiriciliğini ise Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım
Ekonomisi Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Yercan ve beraberindeki akademisyenler
üstleniyor.
Çalıştaylar Bakırçay ve Küçük Menderes havzalarıyla devam edecek.
Çalıştayın açılışını Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, KöyKoop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr.
Murat Yercan yaptı.
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Bıcık, Lap, Çakıldak, Kompir
Serra Menekay

B

aşlıkta yazanların ne olduğunu sanırım sadece Ödemişliler anladı. Ödemişliler dışında kalan okurlara belki kompir bir anlam ifade etmiştir ama Ödemişlilere ifade ettiği
anlam değildir o. Ödemişliler patatese “kompir” derler. Hep
öyle derlerdi, ben kendimi bildim bileli ve tabii öncesinde de.
Sonradan fırında pişirilmiş patateslerin içine envaiçeşit garnitür
konup tüketilen ve adına kumpir denen hızlı yemek çeşidi ortaya çıkınca kumpir adını tüm Türkiye duymuş oldu. Kompir yani
patates malumunuz Ödemiş’te çok yetişir. Patates tarımının
yaygınlaşmasında Doktor Mustafa Bengisu ve Şükrü Saraçoğlu’nun birlikte Mustafa Kemal Paşa’nın isteği ile Ödemiş’i pilot
bölge yaparak gerçekleştirdikleri toprak reformu çok önemlidir. Patates tarımı öyle
yaygındır ki Ödemiş’te,
eskiden şehrin içinde bile
tarlalar vardı. Belki de
daha doğrusu şehir verimli
tarlaların içlerine girerek
büyümüştü. Tarladaki
patates toplandıktan yani
mahsul kaldırıldıktan sonra
bir de mahallenin çocukları dalardı şehir içindeki
tarlalara. Çünkü minik patatesler toplanmaz, gübre
niyetine tarlada bırakılırdı hatta onun adına “başak” denirdi. Patatesin küçüğü pek makbul değildi,
toplamaya değmezdi. İşte biz mahallenin çocukları
o tarlalardan helal kabul edilen başakları göz hakkı
olarak toplar, onları evde haşlatır
veya tereyağında kavurtur yanında evde mayalanmış yoğurtla bir
güzel yerdik. Şimdilerde İzmir’deki
manavlarda bu minik patatesleri
görür oldum. Üstüne “baby patates” yazmışlar, normal patatesin iki
katı fiyatına satılıyor. Bu âdetler de
sonradan peyda oldu, bir şeyin adını İngilizce yazarsanız daha makbul
oluyormuş gibi. Sanki o baby patatesler bizim bildiğimiz bebbe
kompirler değilmiş gibi.
Patatesin kaynağı Ödemiş olur da Ödemiş’e özgün patates
yemekleri olmaz mı? Mesela patates galgatması. Bizim çocukken mahsulün artıkları olarak topladığımız minik patatesleri
kabuklarıyla beraber odun ateşinde iyice kızdırılmış bol zeytinyağının içine atar, bir güzel kızartıp yanında sarmısaklı yoğurtla
ve kızarmış kuru biberle servis ederseniz, olur size patates
galgatması. Patatesleri tuzlu suda haşlayıp, kabuklarını soyup
çatalla ezer içine taze soğan, maydanoz,
nane, biber ve domates doğrar, üzerine de
tuz ve zeytinyağı ilave ederseniz de olur size
kompir çiyakması.
Bu kadar patatesli tarif yetsin. Gelelim Ödemişli olmayanların anlamadığı diğer kelimeSerra Menekay Ödemiş'ten kalan çocukluk anılarını bir
araya topladığı kitabı, Heyamola Yayınları'nın yayımladığı
"İzmirim" dizisi içerisinde yayımlandı. Keyifle okuyacaksınız.
"Çocuk Gözümden Şimdiki Aklımla Ödemiş", Serra
Menekay, Heyamola Yayınları, 2019, 128 s.
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lere: “Bıcık” dediğimiz, kuşkonmazın Ödemiş yöresinde yetişen
vahşi bir formu. Halk arasında sarmaşık olarak da bilinen bu ot
zeytinyağında soğan veya pırasa ile kavrulup üzerine yumurta
kırılarak servis edilir. Ödemiş ve çevresinde yetişen pek çok
lezzetli otu aynı yöntemle yumurtalı veya yumurtasız olarak
kavurup servis etmeniz mümkün. Ukraynalı arkadaşım Elena,
ebegümeci yaptığımda lezzetine bayılıp hayretle sormuştu.
“Bizde de yetişir bu ot ama neden biz bunu böyle pişirmeyi
akıl edememişiz?” diye. Basitçe yanıtladım onu: “Çünkü sizde
zeytin ve zeytinyağı yok.” Gerçekten de Ege’nin ot mucizesinin
altında yatan lezzet zeytinyağıdır.
“Lap”, taze yemiş yani taze zincirin Ödemiş ağzındaki adıdır.
Çocuk aklımla bu adın bu meyveye, olgun meyvenin ağaçtan
yere düşerken çıkardığı ses yüzünden verildiğini düşünmüşümdür. Gerçeklik payı var mı bilmem ama iyice olgunlaşmış yemişler, Küçük Menderes Ovası’nın parlak alüvyonlu sıcak toprağına
düşerken gerçekten de “Lap!” diye bir ses çıkarırlar.
Gelelim “çakıldak”a: Çakıldak börülcedir. Börülceye bostan
çakıldağı da denir. Bostan dendiğinde Ödemiş’te
karpuz anlaşılır. Karpuz tarlalarının kenarlarına
börülce, fasulye, domates, biber, acur gibi sebze
ve meyvelerden ekilir ve bunlar tarla sahibinin
pazar ihtiyaçlarını karşılar. Bu arada Ödemişliler bir
evin pazardan alınan sebze, meyve ihtiyaçlarına
“masraf” derler. “Pazara masraf almaya gidiyom.”
cümlesi çocuk aklımın
Türkçe bilgisini en çok
karıştıran cümlelerden
biri olmuştur. Tabii bir
de ismin “e hâli” ile “i
hâli” terstir Ödemiş ağzında. Ödemiş’te saatler
“beşe çeyrek geçiyo”
veya “beşi gelikgelmekte” olabilir. Bunun
doğrusunu anlatmaya
çalıştıkları ders Ödemiş’te görev yapan Türkçe öğretmenlerinin en
zorlandıkları gramer dersi olur. Biz dönelim tekrar
bostan çakıldağına. Çakıldak ya da zeytinyağlı,
bol soğanlı, kırmızıbiberli
yemeği yapılarak ya da
haşlanıp üzerine sarımsaklı, zeytinyağlı ve koruk
sulu bir sos dökülerek
salata şeklinde tüketilir.
Salatası yapılacaksa çakıldakların kenarları sıyrılmaz, çakıldaklar bütün
hâlinde uzun uzun haşlanıp soslanır ve sofraya öyle konur. O
salatanın adı “çakıldak sıyırması”dır.
(…)
Üzerine bir de Ödemiş'e özgü tatlıdan bahsedelim de tam
olsun. Dibile tatlısı. Ödemiş'te özellikle bayram ve düğün
yemeklerinde çok sunulur. Yumurta, süt, su, yoğurt ve un ile
yapılan bir hamurun açılıp, kısa şeritler halinde kesilerek gül
şekli verildikten sonra kızartılıp şerbetlenmesiyle yapıla bu tatlı
"damat tatlısı" olarak da bilinir. Damat gelini düğünden bir hafta sonra anasının evine getirdiğinde damat yesin diye yapılması
adettendir.
Bu kadar yemek lafından sonra acıkmış olmalısınız. En iyisi,
yukarıdaki tariflerden ağzınıza layık birini yapıp tadına bakmak
ve Ödemiş mutfağını anmak. Haydi afiyet olsun o zaman.

Kırsalda yaşam, kentte yaşama karşı
Arazide yeterince gözlem yapmıştık. Güneş nerden doğuyor, nerden batıyor, mevsimsel etkiler, hâkim
rüzgâr yönleri, arazi içindeki öğeler, eğimler, tepeler ve verimlilik, hepsine kafa yormuştuk. Permakültür
tasarımlarına, mimariye çalışmıştık, arazideki yerel bitkilerin kataloğunu çıkarmıştık. Çevrede yaşayan,
beslenen veya araziden gelip geçen yaban hayvanları ile tanışmıştık. Peki artık köyde kendi kendimize
yeteceğimiz ve kendi yağımızda kavrulabileceğimiz bir hayata kavuşabilecek miydik?
artık yanımıza medeniyetimizi almadan, şuradan şuraya adım
atmıyoruz.

İpek Sabuncu Öğretmen

B

u “kahraman bakkal süpermarkete karşı” gibi kaybetmeli
kazanmalı bir rekabet değil. Her yönden çetrefilli bir
karşılaşma. Son 20 yılda ağır göçe maruz kalan büyük
şehirler, eskisi gibi sınırları belirgin merkezler değiller. Köyler ve
küçük yerleşim yerleri de aklımızda kalmış eski kırsal tanımını
içinde barındırmıyor. Türkiye’de artık köy ve kent nüfusunun
niteliklerinin birbirinden ayrılmasına yol açan alt yapı, ulaşım,
iletişim gibi konularda eski yokluk veya aksaklıklar da yok. Bu
konu ile ilgili İlhan Tekeli hoca, kent ve kırda yaşayanların davranış kalıplarında rasyonel bir farklılık kalmadığını, bunun yanı
sıra, kırdaki iş faaliyetlerinin çeşitlenmesi ile faaliyet açısından
da, yerleşim yerlerindeki farkın anlamını yitirdiğini ve kent ve
kır arasında artık bir ayrım çizgisinin kalmadığını belirtiyor.(1)
Yani günümüzde tası, tarağı toplayıp kırsala yerleşmek çok da
cesaret gerektiren bir iş değil. Elbette cep telefonunun kapsama
alanı dışında olduğu, elektrik ve suyun gitmediği yerler de var.
Ama oralara yerleşmek için bile, bir yola ihtiyacınız olacak. Ne
de olsa bir ev yapıp, eşyalarınızı taşıyacaksınız. Tabii
elbette şanslıysanız ve bir su
kaynağınız varsa, o suyu çıkarmak için pompaya, pompayı
çalıştırmak için de elektriğe
ihtiyacınız olacak. Bu arada sütünüzün, peynirinizin
bozulmaması için bir buzdolabına ihtiyacınız olacak. Liste
uzayıp gider. Kabul edelim,

Maceralar, maceralar
Ben şehirde doğup büyüdüm. Dört tarafı Balkan göçmeni bir
aileden geliyorum, alayımız okumuş memurdur. Geçim sebebi
ile dedelerim bile şehirlerde yaşardı, arada ziyaret ettiğimiz
bir köyümüz bile yoktu. Ancak bir hayalimiz vardı. Büyük bir
istekle ve hevesle “şehirden kurtulduk” diye tef çala çala, köye
yerleştik. O kadar istekliydik ki, seneler boyunca dersimizi çalışmış, teoriğimizi güçlendirmiştik. Hem de kırsal hayatın eski
zorluklarının olmamasına güveniyorduk.
Arazide yeterince gözlem yapmıştık. Güneş nerden doğuyor,
nerden batıyor, mevsimsel etkiler, hâkim rüzgâr yönleri, arazi
içindeki öğeler, eğimler, tepeler ve verimlilik, hepsine kafa
yormuştuk. Permakültür tasarımlarına, mimariye çalışmıştık,
arazideki yerel bitkilerin kataloğunu çıkarmıştık. Çevrede yaşayan, beslenen veya araziden gelip geçen yaban hayvanları ile
tanışmıştık. Kaplumbağaların sevdiği yerleri, bukalemunların
ağaçlarını öğrenmiştik. Sincapların ahlat peşine saat kaçta koşmaya başlayacağını biliyorduk. Tilkiyi, tavşanı, sansarı görmüş
veya dışkısından teşhis etmiştik. Hatta belki çizgili sırtlanı gözle
görmüş bile olabiliriz, ama bilen birinden bir türlü teyit edemedik. Peki artık köyde kendi kendimize yeteceğimiz ve kendi
yağımızda kavrulabileceğimiz bir hayata
kavuşabilecek miydik?
Tecrübe eksikliğimiz
elbette bilinmeyen bir
yoldu.
Heyhat o nasıl kıştı!
Eve giden stabilize yol
üzerindeki minik köprü,
dere taşması sonucu
üç kere yıkıldı. İklimsel
anomalilerin artmasından haberdar olsak da,
insan doğanın gücü ile
karşılaştığında, cılız bir
bedeni olduğunu daha iyi anlıyor. Köprünün ilk
yıkılmasında Seferihisar’a yıllık düşen yağmurun
üçte birinin, bir gecede yağabileceğini hesaplayamadığımızdan, araba da dış tarafta değildi.
Sırtımızda Kocadağ, bildiğin mahsur kalmıştık.
Son yıllarda, hiç iki gün elektriksiz kaldınız mı?
Elimizde telefonların, kucaklarda bilgisayarların
pilleri dayanamadı. Ama arazi girişindeki 200
metrelik hafif eğimli yolumuz ağır yağmurdan
ortadan ikiye yarılırken, ne yalan söyleyeyim,
çağlayarak akan yağmur sularını seyretmek pek
zevkliydi.
Evde yeterince erzak, yakacak odun tutmayı
hesaplıyorduk ama “yeterince” ne miktardır muğ-
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laklığı netleşti. Ortalama yıllık sıcaklık,
rüzgâr ve yağış miktarlarının nasıl da
değişebileceğini de öğrendik. Mesela
bu sene alabildiğine kurak gidiyoruz.
Mevsim anomalilerinin her sene, önceki
seneye göre %100 arttığını biliyorduk,
teyit ettik.
Toprağın meyilli bölgelerde içerdiği
organik maddeyi kolayca yitirdiğini,
bizim toprağın ise alabildiğine kil içerdiğini öğrendik. Bunun üzerine onarıcı
olmak için, toprak yapmaya başladım.
Doğanın usul usul yaptığı bereketi, 28
günde sıcak kompost ile yapabildiğimi
öğrendim. Sıcak kompost için, karbon
ve azot içerikleri belirli oranlarda ve
miktarda karıştırıp, yine belirli bir oranda nemlendirerek bir yığın yapılır. Ama
istenen dekompozisyon için havalandırma şarttır. Bu sebeple elimde yaba ile
her gün yığını içten dışa karıştırırken,
dirseğimde başlayan şiddetli ağrı arttı
da arttı. Bir gün, kibarca iki parmağımla
tuttuğum Türk kahvesi fincanı, sanki
ağırlığı yedi kilogramlık bir portakal filesi gibi ağır gelip, elim titreyince doktora
gittim. Tenisçi dirseği dediler. Asortik
isimli bu hastalık, genelde eli ve kolu ile
tekrarlı iş yapan ustalarda ve temizlikperver hanımlarımızda çok rastlanılan,
çalışkan halkımızın hastalığıymış. Onu
da öğrendik.
Ha babam bir yerlere yetişen insanların yaşadığı şehrin keşmekeşinden, köye
yerleşerek kurtulmuştuk. Ama insan
sosyal yaratık. Eş dost görmek, iş güç
halletmek, çarşıya pazara gitmek için,
gittiğimiz yol uzamıştı. Ulaşımda karbon
ayak izimizi azalttığımızdan söz edecek
halde değildik pek. Sanki biraz artmıştı
da. Otobüse yönelmedim de değil. Ama
az nüfus yüzünden, otobüslerin saatleri o
kadar nadir ki…
Nerde kalmıştık? Kendimize yetecektik, evet. Aslında kendi kendine yeten
bir sistem yaratarak, tüm ihtiyaçlarımızı
karşılayamayacağımızın farkındaydık.
Buğday için arazimiz eğimliydi, hadi maceraya girdik diyelim, orakla hasat yapacak iş gücü, muhtemelen bulamayacaktık. Kendimizi kandırmayalım, yün hiçbir
zaman eğiremeyecek, ayakkabılarımızı
her zaman satın almak zorunda kalacaktık. Birbirine bağlı, işbirliği içerisinde bir
yaşam kaçınılmazdı. Üstelik medeniyetle göbek bağımızı kurmak için, ister
istemez doğaya, bir sürü plastik, metal,
yakıt taşıyorduk. Üstüne bunları kırsala
taşımak lojistik açıdan pahalıydı da.
Çamaşır ve bulaşık makinemizden
vazgeçmedik, yola ihtiyacımız var,
araba kullanıyoruz. Altyapıyı kurmak
pahalı. Bunlar kırsalın olumsuzlukları.
En önemlisi de, yaşamımızla bu doğaya
taşıdığımız malzeme ve tüketimlerimizi
kendi içerisinde bir döngüye sokmalıydık. Doğaya bir yük olmaya ve onu yok
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etmeye değil, beraberce yaşamaya,
belki hoşuna gidebilecek katkılarda
bulunmaya gelmiştik. Üstelik doğa öyle
saf salak değildir. Kendinize kısa vadeli
bir verim için, uyanıklık edip, bir tarım
ilacıyla öldürdüğünüz, -insanoğlu tanımı
ile- “zararlı” olan tür için, daha güçlüsünü
karşınıza çıkarır. Üstüne doğa o zehri,
meyvelerinin embriyolarına özenle yerleştirip size geri verir.
Permakültür her ne kadar sadece
bahçecilikle ilgiliymiş gibi anlaşılsa da,
aslında çok daha fazlasıdır. Bunu yaşarken daha iyi tecrübe ettim. Bahçede
yerleşimleri birbiri ile etkileşen, birden
çok fonksiyona hizmet eden öğeler olarak düşünmeye çalıştık. Kümesi her gün
ziyaret edeceğimiz için evin yakınına inşa
ettik, evimizi tüm konu komşunun ısrar,
garipseme ve tembihlerine rağmen,
rüzgarlı tepeye yapmadık. Tepeye ev
yapmak, aynı ısıtma eforu ile 1-2 derece
daha soğuk, her zaman eli dolu çıkılıp,
boş inilecek bir evdi. Ayrıca bu dirsek
ağrısının da desteklediği gibi, en küçük
değişiklikle büyük etkiler yaratarak bir
sinerji oluşturmak yapılacak en uzun
vadeli ve verimli iş olacaktı. Böylece ilk
olarak yaptığım iş, paketli tüketimlerimizi azaltıp, organik çöpü toprak ve
gübre haline getirecek sistemler kurmak
oldu. Zira ilk girişimlerimizde ektiğimiz
10’dan fazla incir ağacı tutmamıştı. Atıklarla organik madde üretecek, toprağın
erozyona uğramaması için önlem alıp
onarıcı olacak ve bereketimizi arttıracaktık. Aslında köy, şehir ayırt etmeden tüm
insanoğlunun yapması gerektiği gibi,
çöpe taşıyacağımız atıklarımız da daha
aza inecekti. Öğrendiğimiz diğer şey de
buydu. Aslında bu yaptığımız, kırsala has
bir yaşam değil, şehirde de yapılması
gereken yaşam şekliydi. Hızla tükenen
kaynakları maksimize edip, atıklarımızı

minimize ettiğimiz bir ekonomi oluşturmazsak insanoğlunun da, dünyanın da işi
çok zor olacak.
Kırsalın doyasıya olumlu taraflarına
gelince… Yediğimiz, içtiğimiz tazecik,
yoğurdumuzu kuruyor, fermente sirkemizden turşu yapıyoruz. Meyvelerimizi,
sebzelerimizi kuruttuk, salçamızı yaptık.
İsraf etmiyor, bundan tatmin duyuyoruz.
Evdeki pencereden dışarı baktığımda,
sanki duvara bir tablo asmışım ve ona
bakıyorum hissini aşmam altı ayımı
aldı. Zeytin ağacı renginin her mevsim
değişimi, içimi gıcıklandırıyor. Tüm kültür
lavantalarının kokusu kolpaymış, karabaş
kokusu en pahalı parfümden bile güzel.
Gecenin karanlığında yıldızlar ve ayı her
gece görmek mest edici, insan gökyüzüne yaklaşıyor, astrolojiye de ufaktan ilgi
duymaya başlıyor. Bahçemizde sayısı 70’i
aşkın bitki çeşidi var, hepsini tek yıllık,
çok yıllık, her mevsim ziyaret ediyorum.
Hayat şartları ne kadar zorlaşsa da, bazı
şeyler yolunda gitmese de, dışarıda duran ağaçlara bakıyorum, onlar yerindeyse, hele üzerlerine kuş konmuş, neşeli
kur şarkıları söylüyorsa, her şey yolunda
diyor, şükrediyorum.

Şehirler o kadar kötü mü?
Bizi kırda hayata sürükleyen, işlerimizle ilgili gelişmeler ve çokça içten gelen
isteğimizdi. Belki de Jethro Tull şarkısında dediği gibi, belki de Rock’n Roll için
çok yaşlı, ölmek için çok genç yaşlarımıza geldiğimizden.(2) 
Ama insan ekosistemi haline gelmiş
kentlerde, kırsala göre geçinip, barınmak çok daha kolay. Birincisi alt yapı,
internet, su, elektrik gibi hizmetler çok
ucuz. İnsan ilkin idrak edemiyor ama
toplu taşıma, bisiklet, yürüme avantajları
ile kişi başına düşen karbon ayak izi, kır
yaşamına göre daha düşük. Kaliteli ve

ucuz sağlık ve eğitim hizmetlerine yakınlık, geçim kaynağı çokluğu cabası. En
önemlisi kentler, sosyal, sanatsal ve ekonomik yeniliklerin türeyeceği ortamlar
sağlarken, fikirlerin yayıldığı bir ilişkiler
ve kararlar merkezi aynı zamanda.
Ama “Kentler çok piiiis!!!” derseniz,
size hemen geçen kış taşan deremizin
taşıdığı torba sayısı, akla ziyandı demek
isterim. Duyduğum dedikodulardan biri
de, akan dereye çöplerini atanlar, kendi
komşularımızdan başkası değilmiş. Ayrıca kömürle ısınan komşu köyde soğuk
kış günleri, hele rüzgar yoksa, çanak
şeklindeki konumu yüzünden göz gözü
görmez oluyor. Boğaz yakıcı bir dumanla
boğuluyor minik köy.
Şehirlerin ve yerleşim yerlerini bekleyen ve bizim de ısrarla planlama yaparken uzmanlaşmayıp zorlanmayı tercih
ettiğimiz asıl konu: Nüfus. Birleşmiş
Milletler (BM) tarafından hazırlanan
“Dünya Nüfus Beklentisi” başlıklı rapora
göre: şu an yaklaşık 7,7 milyar olan dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor ve
ekonomik sebeplerle 2030 yılında her 3
kişiden 1’i şehirlerde yaşıyor olacak. 2050
yılında ise toplam dünya nüfusu, iki milyar artarak 9,7 milyara yükselecek. Allah
korusun denilecek cinsten olağanüstü
olaylar olmazsa, dünya nüfusunun, içinde bulunduğumuz yüzyılın sonunda 11
milyar olacağı öngörüsünde bulunuluyor.
Bu veriler vay halimize dedirtmiyor değil.
Artık yaşlanıyor, eskisi gibi erken ölmüyoruz, bebek ölümlerini engelliyoruz ve
işleri makinelere yaptırıyoruz. Üstelik
tarım ürünlerindeki üretim artışı ile nüfus
artışı pek yarışacak durumda değil.
Şehirlerin plansızlığı, bol bina, az yeşil
alan, büyük israf ve kirlilik getiriyor. Ama
yaşadığımız yer çoğu zaman nerede
doyduğumuz oluyor.

Hayat bir keşif yolculuğu
Kırsalda yaşama başlayıp, elime
arazide yapılacak uzun mu uzun iş listesi
ve maliyeti aldığımda biraz afallamıştım
. Ama çok kısa sürede her değişimin
zamana ihtiyacı olduğunu doğa bana nazikçe öğretti. Biliyorum ki, ömrüm zeytin
ağacı kadar uzun değil. Yapılacaklar
listesi aslında benim hayat yolculuğum.
Pek bayıldığım yazar Proust şöyle demiş,
“Gerçek keşif yolculuğu yeni yerler
aramakla değil, yeni gözlerle bakmakla
olur.” Belki gerçek soru, kırda yaşam mı,
kentte yaşam mı değildir.

DİPNOTLAR
1. İlhan Tekeli, İzmir İli/Kenti için bir Tarımsal Gelişme ve
Yerleşme Stratejisi, Akdeniz Akademisi
2. “Too old to Rock’n Roll, Too young to die”, Jethro
Tull, 1976. Meraklıya not: Jethro Tull Solisti ve
şarkının yazarı, Ian Anderson aslında rock’n roll için
hiçbir zaman yaşlı olunmayacağını röportajlarında
belirtmiş, enseyi karartmayın.

Önce duralım,
bir sakin olalım
Mercan Yurdakuler / zehirsizev.com
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ana “Zehirsiz ev mümkün mü?” diye soracak olursanız, kısa yanıtım hayır olur.
Zehir dediğimiz kimyasallar, oturduğumuz binaların yapı malzemelerinden
mobilyalarımızın cilalarına, giydiğimiz tekstil ürünlerinden yediğimiz içtiğimiz
gıdaya kadar her yerde. Ama temizlik ve bakım ürünleri söz konusu olduğunda,
zehirlerimizi tanımak ve bir kısmını kapıdan içeri sokmamak elimizde.
Bundan böyle bu alan, bedenimizi, evimizi ve dolayısıyla çevremizi elimizden
geldiğince zehirsizleştireceğimiz alan.
Herkesin temizlik ve bakım anlayışı farklı olduğu için, genel geçer bir temizlik ve
bakım alışkanlığı tanımlayabilmemiz mümkün değil. Karşılaştığım insanlarla neden
temizlik yaptıkları ve temizlik ve bakım deyince ne anladıkları hakkında sohbet
ederken genellikle belli başlı birkaç kategori ortaya çıkıyor:
1- Hijyen: Hasta olmamak için temizlik yapıyoruz. Gözümüzle görmediğimiz
küçücük canlılardan ödümüz kopuyor. Bakterilerin bu dünyanın gerçek sahipleri
olduğunu, doğanın normal işleyişinin olmazsa olmazı olduğunu unutuyoruz. Bizi
hasta edeceğinden korktuğumuz bakterileri ortadan kaldırmak için onlardan kat
kat kuvvetli kimyasal maddeler kullanıyor, böylece onlarla savaşan ve aslında
bizi koruyan yararlı bakterileri de yok ediyoruz. Ayrıca onlarla mücadele ederken
kullandığımız antibakteriyel ürünler ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı yüzünden,
bakterileri giderek güçlendirirken, kendimizi ilaca yanıt vermeyen süper-mikroplara karşı daha savunmasız hale getiriyoruz.
2- Kozmetik kaygılar: Tozlu, kirli, yağlı yüzeyleri görmek istemiyoruz. Sararmış
çamaşırlara, derzlere, dişlere tahammül edemiyoruz. Sadece göz zevkimiz için,
ertesi gün yeniden kararacak çaydanlığın içini ağartmaya çalışıyoruz. Kozmetik
kaygılar, sosyal kaygılarla yakından ilişkili. Pis, pasaklı, özensiz görünmek istemiyor, arkamızdan konuşulmasın diye temizlik yapıyor veya kendi obsesyonlarımızı
yatıştırmaya çalışıyoruz.
3- Güzel kokular: Temizlik denince başımızı döndüren hoş kokular ya da bulunduğumuz ortamın hijyeninden emin olmamızı sağlayan çamaşır suyu kokusu
aklımıza geliyor. Burnumuza gelen o yoğun kokuların, ürünün içindeki kötü kokulu
kimyasalları bastırmak için eklenmiş son derece karsinojen sentetik parfüm kokteyllerinden kaynaklandığını unutuyoruz. Hâlbuki gerçek temizliğin bir kokusu yok!
Yukarıdaki kaygılar yüzünden evimizdeki yüzeyleri ve bedenimizi mikroptan, kirden, kötü kokulardan arındırmak için bin bir çeşit ürün kullanıyor, buraları temizlediğimizi zannederken görece masum kirlerin yerine zararlı kimyasal madde tabakaları
koyuyoruz. Bu maddeler
soluduğumuz havaya, içtiğimiz suya, bizi besleyen
toprağa karışıyor. Vücudumuzu doğal yağlarından
sonuna kadar arındırdığımız için, o yağları suni
olarak yerine koyacak saç
kremleri ve bir sürü nemlendirici ürün kullanıyoruz.
Bütün sorunlarımızı yeni
ürünler deneyerek ve daha
fazla tüketerek çözmeye
çalışıyoruz.
Oysa yapmamız gereken
tek şey durmak. Sakince,
kullandığımız her şeyi bir
kenara bırakmak. Ve en temel malzemelerle her şeye
yeniden başlamak…
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Kooperatif deneyimleri üzerine kapsamlı bir analiz:

Krize karşı kooperatifler
Nihat Uçukoğlu

G

aziantep Üniversitesi’nden iki öğretim üyesi Doç. Dr.
F. Serkan Öngel ve Doç. Dr. Uygar Dursun Yıldırım tarafından hazırlanan Krize Karşı Kooperatifler kitabı; son
dönemde giderek artan Kooperatifleşme girişim ve eğilimlerine
ilk elden ve temel meseleler bağlamında katkı sunan önemli bir
çalışma. Yazarlar tarafından “Dayanışma, birlik ve mücadeleyle
yaşamı kurmanın gücüne inanmaktan vazgeçmeyenlere ithaf
edilen...” kitabın önsözünde, insanlık tarihi boyunca çeşitli biçimler altında kendisini gösteren örgütlenme ve örgütlenmeye
dayanak oluşturan dayanışmanın birbirinden güç alma eylemi
olduğunun altı çiziliyor. Tarih boyunca dayanışma eylemlerinin
farklı formlar içinde kendini ortaya koyduğu, bu örgütlenme
biçimlerinin güç ve iktidar sahiplerinin karşısında ezilenler için
yegane çıkar yol olduğu ifade ediliyor. Kitapta dokuz yazarın on
makalesi yer alıyor. Makaleler dört alt başlık altında toplanmış:
(I) Devlet, Yerel Yönetim, Kooperatif İlişkileri ve Alternatifler (II)
Sendika Kooperatif İlişkileri ve Deneyimler (III) Küreselleşme ve
AB Sürecinde Kooperatifler (IV) Yönetim Modelleri ve Kooperatifler.
Doç Dr. Uygar Dursun Yıldırım makalesinde; gıda sorununun
Türkiye’de daha önce hiç olmadığı kadar politik bir tartışmanın
konusu haline geldiğine dikkat çekiyor. Çalışmada son yıllarda
Türkiye’nin farklı yerellerinde belediyeler, üretici ve tüketici kooperatifleri, çeşitli dernek ve sosyal ağlar gibi çeşitli kurumlar
ve aktörler öncülüğünde katılımcı özellikler gösteren, üretime
yaslanan deneyimlerin gelişmeye başlaması toplumun yeni
ve alternatif kamusallık arayışıyla doğrudan ilişkili olarak ele
alınıyor.
Doç. Dr. Çağatay Edgücan Şahin çalışmasında Türkiye’nin
güncel tartışma alanlarından biri olan tarımsal üretim sürecinin
verili sorularının, kooperatifler aracılığıyla aşılma potansiyeli
üzerine bir tartışma yürütüyor. Bu bağlamda faaliyetlerini
kendi fabrikaları üzerinden sürdüren kooperatif deneyimlerine
odaklanıyor.
Dr. Ergül Ballı ise makalesinde, Türkiye’de tarımsal kooperatifçiliğin gelişimi ve Fiskobirlik deneyimini tarihsel bir süreç
içinde ele alıyor. Devlet ve tarımsal kooperatifler arasındaki
ilişkinin yoğun niteliğine dikkat çeken Ballı, bu durumun Türkiye’de doğrudan üreticiler arasındaki kooperatifçilik bilincinin
zayıf kalmasına ve tarım satış kooperatifleri birliklerinin devletin tarımsal ürünlere yönelik destekleme politikasının birer
uygulayıcısı haline gelmesine neden olduğunun altını çiziyor.

Güncel kooperatif deneyimlerinden biri olan Kadıköy
Kooperatifi, kitap çalışmasına, kolektif bir makale
ile katkı vermiş: Makalede
zehirli girdilere dayanan
endüstriyel tarım sistemine
dikkat çekilerek, bu sistemin
bir yandan üreticiyi kendisine
bağımlı kılarken bir yandan
da doğaya ve onun bir
parçası olan insana ölümcül veya geri dönüşü olmayan zararlar
verdiğine işaret ediliyor.
Aynı zamanda kitabın hazırlayıcısı olan Doç. Dr. Ferit Serkan
Öngel ilk makalesinde sendikalar ve kooperatifler arasındaki
tarihsel ilişkiye odaklanıyor. Öngel, sendikaların üyelerinin hak
ve çıkarları temelinde örgütlenirken, mücadelelerini sadece
işyerleri ile sınırlı tutmadıklarını, barınma, beslenme, dinlenme,
sosyal güvenlik, kredi gereksinimi gibi alanlarda da çözümler
üretmeye çalıştıklarına dikkat çekiyor. F. Serkan Öngel’in ikinci
makalesinde ise DİSK’in kurucu sendikalarından Metal sektöründe örgütlü bulunan Maden-İş Sendikası'nın çeşitli kooperatif deneyimleri ele alınıyor.
Kristal-İş ve Birleşik Metal-İş sendikalarında toplu sözleşme
uzmanlığı yapmış olan Can Şafak ise makalesinde Maden-İş
Sendikası’nın kooperatif faaliyetleri ile ilgili olarak kendi içinde
yürüttüğü tartışmaları ve bu tartışmaların, Cumhuriyet Halk
Partisi’nin (CHP) “halk girişimciliği” üzerinden şekillendirmeye
çalıştığı, “halk sektörü” kavramı ile ilişkisini irdeliyor.
Dr. Radiye Funda Karadeniz kooperatiflerin dünya genelinde öneminin 2008 krizinden sonra arttığına dikkat çeken yazısında, bunun nedenin kriz koşullarında başta finansal kooperatifler olmak üzere farklı kooperatif modellerinin, işletmelere
nazaran krize karşı daha dayanıklı bir performans göstermesi
olduğunu ifade ediyor.
Dr. Mehmet Cevat Yıldırım “Avrupa Birliği ve Kooperatifler”
başlıklı makalesinde sanayi devriminin ardından Avrupa’da gelişen bir yönetim ve örgütlenme modeli olan kooperatiflerin, kıta
ekonomisinin geçirdiği her zorlu dönemde gündeme geldiğine,
kriz karşısında dayanıklılığıyla ön plana çıktığına dikkat çekiyor.
Dr. Göktürk Kalkan kitaba kurumsal yönetim tartışmaları
üzerinden katkı sunuyor. Kurumsal yönetim, işletmeyle ilgili
çıkarlara sahip olan bir tarafın diğer tarafın aleyhine çalışmasını önleyecek bir organizasyon yapısı olarak tanımlanıyor ve
kurumsal yönetim kavramı kooperatiflerin yönetim süreçlerine
katkı bağlamında ele alınıyor.
Özetle kitapta; farklı boyutları ile kooperatifleri ve
kooperatifleri belirleyen kurum ve örgütleri, bu kapsamdaki
deneyimleri, tarihsel bir perspektiften ortaya koymak amaçlanmış. Yazarların ifadesiyle “kitapta eksik kalan kimi hususların
olduğu bilinmekte. Örneğin; konut kooperatifi deneyimleri,
kredi kooperatifleri, kadın kooperatifleri, enerji kooperatifleri,
çevre ve kültür kooperatifleri bu çalışmada çeşitli olanaksızlıklar nedeniyle yer alamamış. Kitap bu eksiklerin de ele alınacağı
başka çalışmalara motive etmesi ve geniş kadrosu ile kooperatif yazınına yeni çalışmaların ekleneceğinin de müjdecisi diye
düşünülebilir.
- Krize Karşı Kooperatifler, - Deneyimleri Tartışmalar, Alternatifler, Der: F. Serkan Öngel,
Uygar Dursun Yıldırım, Nota Bene Yayınevi, 2019, 384 sf.
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Çi zen: Cahi t Koççoban
geçen sayı abderalıları eşeğin gölgesi davasında ilk
duruşmayı beklerken bırakmıştık. abdera'da mahkemeler, tıpkı
bugün burada olduğu gibi pek hızlı ilerlemiyor. abderalılar
beklemeye devam etsin, biz de seferihisar'da bugünkü
abderalılara bakalım...
antik teos, zamanında dışarıdan gelen sanatçılara yuva
olmuş. ilk sanatçılar birliği burada kurulmuş. teoslular ile
sanatçılar arasında bazen çekişmeler, bazen kucaklaşmalar
yaşanmış. o günden bugüne çok şey değişmiş ama değişmeyen
şeyler de var. bugün seferihisar da dışarıdan gelip yerleşmiş
pek çok sanatçıya, aydına evsahipliği yapıyor.
seferihisar'da bir sanat bahçemiz var idi. bahçenin
müdavimleri, oluşturduğumuz imece ile yandaki binanın
duvarına, seferihisar'ın geçmişini ve bugününü anlatan
büyük bir resim yapmaya karar verdik. mahalleli çocuklarla
birlikte coşkulu bir çalışma başlattık. amacımız teos'tan
seferihisar'a tarihi ve anadolu'nun ortak kültürünü
yansıtmaktı... hipokrat'ı ibni sina'yı, antik filozofları,
bendir ve arp çalarak eğlenen geçmişten bugüne anadolu
kadınlarını çizdik...

biz çalışırken gelip geçen seferihisarlılar duruyor,
kimi allah allah deyip kafasını sallıyor, kimi durup
merakla izliyor, kimi kolay gelsin diyordu...
-"ne yaparsınız beya?!!!" diye bir ses geldi.
döndüm, "eski ve yeni seferihisarlıları
çiziyoruz" dedim.
- "nerdeymiş yeni seferihisarlılar? hani
cep telefonuyla gezen yok."
çok güldük. bu zeki ve esprili yanıtı
veren, seferihisarlıların hayri abisi,
hayri eşin'di.
ince zekalı, kendisiyle dalga
geçebilecek olgunlukta, gamsız
abderalıların seferihisar'da
hâlâ yaşadığını gördüm.
çok mutlu oldum...
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