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Artık olağanlaştığı üzere, derginin periyodu yine aksadı. 
Ama bu sefer mazeretimiz büyük. Koskoca pandemi 
bütün dünyayı etkilemişken bizim küçük dergimiz 

bundan nasıl azade olsun… Biraz da bahane yaptık, yaz rehave-
timizin kılıfı oldu, bunu da itiraf etmeden geçmeyelim.

Yine de boş durmadık. Bu arada bir belgesel çektik. Köy-Koop 
İzmir Birliği’nin kuruluş hikâyesini anlatan, o dönemi yaşayanla-
rın tanıklıklarının anlatımlarına dayanan güzel bir belgesel oldu. 
Adı “BİR’lik”. Yandaki sayfada daha fazlasını okuyabilirsiniz. Bir 
de QR kod koyduk, youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Beğe-
neceğinizden ve Türkiye kooperatifçilik hareketinin çok önemli 
bir dönemi üzerine pek çok şey öğreneceğinizden eminiz.

Pandemi bizi de etkiledi dedik. Maliyetlerin artması bir yana, 
baskı ve dağıtım imkânları sınırlandı. İnsanların bakkala ekmek 
almaya gitmekten çekindiği günlerde kitapçıya gidip dergi 
almalarını, hadi aldılar, kolonyayla dezenfekte edip balkonda 
bir gün havalandırmalarını beklemek akıl kârı olmazdı. 

Ama bunlardan daha fazla, herkes gibi bizi etkileyen, elimizi 
kolumuzu bağlayan şey belirsizlik oldu.

Bu ne kadar sürecek, yarın ne olacak, hadi bitti diyelim, nasıl 
bir dünyaya gözlerimizi açacağız? Ekonomi tepetaklak... Temel 
sağlık hizmetlerine ulaşmak bir yana, insanlığın bir kısmının eli-
ni yıkayacak suya erişimi yok… İşsizlik, sosyal güvencesizlik… 
Pandemi korkusunu otoriterleşmek için fırsat bilen devletler…

Tüm bunlar, pek çoğunuzu olduğu gibi bizi de endişelere 
sürükledi. Bunun üzerine düşündük, konuştuk, okuduk. Dünya 
böyle gitmez… İnsanlık geleceğini belirsiz kılan böylesi tehdit-
lerle daha sık karşı karşıya gelecek… Doğayla daha uyumlu, 
küresel sorunlara karşı daha duyarlı ve dayanışmacı bir insan 
uygarlığı inşa edilmeli... Değişim kaçınılmaz… 

Dergi çıkarmayıp da  kara kara düşündüğümüz karantina 
günlerinde aklımıza böyle şeyler geldi. Yİne pek çoğunuz da 
benzer şeyler düşündü bizim gibi, belki biraz da umutlandı. 
Salgın bu gerçekleri insanlığın yüzüne çarpar, bir değişimin 
ateşleyicisi olur… Bunun işaretleri de yok değildi. Dayanışma 
kampanyaları düzenlendi, yardım paketleri dağıtıldı, sosyal 

medya üzerinden çığlığını duyuran ihtiyaç sahiplerine yanıt 
verildi, şirin bir Sağlık Bakanımız bile vardı.

Ama ilk baştaki havanın dağılmasıyla yaşadıklarımıza bakın. 
Doğal kaynakları hesapsızca tüketmekten şikâyetçiydik, yasak-
ların gevşediği ilk gün alışveriş merkezi önünde kuyruğa girdik. 
Küresel sorunlara karşı ulus devletlerin dayanışması lazım di-
yorduk, bugün Akdeniz’de savaş rüzgârları esiyor. Salgın sebe-
biyle yoksullaşan insanlara karşı gelişen diğerkâmlık büyür ve 
kalıcılaşır diye umuyorduk, hükümet belediyelerin dayanışma 
kampanyalarını engellemeye başladı. Devlet “babalık” yapar, 
sosyal politikalar ağırlık kazanır diye hayal ediyorduk, yakında 
borç niyetine verdiği kredilerin peşine düşecek.

Tayfun Atay, içine düştüğümüz durumu “The Walking Dead” 
dizisiyle tarif ediyordu. Diziyi bilirsiniz, bir nedenden ötürü 
insan nüfusunun büyük bölümü zombiye dönüşür, kalanlar ise 
amansız bir yaşam mücadelesi içine girer. Ama bu mücadele 
zombilere ya da bu sebebine karşı olmaz. Zombiler arka planda 
figüran gibi ayaklarını sürüyerek gezerken, esas çatışma insan 
toplulukları arasında yaşanır. Hem de ne çatışma, öyle bir gad-
darlık gösterir ve kendi varlıklarını öbürlerinin yok oluşu üzerine 
kurarlar ki insan toplulukları, zombiler masum kalır. Zombi 
virüsün ve pandeminin metaforuysa, muhtemel geleceğimiz 
işte böyle görünmektedir.

Ama yine de, meşhur deyişle, enseyi karartmayalım. Başka 
bir olasılık varsa o da yine bizden gelecek. Yani başka insanlar 
için dertlenmeden yaşayamayan, hep beraber gülemiyorsa 
mutluluğu eksik kalan, bizim gibi sıradan insanlardan… Herhal-
de bunun anahtarı da her düzeyde dayanışma olacak. Aslında 
kaderi ortak olsa da, siyasetin kutuplaştırdığı insanların daya-
nışması... Bunun için de, Melek Göregenli’nin dikkat çektiği 
bir kavramsal ayrımla, fiziksel mesafeleri korurken aramızdaki 
sosyal mesafeleri kaldırmak gerekiyor.

* * *
Birkaç sayı önce üretimde, eğitimde, istihdamda bu dayanış-

ma örneklerini ele alan bir sayı yapmıştık. Bu sayıda, pandemi 
günlerinde bir dayanışma örmek için özel gayret gösteren iki 
tüketim kooperatifini tanıtarak devam edeceğiz. Ayrıca Seferi 
Keçi’yi benzer bir dayanışmanın odağı olarak örgütlemek gibi 
düşüncelerimiz de var. Bu kooperatiflerle yaptığımız röportajla-
rın özel olarak bize bunun için esin veren bir yönü de oldu.

* * *
Bisikletçilerin Seferi Keçi için yeri ayrı. Sadece bir ulaşım aracı 

olarak işlevi nedeniyle değil, temsil ettiği yaşam tarzının değeri 
bakımından da. Pandemi buna tuz biber oldu. Fiziksel mesa-
feleri korumanın önem kazandığı bugünlerde bisiklet aynı za-
manda en güvenli ulaşım aracı olarak öne çıktı. Biz de İzmir’de 
bisiklet kullanımı üzerine bir dosya yaptık.

* * *
Dergi yayıncılığında arayı açmak bir ritim bozukluğuna neden 

oluyor. Kafanızda şekillenmiş bazı konular elinizde patlıyor. Ba-
zıları güncelliğini ve etkisini yitiriyor. Bizde de böyle oldu. Biraz 
ortaya karışık bir sayı yaptık. Yine de güzel olduğunu düşünü-
yoruz tabii, düşünmeseydik yayınlamazdık.  

Umarız, keyifle okursunuz.
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Fiziksel mesafeyi koruyalım,  
             sosyal mesafeleri kaldıralım

Ama yine de, meşhur deyişle, enseyi 
karartmayalım. Başka bir olasılık varsa 
o da yine bizden gelecek. Yani başka 

insanlar için dertlenmeden yaşayamayan, 
hep beraber gülemiyorsa mutluluğu eksik 

kalan, bizim gibi sıradan insanlardan… 
Herhalde bunun anahtarı da her düzeyde 

dayanışma olacak. Aslında kaderi 
ortak olsa da, siyasetin kutuplaştırdığı 

insanların dayanışması...
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Ne başarmışlar peki? Kısaca 
anlatalım. 1960’lı yıllarda 
İzmir’in çeşitli köylerinde, kimi 

birbirinden habersiz kimi birbirinden 
feyz alarak, bir kooperatifleşme hareketi 
başlamış. Daha önceki kooperatiflerden 
farklı olarak, devlet eliyle kurulmayan, 
doğrudan köylünün ihtiyaçlarına yönelik 
kalkınma kooperatifleriymiş bunlar. İlk 
işaret fişeği Urla’nın Bademler köyünden 
çıkmış. Sonrasında Bademli, Haykıran, 
Kozak, Ulamış… 

Her toplumsal hareket gibi, kendi 
içinden bir adım öne çıkan önderleri 
olmuş. “Kooperatif de neymiş?” diyen, 
birlikte bir şey yapılabileceğine inanma-
yan, “beraber bakkal açsak, ben yokken 
sen lokumları yiycen diye gözüme uyku 
girmez” şeklinde bir güvensizlik içinde 
bocalayan köylülere sabırla anlatmış bu 
önderler: Köylü için kooperatif ne kadar 
faydalıdır, birlikte neler başarabilirler, dağ 
gibi görünen sorunları nasıl çözebilirler… 

Bu öncülük vazifesinde muhtaç ol-
dukları kuvvet, halka olan inançlarında, 
toplumsal ilerlemeye olan bağlılıkların-
daymış. Bir de Anadolu halkının binlerce 
yıllık imece geleneğinden güç almışlar. 
Kooperatifin elbirliğini bu gelenek 
üzerine kurmuşlar. Köy Enstitüleri'nin bu 

topraklara attığı dayanışma tohumlarına 
yeniden can vermişler.

Velhasıl, İzmir’de köy kooperatifleri 
birken yüz olmuş. Yasalar da izin verince, 
bir üst birlik çatısı altında güçlerini birleş-
tirmişler. İşte Köy-Koop İzmir Birliği 1971 
yılında böyle doğmuş. Böylece, daha üç 
beş yıl öncesinde bütün işi "bahçesinde 
yetiştirdiğini eşeğe yükleyip en yakın pa-
zara götürmek" olan, “civardaki ağaların 
toprağında çalışmaya giden” köylüler, 
birlik olup binlerce kilometre öteye ihra-
cat yapmış, kendi zeytinyağı fabrikalarını, 
mandıralarını kurmuş, banka satın almış, 
karaborsa zamanlarında ucuza ithalat 
yapıp köylüyü traktörsüz bırakmamış.

Bu masalsı anlatım “her koyun kendi 
bacağından asılır” düşüncesinin etkisi al-
tındaki günümüz insanına inanılmaz gele-
bilir. Açıkçası birinci ağızdan dinlemesek, 
anlatanların gözlerinde hâlâ o günlerdeki 
heyecanı, ışığı görmemiş olsak, belki biz 
de kuşkuyla yaklaşırdık. Ama hikâyenin 
aslı böyle. Belgeseli izleyin lütfen, daha 
fazlasını orada göreceksiniz. 

Köy-Koop İzmir Birliği’nin yazılı bir tari-
hi yok. Biz o günleri bizzat yaşayanlardan, 
bu kuruluşa emeği geçenlerden, hayatını 
bu amaca vakfedenlerden dinledik. Mah-
mut Türkmenoğlu’nun eşi Filiz Türkme-

noğlu’nun, Mustafa Başer’in, Ziya Gökalp 
Mülayim’in, Özcan Kokulu’nun, Hasan 
Şengül’ün, Veli Esenli’nin anlattıklarını bir 
eksen üzerinde bir araya getirdik, kurgu-
ladık. Her kurgu bir dışarıda bırakmadır, 
aktaramadığımız çok şey kaldı tabii.

Şimdi burada, yine dinlediklerimizden 
hareketle, hikâyenin başka yönlerini 
sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Öğren-
diklerimizi, kavradıklarımızı, hissettikle-
rimizi… 

Dinledik ve anladık ki; kooperatif asla 
sadece kooperatif değildir.

Kooperatif aşktır…
Filiz Türkmenoğlu… Bademler Köy 

Kooperatifi’nin ve Köy-Koop İzmir Birli-
ği’nin kurucusu, Türkiye’de kooperatifleş-
me hareketinin önderi, CHP İzmir millet-
vekili, Gümrük ve Tekel Bakanı Mahmut 
Türkmenoğlu’nun eşi, hayat arkadaşı. 

Filiz Hanım İstanbul’dan, gencecik, ide-
alist bir öğretmen olarak önce ilk görev 
yeri olan İzmir’in Gülbahçe köyüne gelir. 
Sonra Bademler’e tayin olur. Gülbahçe 
köylüsü “öğretmenimizi isteriz” diye 
ardından gitse de, o artık Bademlerli ol-
muştur. O sırada Mahmut Türkmenoğlu 
İstanbul’da Teknik Üniversite’de makine 
mühendisliği okumaktadır. Kızkarde-
şi Nevruza hemen bir mektup yazar, 
“Ağam, köye bir öğretmen geldi, tam 
sana göre…” 

Mahmut Türkmenoğlu liseyi dışarıdan 
bitirmiş, Atatürk Lisesi’nin “ben en iyi 
üniversitelere öğrenci yetiştiriyorum, 
senin gibi haytayı mezun etmem” diyen 
okul müdürüne inat, sınavda tüm soruları 
doğru bilip diplomasını almış,üniversiteyi 
kazanmıştır. Müdürün hakkı vardır, Mah-
mut o güne dek düzenli bir okul yüzü 
görmemiş, dört kız kardeşine bakmak 
için, o iş senin bu iş benim, tüm çocuklu-
ğu boyunca çalışmıştır.

Çocukluk yıllarında ayağındaki bir sa-
katlık nedeniyle “Topal Mahmut” olarak 
anılırken tedavi olmuştur. Üniversiteyi 
de kazanınca, çalışkanlığıyla, okumuşlu-
ğuyla köyün parmakla gösterilen genci 
haline gelir. Boyuyla, posuyla, havasıyla 
artık köyün “Gözel Mahmut”udur.

Filiz Hanıma çok methederler Gözel 
Mahmut’u. Bir gün okuldayken uzun 
boylu, paltosuna sarılmış biri gelir. “Aaa, 
Gözel Mahmut bu muymuş?” der genç 
öğretmen. İlk orada karşılaşırlar. Mahmut 
Türkmenoğlu’nun köyüne olan sevgisi, 
köylüsüne daha iyi bir yaşam sağla-
ma tutkusu, Filiz Hanım’ın idealist bir 
öğretmen olarak köylüye karşı hissettiği 
sorumluluk ve bağlılık… Hepsi birbiri-

BİR'lik belgeseliyle, Köy-Koop İzmir Birliği'nin doğuşu ve gelişimi

Köklerden geleceğe...

"Birlik" belgeselinin galası Bademler Köy Tiyatrosu bahçesinde düzenlendi. Belgeseli 
Seferi Keçi'nin ya da Köy-Koop İzmir Birliği'nin youtube kanalından izleyebilirsiniz. 

Seferi Keçi olarak çok önemli bir işe imza attık. Köy-Koop İzmir Birliği’nin 
kuruluş hikâyesini anlatan bir belgesel hazırladık: BİR'lik… 
“Çok önemli” derken kendi yaptığımız işi abartmıyor, büyüklenmiyoruz. 
Önemi, anlattığımız hikâyenin büyüklüğünden ileri geliyor. 1960’lı yıllarda 
başlayan, kelimenin gerçek anlamıyla yokluk içerisindeki köylülerin 
örgütlenerek başardığı işlerin büyüklüğünden... Bunu yansıtabildiysek, 
anlatılmasına aracı olabildiysek, ne mutlu bize.
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ne karışır, bu iki genci yıllarca birbirine 
bağlayan, siyasetin ve kooperatifleşme 
hareketinin en zorlu günlerinde omuz 
omuza durmalarını sağlayan bir aşk 
doğar. Belki de Mahmut Türkmenoğlu’nu 
okulu bitirdikten sonra koşa koşa köyüne 
dönmeye yönelten, nice iş tekliflerini 
reddedip hayatının merkezine Bademler’i 
koymaya iten de bu aşk olur. Kim bilir?..

Kooperatif kararlılıktır...
Filiz Hanım anlatıyor, “Mahmut 

gençliğinde bir gün, tarlada otururken 
karar vermiş. Ben bu köylünün emeğinin 
hakkını almasını sağlayacağım, köyü 
kalkındıracağım, örnek bir köy haline 
getireceğim.” Bu karar kooperatifleşme 
davasına bağlamış Mahmut Türkme-
noğlu’nu. Bütün emeğini ve enerjisini 
köyüne hasretmiş. Milliyet gazetesinin 
Karınca dergisinin köy kalkınma projesi 
yarışmasına katılmış, birinci olmuş. Filiz 
Hanım Köye gelen gazetecilere, ay-
dınlara soğanlı, domatesli bulgur pilavı 
yaparmış. Yemekten sonra saatlerce 
tartışırlarmış, “bu köyde neler yapılabilir” 
diye. Bademler Kooperatifi bu kararlılıkla 
kurulmuş. Yıl 1962... 

Kooperatif toplumsal 
ilerlemedir...
Mustafa Başer, Ödemiş Bademli’nin 

Belediye Başkanıdır. Esas mesleği 
semercilik. Hem bir usta ve esnaf olarak 
hem de Belediye Başkanlığı’ndaki çalış-
kanlığı ve hak bilirliğiyle, tüm köylünün 
güvenini kazanmıştır. “Neden bu köylüyü 
kalkındırmak için bir kooperatif kurmu-
yoruz” der ve kolları sıvar. Yirmi üretici 
kooperatifi kurarlar. Köyde fidancılık ve 
meyve yetiştiriciliği var. Hemen uzman-
larla fikir alışverişi yaparlar, üretimin kali-
tesini artırırlar. Ürünleri değer bulmaya 
başlar. Üst birlik kurulunca kooperatif 

daha da gelişir. “Ürününü 
eşeğe sarıp Ödemiş’teki 
pazara satmaya götüren ya 
da üç kuruşa tüccara kaptıran 
köylü”, emeğinin karşılığını 
almaya başlar. Kooperatifin 
ortakları çoğalır. Ağaların 
toprağında çalışırken, şimdi 
ağaların topraklarını satın 
alabilecek ekonomik güce 
erişir. Mustafa Amca’nın 
deyişiyle “köyde yoksul insan 
kalmaz, ağalık biter”.

Mustafa Başer 1925 do-
ğumlu. Köy-Koop İzmir Bir-
liği’nin yaşayan çınarı. Uzun 
yıllar hem İzmir Birliği’nde 
hem de Ankara’daki Merkez 
Birlik’te yöneticilik yapmış. 
Kaç senesinde nereye kaç 
ton ihracat yaptıklarını, 
zeytinyağı fabrikaları için 
devletten ne kadar destek 

alıp kooperatif olarak ne kadar yatırım 
yaptıklarını bile kuruşu kuruşuna hatır-
layan zehir gibi bir hafızası var. Kendi 
köyünden başlayarak İzmir’in köyleri için 
yaptıklarıyla Anadolu aydınlanmasının 
bir neferi olmuş. Sadece köyünün değil, 
ülkenin tarihinin tanığı.

“Kooperatifi kurunca peşimizden 
geldiler gelmesine, ama aslında köy halkı 
tutucu” diye anlatıyor. Yaşlı hacı amca-
lar, “Olum Mustafa, seni çok seviyoruz, 
çalışmaların çok güzel ama şu kızlarının 
başını ört” demişler. Mustafa Başer “Hacı 
Emmi, bugün bu kızların başını örtsek, 
gelecek nesillerde tümden mi örtücez. 
Atatürk’ün derdi örtüleri kaldırmak değil, 
kadına değer vermek. Kadın özgür olsun, 
serbest olsun, ister başı açık olur, ister 
kapalı olur” diye yanıt vermiş. 

Velhasıl, kiraz güzeli yarışmasına 
katılacak genç kız bulamayan köyde, 
kooperatifin getirdiği ekonomik can-
lanmanın da etkisiyle, kadınlar sosyal 
yaşantıya daha fazla katılmaya başlar. 
Köy-Koop’un kadını erkeği el ele göste-
ren logosu yaşamda karşılık bulur. 

Bulur ama üretimde yer alan kadının 
kooperatif yönetiminde söz sahibi olma-
sı için bugünlerin gelmesi gerekecektir. 
Belgesel için yaptığımız çekim vesilesiy-
le, Köy-Koop İzmir Birliği’nin şimdiki baş-
kanı Neptün Soyer de Mustafa Başer’i 
ziyaret etmişti. Mustafa Başer’e göre, 
Köy-Koop’a bir kadın başkan çok yakış-
mıştır.

Kooperatif birbirine karışan 
geceler ve gündüzlerdir...
Ziya Gökalp Mülayim kooperatifçiliğin 

profesörüdür. Kelimenin gerçek anlamıy-
la hem de. Daha 1950’li yılların ortasın-
dayken İtalya’da ziraat fakültesinde ko-
operatifçilik üzerine doktora yapmıştır. 
Türkiye’de ilk ve tektir. Öyle ki 1964 yılın-
da Köy İşleri Bakanlığı bir Kooperatifçilik 
Dairesi oluşturmaya kalkıştığında Bakan 
“Türkiye’de bu işin uzmanı yok mu?” diye 
sormuş, “bir tane var, o da asker” yanıtını 
almıştır. Ziya Gökalp Mülayim o günler-
de yedek subaydır. Bakan, bizzat Kara 
Kuvvetleri Komutanı’ndan izin alarak 
Mülayim Hoca’nın Köy İşleri Bakanlığı’n-
da yarı zamanlı çalışmasını sağlar.

1971’de Köy-Koop İzmir Birliği kuruldu-
ğunda, Ziya Gökalp Mülayim profesör-
lük unvanını yeni kazanmıştır. CHP’nin 
Yüksek Danışma Kurulunda görevlidir ve 
tarım politikaları üzerine yoğunlaşmıştır. 
Mahmut Türkmenoğlu’ndan bir telefon 
alır. Türkmenoğlu der ki, “Mülayim bey, 
birlik kurduk on üç kooperatif. Belki iki 
yüz tane kooperatif var, üye yapmak 
istiyoruz, zorlukla karşılaşıyoruz. Bir proje 
yapsak, seninle bu köylere gidip bunları 
üye yapmaya ikna etsek... Sen de üst ör-
gütlenme ile ilgili profesörlük tezi yaptın, 
bu konuları biliyorsun. Böyle bir projede 
görev almak ister misin? Yalnız şunu 
söyleyeyim, sana ayrıca bu proje için para 
veremem, boğaz tokluğuna geleceksin, 
yol paranı veririm. Bir de köylerde ye-
mek, içmek, yatmak...” 

15 gün boyunca geceleri gündüzlerine 
karışır. İzmir’i köy köy gezerler. Koo-
peratifleşmeyi, üst birliğin sağlayacağı 

Filiz ve Mahmut Türkmenoğlu.

Neptün Soyer, Mustafa Başer ve Köy-Koop logosu.
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faydaları anlatırlar. Saat çok geç olduysa 
gittikleri son köyde konaklarlar, döne-
bilmişlerse Bademler’de Filiz Hanım’ın 
hazırladığı sofralarda hem dinlenir hem 
günün değerlendirmesini yaparlar. Bu 
proje sonunda üst birliğe üye kooperatif-
lerin sayısı artar. Yeni yeni kooperatifler 
kurulur.

Kooperatif gerçekleşen 
imkânsızdır, kırılmayan umuttur
Hasan Şengül, Bademler Kooperati-

fi’nin sonraki dönem yöneticilerinden. 
Kooperatif kanalıyla yurtdışına çalışma-
ya gitmiş, sonra dönmüş ve kooperatifin 
çalışmalarına katılmış. Ayak parmağında 
sera inşaatının bir hatırası var, camekân 
demiri düşmüş. “Mahmut Abi azimliydi, 
kararlıydı” diye anlatıyor: “Sürekli bir 
şeyler düşünürdü, bir şeyler bulurdu, Ba-
demler’in çıkış noktası ne olmalıdır diye. 
Kooperatif kurulmalı, su bulunan yerlerde 
seralar yapılmalı. Böyle bir projeyi günde-
me getiriyor ve oradan doğuyor olay.” 

Ama ne kıraç araziye su getirilebilece-
ğine ne de oralarda üretim yapılabilece-
ğine inanmıyor köylü. “Koca kahve deriz, 
büyük kahvede konuşuyor. ‘sen bırak, su 
gelmeyi şunu bunu’ dedi Halil Abi, ‘Ot 
bile çıkmıyor orada, inek bile yemiyor on-
ları. Nasıl yetiştireceksin domatı, biberi, 
su bulmuş olsak bile’ diye karşı çıktı.” 

Ama köylünün imkânsız saydığı her şey 
birer birer gerçekleştirilir. Hem de bizzat 
köylü tarafından, imece usulüyle. So-
nunda o kıraç arazide uzanan seralarda, 
dünyanın dört yanına ihraç edilen sebze 
meyve üretilmiş, çiçek yetiştirilmiştir.

Sonra bir gün dolu vurur seraları. Afat 
derler, ceviz büyüklüğündeki dolular 
bütün camekânları paramparça eder. 
Onca emek yerle bir olmuştur. Mahmut 
Türkmenoğlu, ne zaman derin düşüncele-
re dalsa yaptığı gibi, elini yanağına koyar, 
baraja kadar yürüyüp gelir. “Hiç üzülme-

yin, bu doğanın bir afeti, hepsini düzelte-
ceğiz” der. Devletin verdiği destek başa 
gelen zarar karşısında o kadar komiktir ki 
kooperatif reddeder. Kooperatif ortakları 
nesi varsa ortaya koyar, Almanya’daki 
köylülere durumu anlatan ve yardım 
isteyen mektuplar, kasetler gider. Sonun-
da hepsi yeniden ve daha modern bir 
şekilde inşa edilir.

Kooperatif köktür...
Özcan Kokulu, Gödence Köyü Koope-

ratifi Başkanı. Köy-Koop İzmir Birliği’nin 
kuruluş yıllarında köyünün aydın bir 
genci olarak çalışmalara katılmış, hep 
Mahmut Türkmenoğlu’nun yanında yer 
almış. “Benim hayatımda iki öğretme-
nim oldu. Biri Attila İlhan, diğeri Mahmut 
Türkmenoğlu” 
diyor. Kendisiyle 
yaptığımız çekim-
leri kooperatifin bir 

cami avlusuna bakan odasında gerçek-
leştirdik. O günlere tanıklık etmiş, eski-
miş ama vazifesini hâlâ yerine getiren bir 
masanın etrafında. “Bu masada konuşul-
du, tartışıldı, Mahmut Türkmenoğlu’nun 
milletvekili seçilmesi.” diye anlattı. “Bu 
masada, köye bir zeytinyağı fabrikası 
kurulmasını konuşurken kapıya nöbetçi 
koyduk ki köyün zengini, fabrika sahiple-
ri gelip kapıya dayanmasın.” 

O masa gibi eskiden kalma tek tük 
binalar, kooperatiflerin şimdiki modern 
zeytinyağı fabrikalarının önüne çıkarılmış 
taş değirmenler de, bu büyük koopera-
tifleşme hareketinin doğuşuna tanıklık 
etmişler. Elbirliğiyle yokluktan yaratılan 
büyük gücün gelişiminin kanıtları olarak, 
eskiden kalma fotoğraflarla ve gazete 

kupürleriyle birlikte Köy-Ko-
op’un tarihini yansıtıyorlar. 
O tarihi yaratan insanların 
anlattıklarını tamamlıyorlar.

Kooperatif, 
gelecektir...

Bu belgeseli hazırlama 
fikrinin anası, Köy-Koop 
İzmir Birliği Başkanı Neptün 
Soyer’dir. Her aşamasında 
birlikte çalıştık. Belgese-
lin hazırlığı aynı zamanda 

Köy-Koop’un kendi tarihine sahip çıkma, 
kökleriyle buluşma süreci oldu. 

Ve Köy-Koop İzmir Birliği, belgeselin 
galası için çok güzel bir etkinlik düzenle-
di. Hikâyenin başladığı yerde, Bademler 
köyünde şimdi köy tiyatrosunun bu-
lunduğu alanda, bu tarihi yaratanlar ile 
bugün Köy-Koop İzmir Birliği’ni geleceğe 
taşıma gayreti içinde olanlar bir araya 
geldi. Bu buluşma, Köy-Koop İzmir Birli-
ği’nin kökleriyle geleceğinin buluşması-
nın da bir simgesi oldu. Bizim de çorbada 
tuzumuz olduysa ne mutlu…

"Birlik" belgeselinin galasından, sağda Filiz Türkmenoğlu, Mustafa Başer ve Neptün 
Soyer. Altta, ön sırada soldan sağa Ziya Gökalp Mülayim, Filiz Türkmenoğlu, 
Mustafa Başer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Veli Esenli.

Kooperatif, el birliğiyle getirilen su, yapılan seradır.
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Size karatabak diyorlar, ne demek 
bu?
- Elimiz yüzümüz kapkara oluyor 

ya, ondan.
- Madenci gibisiniz yani...
- Mesela ben şimdi ne yaptım... Deriyi 

suyun içinden çıkardım, ufak bir de-
mir var, ona sürttüm. Bak, tırnaklarım 
hemen esmer oldu. Sahtiyan işliyorsun, 
semer derisi işliyorsun, hepsinin boyaları 
başka başka. Eldiven taksan olmaz, ra-
hat işleyemezsin. Ellerini daldırıyorsun. 
Sonra elin, kolun, yüzün kapkara oluyor. 
Ondan karatabak deniliyor. 

- Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz, çocuk-
lukta mı başladınız?

- 1953’te başladım. Birkaç ay çalışıp 
askere gittim. İki yıl askerlikten sonra 
55’te yeniden girdim. 1960’ta da kendi 
dükkânımı açtım. 

- Neredeyse 70 yıl olacak yani… Son 
karatabak diyorlar size, başka yok mu 
mesleği sürdüren?

- Kalmadı. Çok çırak aldım. Yalvarı-
yordu komşular, “bizim oğlanı al” diye. 
Alıyoruz, 15 gün çalışıyor, sonra geliyor 
anası babası, “çok zormuş sizin işiniz, 
yapamayacak” diyor. 

- İki genç kadın var, sizin elinizde 
yetişip bu zanaatı öğrenen. Onlar nasıl 
yaptı?

- Bir kız geldi, Demet. İstanbulluydu 

değil mi? Öğ-
retmen, resim 
hocası. Deri 
üzerine de resim 
yapıyor. Bana 
geldiler. Yedi 
sekiz senelik deri-
ler vardı elimde, 
verdim. “Lokum 
gibi senin deriler, 
hemen emiyor 
boyayı” dediler. 
Başka derilerle 
denemişler, sür-
dükleri gibi, boya 
akmış aşağı. Ondan sonra bir de bizim 
kız vardı, Nesrin. Bunlar geldi, biz bu işi 
öğrenmek istiyoruz diye. Kendi kendime 
dedim, “erkekler yapamıyor, bunlar hiç 
yapamaz, işe biraz sokulsunlar, hemen 
kaçacaklar.” Öyle tahmin ettim. Çünkü 
deri bu, kokar, pisliği çok işin, dayana-
mazlar. Neyse, geldiler, bir gün, iki gün. 
Başta iğrendiler ama baktım bir ay oldu, 
alıştılar. Gitmeye niyetleri yok, hakikaten 
de yapacaklar. Çok meraklı çıktı bizim 
kızlar, sonunda öğrendi ikisi de. Erkekler 
yapamadı, bunlar yaptı. Biri İngiltere’de 
şimdi, dükkân açtı. Bir de bu kızımız var. 
Yetiştirdiğim başka kimse de yok. Kimse 
durmadı.

Zor iş tabii. Ustalık istiyor. Derinin bir 
tutuluşu var. Deriyi al 
kafasından tut, olmaz. 
Bir sürü kaidesi var. 
Zanaat bu. Bu zanaat 
sayesinde evlendik, 
çoluk çocuk sahibi ol-
duk. Allah bin bereket 
versin. 

- Parşömenin işlenişi 
farklı mı, ayrı bir usta-
lık gerektiriyor mu?

- Tabii, hepsinin işi 
başka. Kürk işi başka, 
vidala işi başka. Parşö-
mendeki incelik daha 
ayrı. Ben bıçak kullanı-

yorum. Ama makineleri de var tahminim. 
Menemen’de, İstanbul’da makinede 
yapıyorlar. Elle herkes yapamaz. Bıçak 
nasıl keskin, ustura gibi. Bu kadarcık kü-
tüğün üstüne deriyi koyuyorum. Onunla 
yapıyorum. Azıcık fazla bastırdın mı, elini 
titrettin mi, gitti. Hemen bir pencere 
açılır. Pencere deriz biz, delik yani. Bana 
şimdi oyuncak gibi geliyor ama acemi 
birisi aldı mı, acaba elim titrer mi diye bir 
kere heyecanlandı mı, delik deşik eder. 
Artık deriden hayır gelmez. 

Adını Bergama'dan alan parşömen  
2000 yıldır ustaların elinde hayat buluyor
“İşlemediğim bir insan derisi kaldı, her şeyi işledim, yılan, çıyan ne varsa... Bazen İstanbul’da fabrikacılarla, 
ustalarla bir araya geliyoruz. Zig deri işleyeni var, kösele işleyeni, kürk işleyeni. Bana soruyorlar, sen ne yapıyorsun? 
Hepsini yapıyorum. Onların makineyle yaptığını ellerimle, kollarımla…”
Böyle söylüyor İsmail Usta, Anadolu’nun son karatabağı, iki bin yıllık bir zanaatı bugüne taşıyan, adını Bergama’dan 
alan parşömeni üreten İsmail Araç. İsmail Ustayla karşılaşmamız aslında hoş bir sürpriz oldu. Bergama’ya, onun 
çıraklığını yaparak parşömen yapımını öğrenen ve bu zanaatı geleceğe taşımaya çalışan Nesrin Ermiş’le tanışmaya 
gelmiştik. Ustanın yakın zamanda bir kalp rahatsızlığı geçirdiğini bildiğimizden kendisiyle görüşmeyi ummuyorduk. 
Bir baktık Bergama’nın meşhur Arasta’sında çayını içiyor. Üstelik yirmilik delikanlı gibi dinç, sağlıklı. Masasına 
oturduk, maşallah deyip sohbete başladık.

Foto: Lütfü Dağtaş.

İsmail Usta'yla Bergama'nın Arasta'sında sohbet ettik.
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Ustayı fazla yormayalım diyoruz. 
Zaten namaz vakti gelmiş, kalkıyor 
usta. Biz de Nesrin Ermiş’le sohbete 
devam ediyoruz. Nesrin Ermiş Bergama 
Belediyesi’nde UNESCO Dünya 
Mirası ile ilgili bir birimde çalışıyor. 
Aynı zamanda dededen kalma evinin 
bahçesini atölyeye çevirmiş, parşömen 
üretiyor, atölye çalışmaları düzenliyor.

- “Çok meraklı çıktı bizim kızlar” dedi 
ustanız. Nereden geliyor bu merak?

- Ustamın bahsettiği Demet en yakın 
arkadaşım. O dönemde bir parşömen 
dükkânında tasarımcı olarak çalışıyordu, 
parşömenin üzerine resimler yapıyordu. 
İsmail ustayı ziyarete gitmiştik. Nasıl 
yapıyor bu adam diye çok etkilendik. 
Son kalan usta, başka çırağı olmayan bir 
zanaat, yitip gidecek bir miras… Madem 
öyle, biz çırak olalım İsmail ustaya dedik. 
Ama hemen olmadı öyle. İsmail usta 
ikna olmadı. Bizi istemedi, evet demedi 
yıllarca. 

O dönemde biz UNESCO Dünya Mirası 
Listesine girmek için hazırlık yapıyoruz 
ve biliyorsunuz, parşömen Bergama’nın 
çok önemli bir kültürel mirası. Bir dosya 
hazırlıyoruz ama literatürde parşömenle 
ilgili çok fazla bir bilgi yok. Bir sempoz-
yum yapmaya karar verdik ve dünyanın 
dört bir yanından parşömen uzmanla-
rını, üreticilerini Bergama’ya çağırdık. 
Bu vesileyle de İsmail amcayı tekrar 
yokladık. “İsmail amca, o kadar yabancı 
insan gelecek, parşömenin nasıl yapıl-
dığını göstermek istiyoruz. Bizi de alsan 

yanına, biz de göstersek. Hem çıraklığa 
başlamış oluruz” falan diyerek İsmail us-
tayı ikna ettik. Birkaç ay sonra sempoz-
yum gerçekleşti. Geleneksel yöntemlerle 
parşömen üretimi için bir atölye çalış-
ması yaptık. Bizim de usta-çırak ilişkimiz 
başlamış oldu. Onun hiç kızı yoktu, kızı 
oluverdik bir anda. Böyle gelişen, çok 
hürmet dolu, saygı dolu bir ilişki oldu. 

- Sizi çırak almakta çekinceli davran-
ması önceki çırak tecrübelerinden kay-
naklanmış sanırım. Pek kimse tutuna-
mıyormuş yanında. Siz zorlandınız mı?

- Deri tabaklamak gerçekten çok zor 
bir iş. Yanına aldığı çıraklar bir anda 
para getirecek işler istiyorlar. Dericiliğin 
ise parası yok, zor bir iş, üstelik çok pis 
kokuyor. O yüzden kaçmış çırakları hep. 
Biz iki kadın birdenbire karşısına çıkınca, 
pek ciddiye almadı açıkçası. İlk günümü-
zü hatırlıyorum. Demet’le eldivenlerimizi 
giydik, hazır bekliyoruz. “Ne o öyle, 
eldivenle mi 
yapacaksınız, 
çıkartın şunları” 
diye azarlaya-
rak başladı. 

İlk başlarda 
çok zorladı 
bizi. Özellikle 
en pis derileri, 
en kanlı, yağlı, 
üzerinde artık-
ları olan derileri 
seçti. Tabakha-
nedeki havuzu 
onaracağım 

diye aşağıdaki dereden kova kova kum 
taşıttı. Hepsi denemeymiş meğer. Ben 
burada kendi atölyemi açınca da bana 
en pis derileri buldu getirdi. Bu ustanın 
sınavıymış. Bunları yaparsa temiz deriyi 
zaten yapar diye düşünüyor yani.

- Sonuçta, resmen usta oldunuz mu?
- Biz kendimizi hâlâ çırak sayıyoruz 

ama ustamız, “bunlar artık usta oldu” 
diyor. Resmiyet işi ise daha karışık. Bizim 

amacımız geleneksel 
parşömen üretimini 
yaşatmak, gelecek 
nesillere aktarmak. 
Bunun da mutlaka bir 
resmi belgesi olması 
lazım aslında. Ama bir 
zanaat olarak tanınma-
dığı için çıraklık eğitim 
merkezinde ya da halk 
eğitimde resmen kursu 
açılamıyor. Çok uğ-
raştık, parşömenin en 
azından ulusal envan-
tere girmesini, somut 
olmayan kültürel miras 
listesine alınmasın sağ-
lamak için ama olmadı. 

Biz de şöyle bir şey 
yapalım dedik; Osman-

lı döneminde ahilerin gerçekleştirdiği bir 
peştamal kuşatma töreni varmış. Tüm 
ustalar yetiştirdikleri çıraklara toplu hal-
de, dualar eşliğinde peştamal bağlıyor-
larmış. Sen artık usta olabilirsin, kendi 
dükkânını açabilirsin demek oluyor bu. 
Biz de böyle bir törenle ustalığımızı ilan 
edelim, hem de bir geleneğin unutulup 
gitmesine engel olalım dedik. Böylece 
Bergama Arastası’nda 110 yıl sonra ilk 
defa peştamal kuşatma töreni gerçekleş-
tirildi. Ustamız peştamallarımızı bağladı. 
Demet’e ustalık bana da kalfalık verdi. 
Şimdi de sıra bende. 

- Parşömene dönersek, Bergama’nın 
çok önemli bir kültürel mirası olduğunu 
söylediniz, nereye dayanıyor bu?

- İki bin yıldan daha eskiye gider bu 

İsmail Usta'dan el alan Nesrin Ermiş zanaatı sürdürüyor:  
‘Parşömen hediyelik eşyanın ötesine geçip  
tasarım ve sanatla buluşmalı’

Nesrin Ermiş ustası İsmail Araç'la. Foto: Bülent Türkmen.
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hikâye. İki büyük kütüphane var dün-
yada o zaman. Mısır’da İskenderiye ve 
Anadolu’da Pergamon, yani Bergama. 
O zamanlar kağıt olarak papirüs kullanı-
lıyor. Papirüs de Mısır’da, Nil kenarında 
yetişen kamışlardan yapılıyor. İki kütüp-
hane arasında bir rekabet var ve bu yüz-
den Mısır, Bergama’ya papirüs satışını 
engelliyor. Bergama kralı da yeni bir yazı 
malzemesi bulunması için dönemin bilim 
insanlarını, sanatçılarını seferber ediyor 
ve bir sanatçı, Krates, oğlak derisinden 
hazırlanmış bir kâğıt getiriyor. İşte bu 
bizim parşömen, yani Bergama kâğıdı. 
Özetle parşömen bu topraklardan doğu-
yor ve yaklaşık 1500 yıl, bugünkü kâğıt 
ve matbaa devreye girene kadar esas 
yazı malzemesi oluyor. Matbaadan sonra 
bile el yazmaları için kullanılmaya devam 
ediyor.

- Neden papirüs yok olurken parşö-
men hayatta kaldı, onu böyle vazgeçil-
mez kılan özelliği ne?

- İlk kullanılmaya başladığında, parşö-
men de papirüs gibi rulo halinde kullanı-
lıyormuş. Sonrasında şunu fark etmişler. 
Papirüsle kıyasladıklarında daha sağlam 
bir malzeme. Katlanabiliyor, iki tarafına 
yazılabiliyor. Ve basit bir dikiş tuttur-
ma yöntemiyle ciltlenebiliyor. Kodeks 
denilen, üzerine yazılabilen ilk defter 
böylece ortaya çıkıyor. Bu yaygınlaş-
maya başlayınca kitaba doğru giden 
yol da açılmış oluyor. Böyle bir farkı var 
papirüsten.

Üstelik daha aydınlık, okunduğunda 
göz yormuyor. Bunları hep antik yazı-
lardan öğreniyoruz. Bir sağlamlığı var 
parşömenin, papirüse kıyasla.

- Bulunan en eski parşömen ne za-
mandan kalmış, biliyor musunuz?

- Nemli ortamda bozulan bir malzeme 
parşömen, form değiştiriyor. Bu yüzden 
antik dönemden kalma örnekler yok gibi. 
Bergama’daki kütüphaneden kalan bir 
şey yok zaten. Marcus Antonius Kütüp-

hane'yi Kleopatra’ya hediye etmiş, kitap-
lar da yok olmuş Mısır’a gittikten sonra. 
Ama kutsal metinler var, parşömene 
yazılmış. Orta çağlarda çok kullanılan bir 
yazı malzemesi ve o zamanlardan kalan 
örnekler bir hayli var. Önceden papirüse 
yazılmış kutsal metinler de tekrar parşö-
mene geçirilmiş orta çağda. 

- Parşömen imal ediyorsunuz, iki 
bin yıllık bir zanaatı sürdürüyorsunuz. 
Bunun inceliği ne, papirüsü alt eden 
nitelikte bir yazı malzemesi üretmenin, 
sıradan bir deri tabaklamaktan farkı 
nerede? 

Aslında bizim derdimiz mükemmel 
parşömen değil. Yazıcıdan çıktı alına-
bilecek kalitede, fabrikasyon olarak 
parşömen üreten firmalar var. Bizim 
burada yapmaya çalıştığımız, geleneksel 
yöntemlerle üretilen parşömeni sürdür-
meye çalışmak. Anavatanında, el yapımı, 

geleneksel yöntemlerle, antik dönemde 
nasıl üretiliyorsa öyle üretmek. Bunun 
çok fazla inceliği var tabii ki. Kireçle iş-
lenmesi, daha beyaz olmasını ve mürek-
kebi daha iyi çekmesini sağlıyor.

Bu zanaatın sürdürülmesi için nasıl 
çalışmalar var?

- Birkaç yıl önce, Bergama Belediyesi 
tarafından iki tane tabakhane binası 
satın alındı. Bunlardan birisi parşömen 
müzesi olacak. Restorasyon projesi 
başladı. Sanırım bir iki yıla hazır olur. Bu 
işleyen, yaşayan bir müze olacak.

- Yaşayan derken?..
- İçerisinde üretim yapılan, atölye 

çalışmalarının yapılabildiği, bu zanaatın 
aktarıldığı bir yer yani. Ustalardan kalan 
malzemelerle birlikte modern tasa-
rımların sergilendiği, aynı zamanda bir 
kütüphaneyi barındıran bir müze… 

Bence parşömenin yeniden değer gör-
mesi için tasarım tarafı önemli. Sanat-
çılar sayesinde yeni tasarımlar çıkartıla-
bilir, bunlar geçici sergilerle sunulabilir. 
Müzenin böyle bir işlevi de olacak aynı 
zamanda. 

Üzerine yazılan bir kâğıt olarak güncel 
bir değer bulması zor parşömenin. İngil-
tere’de Parlamento kararları parşömen 
üzerine yazılıyor hâlâ. Sırf Parlamento 
için parşömen üreten bir tabakhane var. 
Ya da bazı üniversitelerde diplomalarda 
kullanılabiliyor, parşömen üzerine çok 
özel kitaplar tasarlanabiliyor. Bunlar 
özel ama çok nadir örnekler. Dolayısıyla 
parşömen için yeni bir var olma alanı 
bulmak gerekir diye düşünüyorum. Hedi-
yelik eşyanın ötesine geçip tasarımla ve 
sanatla buluşabilmeli bence. Bunun da 
örnekleri artıyor. Üç boyutlu objeler, hey-
keller, hatta parşömenden kıyafetler.

Teşekkür ederiz.

İsmail Usta'nın çırakları; Demet Tokbay ve Nesrin Ermiş. Foto: Bülent Türkmen.

Meraklılarıyla geleneksel yöntemlerle parşömen üretimi atölyesi. Foto: Bülent Türkmen.
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Kendimi bildim bileli hayvan dostlarım oldu hep. Her biri 
farklı bir kişilik; kimi neşeli, kimi karamsar, kimi öfkeli, 
kimi şefkatli, korkak, cesur, meraklı, miskin… Ortak 

bir noktaları var; iyiler. Tasarlayarak kötülük yapmıyorlar. Çok 
da hikâyem var tabii onlarla ilgili. Birini anlatmak istiyorum 
şimdi…

Adı Boncuk olan, güzeller güzeli bir kedim vardı. Beyaz- 
kumral bir tekir. Fikret Otyam tablolarındaki kadınların gözleri 
gibiydi gözleri, bakmaya doyamazdım. İlk bebeklerini doğur-
muş, mutlu bir lohusalık dönemi geçirmişti. Bebekleri dört aylık 
olmuştu. Kısırlaştırma ameliyatına karar vermiştim ama günlük 
koşuşturma içinde hep erteleniyordu.

Bir gün stüdyodan eve, her zaman olduğundan daha erken 
geldim ve Boncuk’u tekir bir erkekle yakaladım. İkimiz de 
utandık. Adam kaçtı hemen pencereden. Bir daha da aramadı 
Boncuk’u. Bir süre sonra Boncuk’un karnı büyümeye başladı. 
İlk doğumundan üç bebeği vardı ve konserler yasak olduğu için 
büyük bir ekonomik kriz içindeydik. “Neyse” dedim, “her bebek 
rızkıyla gelir.” Fakat bu arada beklenmedik bir olay oldu. Bon-
cuk’un ilk üç bebeğinden biri olan Loli’nin de karnı büyümeye 
başladı. Aldım veterinere götürdüm; “hamile” dedi ve küçük 
olduğu için, doğumun çok riskli olduğunu ekledi. O tekir adama 
kıza kıza döndük eve. 

İki ay çok çabuk geçti. Ha doğurdu, ha doğuracaklar. Doğum 
için birer sepet ayarladım ikisine de. Rahat edecekleri koşullar 
hazırdı ama Loli, sepeti pek güvenli bulmadı sanırım ve gardıro-
bun çekmecesini seçti  kendine. Orada kalmaya başladı.

Ve beklenen an geldi, Boncuk’un doğum sancıları tuttu. İlk 
doğumunda olduğu gibi kucağıma çıktı ve suları aktığında anla-
dım doğumun başladığını. Kucaklayıp sepetine götürdüm. Dört 
bebek doğurdu bir saat içinde. Her birinin göbek bağını kesti 
dişleriyle, yaladı temizledi, plasentayı yedi. Dördüncü bebekte 
de bu işlemleri yaptıktan sonra, bir 
badireyi atlatmanın huzuruyla yattı 
bebeklerini emzirmek için. Öyle 
güzeldiler ki.

Doğum bitince çay içmek için 
mutfağa geçtim. Çayımı içtikten 
sonra çiçeği burnunda anneyi ve 
bebeklerini kontrol etmek için 
odalarına gittim. Sepet boştu. 
Korkuyla odayı aradım, kimse 
yoktu. Diğer odalara koştum kor-
kuyla. Yatak odasında, gardırobun 
önünde Boncuk’u gördüm. Loli 
çekmecede yatıyordu, bebeklerin 
hepsini çekmeceye taşımıştı ve 
emzirme pozisyonundaydı. Bebek-
leri sepetlerine taşıdım, Boncuk 

da geldi. Olması gereken 
tabloyu oluşturdum ve 
yine mutfağa gittim 
çay içmek için. Çayımı 
içtikten sonra yine 
kontrole gittim, yine 
aynı manzara. Geç 
saatlere kadar devam 
etti böyle. Aynı gün 
hamile kaldıkları için 
Loli’nin doğumunun da 
an meselesi olduğunu, 
bu yüzden bütün bebekleri 
kendi bebeği sandığını, hormon-
larının esiri olduğunu biliyor ve çok 
korkuyordum; hiç param yoktu sezaryen ameliyatı için. İş oraya 
varırsa, gözünü karartır her şeyi  yaparsın ama bir mucize olur 
belki, her şey yolunda gider diye de umut ediyor insan.

Ve son sepet-çekmece operasyonunu tamamlamak üzerey-
ken Loli’nin doğum sancıları tuttu. Oturdum yatağa, kucağıma 
atladı. Durumu çok kötüydü. Suları geldi, kasılmalar sıklaştı. 
İkimiz de ağlıyoruz. Boncuk sepetinden çıktı, bize bakıyor. Ve-
teriner, yürüme mesafesiyle yarım saat bizim eve. Saat gecenin 
dördü. Gitmeye karar verdim. Taşıma kabını almak için kalka-
caktım ki Boncuk yatağa sıçradı. Loli’yi yalayarak yattı ve Loli, 
annesinin memesini emmeye başladı. Annesinin memesini 
emerek doğurdu ilk bebeğini. Durmadan meme emdi. Bebeğin 
göbek bağını annesi kesti dişleriyle, yaladı, temizledi, koydu 
Loli’nin önüne. Bu şekilde dört bebek doğurdu Loli.

Sonra ben, bebekleri Loli’nin çekmecesine taşıdım. Loli’nin 
dudağına bir geçmiş olsun öpücüğü kondurup onu da çekme-
ceye, bebeklerinin yanına yatırdım. Çay içmeye gittim, şükürler 
olsun diyerek. On-on beş dakika sonra kontrole gittim. Çek-
meceyi yavaşça açtım ve yedi kedi yavrusu gördüm. Birkaç 
kere saydım emin olmak için. Evet, yedi yavru. Doğum odasına 
geçtim. Boncuk garibim, Loli’nin önüne geçmiş, son bebeğini 
de ona kaptırmamak için direniyor. Doğum yeni olduğu için, 
ıslaklık düzeylerinden yavruların annelerini tespit edip dağıtımı 
gerçekleştirdim. Yine çay içmeye gittim. Döndüğümde, bu kez 
bütün bebekler Loli’nin çekmecesindeydi. Yine dağıtım yap-
tım ama artık sabah olmuştu, çok yorulmuştum ve olayı kendi 
aralarında halledebileceklerine inanıp uyudum.

Uyanınca ilk önce çekmeceye baktım. Bomboştu. Hemen 
doğumhaneye koştum. Gördüğüm manzara ağlattı beni; aynı 
sepette iki anne ve sekiz yavru. Karışmış bebeler, artık ayıra-
mam kim kimin yavrusu. Sulh olmuş, bütün yavrular, bütün 
annelerin yavrusu…

Üç ay sonra kayboldu ortadan Boncuk’um. Aylarca aradım, 
bulamadım. Kayboluşunun üstünden iki ay geçmişti ki bir gece, 
gelmedi eve onun çocuklarından biri olan Buzi. Sabah bahçe-

de, sokakta aradım; bulamadım. 
Sonra Hacı Osman’dan Tarabya’ya 
inen caddede buldum küçümenimi. 
Soğumuştu çoktan. Bu tehlikeli 
yolu, annelerinden öğrendiğini ve 
Boncuk’umu da böyle kaybettiğimi 
düşündüm. Büyük ihtimalle, Bon-
cuk’um da trafik kurbanı olmuştu.

Loli’m, bana çok benziyordu. 
Hem huy olarak hem de suret ola-
rak. 2015 yılında, doğum günümde 
vefat etti aniden. Ben Seferihi-
sar’daydım, o İstanbul’daki evimiz-
de. O evin bahçesinde, göçmüş 
üç kedi, iki köpek var. Nur içinde 
yatsınlar, devirleri daim olsun 
kuzularımın.

İlkay Akkaya

Loli
Hemen doğumhaneye koştum. Gördüğüm 
manzara ağlattı beni; aynı sepette iki anne ve 
sekiz yavru. Karışmış bebeler, artık ayıramam 
kim kimin yavrusu. Sulh olmuş, bütün yavrular, 
bütün annelerin yavrusu…

Loli ile İlkay Akkaya.
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Balıkçı barınağı deyince insanın 
aklına küçük ve masum bir şey 
geliyor, öyle mi?..

- Hakan Tüte: Liman demek daha doğ-
ru. Devasa bir işletme. Bacasız bir sanayi 
işletmesi. Barınak alanı 30.355 metrekare, 
anroşman alanı 27.930 metrekare, deniz-
deki kaplama alanı ise 59.352 metrekare. 
Yani toplamda 117.637 metrekarelik, 117 
dönümlük bir tesis söz konusu.

- Anroşman ne demek?
- HT: Taş bloklarla denize yapılan dolgu 

diyebiliriz. Ana dalgakıran boyu 650 met-
re olacak. Bu dalgakıran denize doğru 
195 metre uzanacak. Oluşturacak büyük 

limanın içine 100’er metre uzunluğunda 
3 tane iskele yapılacak. Devasa bir liman 
yapılıyor yani buraya. Şu anda gözüken o. 

- Neden karşısınız peki Akarca’da 
yapılmasına? Bilmeyen okurlarımız için 
Akarca’yı da tanıtsanız hem…

- Şaban Başağaç: Akarca’mız İzmir’in 
en gözde yerlerinden biri. Mavi bayraklı 
plajlarımız var. Geçmiş yıllarda insanla-
rın daha çok yazlık olarak kullandığı bir 
yerdi. Ama son dönemlerde yaz kış bir 
yerleşim alanı haline geldi. Binlerce aile 
burada denizi kullanıyor. Denizimizde 
nadir bulunan “deniz çayırları” diye bir 
bitkimiz var. Denizi temizleyen, oksijen 
kaynağı olan, tabiatın devamı için çok 
önemi bir bitki bu. Ayrıca Akdeniz fok 
balıklarının yaşam ve beslenme alanı 
burası. Karşımız ise Teos Antik limanı.

İnsanlar buraya bunlar için geldi. İkinci 
bir yaşam için, mutlu, sessiz, sakin bir 
yaşam arayışı için geldiler. Buradan 
başka gidecek bir yerimiz de yok. Buraya 
iskeleleriyle, soğutma tesisiyle, balık iş-
leme yerleriyle, çekek alanıyla devasa bir 
liman yapmanın ne anlamı var? Burayı 
ikinci bir Aliağa’ya dönüştürür bu proje. 

Bunun için karşıyız.
Karşıyız derken şunun 

da altını çizmek isterim. 
Biz limanın, balıkçı barı-
nağının kendisine karşı 
değiliz. Burada ve bu 
ölçekte yapılmasına kar-
şıyız. Yoksa balıkçı kar-
deşlerimize, onların daha 
iyi şartlarda çalışmala-
rına karşı değiliz. Onlar 
bizim kardeşlerimiz, 

emekçiler... Balık tutsunlar, satsınlar. 
İleride küçük bir yerleri var zaten. Orası 
geliştirilsin, modernize edilsin. Beledi-
ye Başkanımızın bu yönde bir teklifi de 
oldu. Biz bunu destekleriz. Ama burada 
başka bir hesap var. Limanın esas amacı 
bizim küçük balıkçılarımız değil. Sanayi-
nin buraya gelmesi... Çeşme’deki büyük 
balık çiftliklerinin buraya taşınması… 
Balık çiftliklerinin yem vs ihtiyaçlarının 
bu limandan karşılanması… Bu ölçekte 
bir limanla amaçlanan bu.

- Proje Ulaştırma Bakanlığı’nın sanırım. 
Akarca’nın böyle bir yaşam alanı olduğu-
nun farkında değil mi Bakanlık; bir çevre-
sel etki değerlendirme raporu yok mu?

- HT: Yok. Seyrek yapılaşma olduğu 
için ÇED raporuna gerek yok demişler. 
Öyle sanıyoruz ki bundan birkaç sene 
önce iki üç tane boş arsanın resmi çekil-
miş ve Ankara'ya gönderilmiş. Bu kararı 
veren insanlar da buraya gelip görmedik-
leri için, "evet, burası boş bir alan" deyip, 
seyrek yapılaşma değerlendirmesiyle 
ÇED raporuna gerek görmemişler. Ama 
görüyorsunuz, Akarca’da iki bin tane ev 
var. Üçer dörder kişiden hesaplasak 8 bin 
kişiye ulaşır bu nüfus. Hâlâ çoğu yazlıkçı 
olabilir ama yılın altı ayı burada bu insan-
lar. Kaldı ki kışın kalan aile de çok artık.

Dolayısıyla burada bir insan yaşamı 
var. Balıkçılar da bu yaşamın bir parçası 
elbette. Onların çalışma şartlarını iyileş-
tirecek bir barınağa ihtiyaç var Seferihi-
sar’da, ama yeri burası değil. İnsanlardan 
uzak, doğaya daha az zarar verecek bir 
yer bulunabilir böyle bir şeyin kurulması 
için. Üstelik Akarca’nın Seferihisar’ın ba-
lıkçılarına değil, sanayiye hizmet edecek 

Akarca, dev balıkçı barınağına karşı!..

Seferihisar’ın sahil şeridinde yer alan Akarca’da yaşayanlar, bu sene 
huzurlu bir yaz geçiremedi. Tek sebep koronavirüs değil. Kaygılılar, 
çünkü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Akarca sahiline yapılacak dev  
bir balıkçı barınağı projesini açıkladı. Yaşamlarını altüst edecek bu 
projeye karşı Akarcalılar birleşti, bir platform oluşturdu ve hukuki 
yollarla bu projeyi engellemek için mücadeleye girişti. Akarca Sivil 
İnisiyatif ve Hizmet Platformu’nun kurucu ve sözcülerinden Hakan 
Tüte ve Şaban Başağaç’la projeyi ve olası etkilerini konuştuk.

Dev balıkçı barınağı fotoğraflarda iki yönden görülen bu koya 
yapılacak. Yazık...

Ana
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3 adet iskele 
(100'er m)

Tali dalgakıran 

(195 m)
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bir tesis olacak bu. Zaten proje Ulaştır-
ma Bakanlığı’nın ama arkasında büyük 
balıkçı firmalarının olduğuna dair şeyler 
duyuyoruz.

- Eğer yapılırsa, sizce nasıl bir etkisi 
olacak Akarca’ya?

- HT: 100 adet büyük balıkçı teknesinin 
girebileceği bir liman olacak. Gece gün-
düz buradaki hareketliliği düşünün. Böyle 
bir limanın denizi kirletmemesi mümkün 
mü? Burası insanların denize girdiği bir 
yer. Sadece burada yaşayan insanlar için 
değil üstelik. Akarca İzmir’in merkezine 
en yakın plajlardan birisi ve hafta sonları 
binlerce insan buraya geliyor. 

Sadece yapılacak inşaatın etkisi bile 
bir felaket. Bakın proje dosyasında ne 
yazıyor. Anroşman alanı için 533.500 ton 
kaya kullanacaklar. Yarısı denizden yarısı 
karadan taşınacak. Denize 500 bin ton 
taş dökülmesi demektir bu. Buradaki 
bütün ekolojik sistemi değiştirir. 

ŞB: Bölgede yeni taş ocaklarının açıl-
ması demek ayrıca.

HT: Tabii ki. Bunun dışında, proje kapsa-
mında yapılacak olan dolgu işlemlerinde 
12 bin ton hazır beton, 6.500 ton stabilize 
malzeme kullanılacağı söyleniyor. Kaç yıl 
süreceği belli olmayan bu inşaat sırasında 
bütün bu sahilin ve civarın çamur deryası 
olması anlamına gelir bu. Ne denize girile-
bilir ne bir tatil beldesi özelliği kalır. 

Üstelik burada bir soğuk hava tesisi 
yapılıyor. Bu ne demektir? Yarın balık 
çiftliklerinin, orkinos çiftliklerinin ihtiyacı 
olan yemlerin taşınabileceği, stoklanabi-
leceği bir tesis yaratılıyor burada. Şaban 
Bey’in dediği gibi Çeşme tarafındaki 

çiftliklerin bu yöne doğru kaydırılması ve 
buradan Kuşadası’na kadar olan körfez 
içerisinde yaygınlaştırılması söz konusu 
olabilir. Yani sadece Akarca’nın değil, bü-
tün bu bölgenin yok edileceği bir projenin 
başlangıcı diye düşünüyoruz. 

- Peki, süreç ne aşamada şimdi?
- HT: Biz bir dava açtık, hem planlara 

hem de ÇED raporu istenmemesine itiraz 
ettik. Danıştay’dan karar çıkmasını bek-
liyoruz. 124 imzalı bir dava oldu bu. Çok 
kısa bir zamanda herkesi bilgilendirdik. 

Bütün Akarca halkı ilgi gösterdi. Sivil İni-
siyatif olarak bu pandemi sürecinde in-
sanları organize ettik ve gruplar halinde 
notere götürdük. 65 yaş üstü vatandaşla-
rımız için de noter buraya geldi. Seferihi-
sar Belediyesi ve Seferihisar Doğa Sanat 
Felsefe Derneği ve de konuyu yakından 
takip ediyor. Davanın seyrine göre yeni 
adımlar atmaya hazırız. Bütün Akarcalı-
lar birlik oldu ve yaşadığı yere sahip çıktı. 
Bu yüzden umutluyuz ve iyi haberler 
bekliyoruz. 

AkArcA Sivil iniSiyAtif 
ve Hizmet PlAtformu
Akarca Sivil İnisiyatif ve Hizmet Plat-
formu, Akarca halkının bazı temel 
sorunlarının çözümü için bir araya 
gelerek kurduğu ve esas olarak balıkçı 
barınağına karşı duyarlılıkla canlanan 
bir platform. Balıkçı barınağı dışında, 
İZSU’nun bölgedeki arıtma tesisinin 
kapasitesinin ve deşarj mesafesinin 
artırılması, Akarca’nın idari olarak başlı 
başına bir mahalle statüsü kazanması, 
insanların alışveriş yapabileceği bir pa-
zar ve marketin kurulması gibi, Akarca 
halkının diğer sorunları da platformun 
gündeminde yer alıyor.

Akarca Sivil İnisiyatif ve Hizmet Platformu’nun 
sözcülerinden Hakan Tüte (solda) ve Şaban Başağaç.
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İsmail Yetişkin: Biliyorsunuz, Sefe-
rihisar'da Tunç Başkan döneminde 
köylerimizi canlandıracak bazı pro-

jeler hayata geçirilmişti. Örneğin Ulamış 
köyümüzde karakılçık buğdayıyla, ata 
ekmeğiyle bir kalkınma başladı. Turgut 
köyümüzde benzer biçimde lavanta 
ekimiyle birlikte köyün ticari ve kültürel 
hayatını canlandıracak bir adım atıldı. 
Köylerimizin potansiyeli açığa çıkarıldı, 
ziyaretçileri arttı, kültürel dokuyu boz-
mayan bir kalkınma gerçekleştirildi.

Biz bunu devam ettirmeye, yaygınlaş-
tırmaya çalışıyoruz. İzmir yolu üzerindeki 

Düzce köyümüzle başladık. Düzce çok 
özel bir köy. Tarihi çok eskilere, antik 
Heraklia kentine gidiyor. Köyde Osmanlı 
döneminden kalma bir cami, yine erken 
Osmanlı dönemlerinden bir medrese 
ve hamam var. Birinci derece arkeolojik 
bir sit alanı. Var olan eserleri koruyarak, 
gün yüzüne çıkararak, köyün çevresin-
deki tarihi taşları uygun biçimde belirli 
noktalara yerleştirerek Düzce köyümüzü 
bir açık hava müzesine dönüştürebiliriz. 

Projemizin bir ayağı bu ve köyü güzelleş-
tirme çalışmalarıyla başladık. 

- Tarımsal bir boyutu var mı projenin?
- Tarım bizim kökümüz. Köylerimizde 

tarımsal üretimi geliştirmeden yapılan 
projeler oranın dokusuna zarar verir, bu-
nun bilincindeyiz. Araştırdık ve ekinezya-
nın o bölgede eskiden beri yetişen bir bitki 
olduğunu gördük. Tıbbi bir bitki ve katma 
değeri yüksek. Bunun tekrar dikimine baş-

İsmail Yetişkin‘le Seferihisar'da kültür alanında 
yeni projeler üzerine konuştuk

Tarım, tarih, turizm...

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’le söyleşimizde, 
konu Akarca’ya yapılması planlanan balıkçı barınağına da 
geldi. 

- İsmail Yetişkin: Bu bir balıkçı barınağı değil, tamamen tica-
ri bir liman yapılıyor burada. Daha önce benzer bir liman Urla 
kıyıları için düşünülüyordu. Oradan vazgeçildi, Seferihisar’a 
yönelindi. Bunun sebebi de büyük balık çiftliklerinin bu tarafa 
kaydırılması. Akarca Sivil İnisiyatif grubuyla konuştuk. Gerek 
çevre kirliliği, gerek Akarca’nın kapasitesi bakımından endişe-
leri çok haklı. Oraya ilişkin halihazırdaki planlarımıza da aykırı 
bu proje. Akarca bir yerleşim yeri. Orada çok büyük bir yazlıkçı 
nüfusu ve yaz kış devamlı oturan insanlar var. Ne altyapımız 
böyle bir tesisi kaldırabilir ne de yol kapasitemiz inşaat sırasın-
da çalışacak kamyonları kaldırabilir.

Bunların hepsini bir yana bıraksak bile, şu sorunun yanıtı 
yok; Akarca’nın böyle dev bir tesise ihtiyacı var mı? Balıkçıla-
rımızın ihtiyaçlarını karşılayacak düzgün bir barınağa ihtiyaç 
olduğu doğru. Ama var olan barınağın biraz genişletilip elden 
geçirilmesiyle bu ihtiyaç rahatlıkla karşılanabilir. 

- Akarcalı balıkçılarla görüştünüz mü bu konuyu?
- Tabii, onlara da anlattım, bu bir balıkçı barınağı değil, 

büyük bir ticari liman, esas büyük tekneler için yapılıyor, belki 
yarın onları da sokmayacaklar oraya. 

- Mevcut barınağın iyileştirilmesi için bir şey yapılamaz mı? 

- Barınakların ve limanların yapımından, Bakanlığa bağlı 
DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü sorumlu. Yani Belediyelerin 
yetki alanında değil. Ama DLH’den mevcut barınağın iyileş-
tirilmesi için bir proje gelirse, biz seve seve üzerimize düşeni 
yaparız. Çünkü bizim karşı olduğumuz şey balıkçı barınağı 
değil. Akarca’yı mahvedecek boyutlarda bir ticari limanın 
yapılması.

Denize doğru toplam uzunluğu 1,5 kilometreyi bulan 
mendirekler yapılacak. Binlerce metrekarelik alan doldurula-
cak. O bölgenin tamamen betonlaşması demek bu. Bu proje 
Akarca’nın sahillerini bitirir. Akarca mavi bayraklı plajlarıyla 
övündüğümüz, misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duydu-
ğumuz bir yer. Ayrıca bu bölgede denizde yaygın olarak deniz 
çayırları var. Bu bitkiler yüksek oksijen üretme kapasitesiyle 
denizlerdeki yaşam çeşitliliğinin en büyük kaynağı. Bu proje 
denizleri de kurutacak yani.

Bu yüzden biz hem vatandaş olarak hem Seferihisar Be-
lediyesi olarak bu projeye karşıyız. İşin en güzel yanı, halkın 
burada kendi yaşam alanına sahip çıkması. Bu projeye karşı 
yürütülen çalışmalara onlar öncülük ediyorlar. Biz de sonuna 
kadar destekliyoruz. Bu bizim görevimiz. Başlatılan hukuki 
süreçte, hem Seferihisar Belediyesi olarak hem de şahsen, 
biz de davacı olduk. Akarca'yı hiçbir şekilde beton yığınına 
boğdurup katlettirmemeye çalışacağız. 

"AkArcA'yı beTon yığınınA boğdurup kATleTTirmeyeceğiz"

Altta Düzce köyündeki tarihi medrese. Sağda İsmail 
Yetişkin ve Abderalılar Derneği üyeleri köyde 
inceleme yaparken.

Pandeminin ilk döneminde esas olarak bu alandaki ihtiyaçlara yoğunlaşan 
Seferihisar Belediyesi, sosyal hayatta kısmi bir normalleşmeye geçilmesiyle 
birlikte kentin kültür hayatına ilişkin projelerine kaldığı yerden devam etmeye 
başladı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e bu alandaki projelerini sorduk...  
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layalım ve ön plana çıkaralım diye düşün-
dük. Örnek dikimler yaptık ve olabileceği-
ni gördük. Belediye olarak kiralayacağımız 
bir arazide üretimine başlayacağız, aynı 
zamanda kapari dikimi yapacağız ve bunu 
köyde yaygınlaştıracağız. Amacımız Düz-
ce köyümüze tarıma, tarihe ve turizme 
dayanan bir gelişme yolu açmak. Böylece 
insanların ekonomisini canlandırmak, 
daha kaliteli bir yaşam sunmak.

- Seferihisar’ın merkeziyle ilgili bu tür 
projeleriniz var mı?

- Seferihisar’ın esas turistik bölgeleri 

Sığacık, Teos, Akarca’nın belli bir kısmı, 
Ürkmez ve Doğanbey diye gider. Burala-
ra gelen misafirlerimiz Seferihisar’ın mer-
kezini de merak ediyorlar. Ama ne yazık 
ki merkezde onlara sunduğumuz pek bir 
şey yok. En fazla Dutlaraltı’nda bir çay 
içip soluklanıyorlar, o kadar. Seferihisar’a 
bir sanat sokağı kazandırmak istiyoruz. 
Bunun için Cambaz Geçidi ve Atatürk 
parkı çevresinde çalışmalara başladık. 
Burası hem Seferihisarlı el sanatçılarının 
eserlerini sergileyecekleri hem de yöresel 
kültürümüze ait bazı ürünlerin bulunaca-

ğı bir mekân olacak. Seferihisar’da yavaş 
yavaş kaybolmakta olan zanaatlarımıza 
burada yer açacağız. Hem uygulama 
hem sergileme ve satış alanı olacak. 
Böylece Seferihisar’ın merkezinde kentin 
çehresini güzelleştiren, misafirlerimizin 
hoşça vakit geçirebilecekleri, Seferihisar’ı 
hatırlatacak hediyeler alabilecekleri bir 
alan yaratmış olacağız.

Bu projelerde tamamen gönüllü olarak 
kente bu yönde katkı yapmaya çalışan 
sanatçılarımızın kurduğu Abderalılar 
Derneği’yle birlikte hareket ediyoruz.

Pandemi devam ediyor. Ekonomik 
şartların zorlamasının da etkisiyle, 
Haziran ayıyla birlikte “kontrollü 

normalleşme”ye geçilmişti. Bu tedirgin 
ve anormal "normalleşme" şartlarında 
bir yaz ve turizm sezonu geçirdik. Büyük 
kentlerden insanlar geldi; otellerde, pan-
siyonlarda misafir oldu; sahil bölgeleri, 
plajlar kalabalıklaştı. Neyse ki korkulan 
olmadı, salgının İzmir'in turistik bölgele-
rinde korkulan boyutlara ulaştığına dair 
bir haber işitmedik. 

Elbette ki bunda, alınan önlemlerin 
payı var. Bu önlemlerin arasında İzmir 
Büyükşehir Belediyesi'nin, özellikle 
turizm sektörüne dönük hizmet veren 
işletmelerin “normalleşme” sürecine ge-
çişini düzenlemek için başlattığı “Turuncu 
Çember” uygulamasını özellikle anmak 
gerekiyor. 

Turuncu Çember, İzmir Turizm Hijyen 
Kurulu’nun belirlediği kriterlere uyan ve 
denetimleri başarıyla geçen işletmelere 
verilen bir sertifika. Bu sayede İzmir’in 
hijyenik ve olabildiğince güvenilir bir 
turizm destinasyonu olmasını sağlamak 
amaçlanıyor. 

Turuncu Çemberle ilgili detayları ve 
Seferihisar’daki uygulamayı, Seferihisar 
Belediyesi Strateji ve Planlama Birimi’nde 
görevli Ozan Soner’den öğrendik.

Ozan Soner Turuncu Çemberin kriter-
lerinin ilgili Bakanlıkların genelgelerin-
den daha sıkı olduğuna dikkat çekiyor. 

Güvenli gıda ve güvenli konaklama için 
fiziksel mesafenin korunması, dezen-
feksiyon ve müşteriler için dezenfektan 
kullanımı, bilgilendirici afişler, ağzı kapalı 
ambalajlar, tek kullanımlık ürünler, klima 
sistemlerinin dezenfeksiyonu, fotoselli 
musluklar, işyeri temizlik planı, hijyenik 
atık yönetimi, personelin eğitimi ve de-
netimi, maske kullanımı, odaların dezen-
feksiyonu, odalara tamir ve tadilat için 
giren personelin takibi, çapraz bulaşmayı 
engelleyecek önlemler, ortak kullanım 
alanlarının dezenfeksiyonu gibi pek çok 
alanda kriterler var. 

Turuncu Çember 
sertifikasını almak 
isteyen işletmeler 
web sayfasından 
ya da Belediyelerin 
ilgili birimlerine 
doğrudan başvuru 
yapabiliyor. Ozan 
Soner, başvuru 
yapan işletmelerin, zaten şartları önceden 
bildikleri için bu kriterlere dönük hazırlık-
larını tamamlamış olduklarını belirtiyor. 
Yaptıkları denetimde sertifikayı almaya 
hak kazanacak puanı topladıklarını tespit 
ettiklerini söyleyen Soner, varsa ufak tefek 
eksiklerini hatırlattıklarını, sonraki dene-
timlerde de bunu takip ettiklerini ekliyor. 

Bu kriterler üzerinden yapılan puan-
lamaya göre, yüzde 75’in üzerinde puan 
alan işletmelere Turuncu Çember serti-

fikası veriliyor. Ozan Soner, 
Seferihisar’da Turuncu Çem-
bere başvuran işletmelerin 
bu kriterlerin gereğini yerine 
getirmekte oldukça hassas 
davrandıklarını ve yüksek 

puanlarla sertifikayı almaya hak kazandık-
larını vurguluyor.

Turuncu Çemberin Seferihisar'daki de-
netimleri Belediye görevlileriyle birlikte 
Hijyen Kurulunda yer alan Esnaf Odası 
ve Kent Konseyi temsilcileri tarafından 
gerçekleştiriliyor.

Ozan Soner, Turuncu Çember sertifika-
sının işletmeler açısından önemini, “Bir 
karneniz oluyor. Müşterilerinize güven 
veriyorsunuz. İnsanlar zaten endişeli, onla-
rın içini bir nebze rahatlatmış oluyor, daha 
huzurlu tatil yapmalarını sağlıyorsunuz. 
Böylelikle elbirliğiyle İzmir’in farkını ortaya 
koymuş, turizmi sağlıklı bir biçimde ha-
reketlendirmiş olacağız. Bu sayede İzmir, 
bu süreci daha sağlıklı atlatacak.” sözle-
riyle ifade ediyor ve Seferihisar’daki tüm 
işletmeleri Turuncu Çember sertifikasına 
başvurmaya çağırıyor.

Önümüz sonbahar, yazın bitmesiyle 
birlikte Seferihisar gibi pek çok sahil kenti 
kendi sakin normaline dönüyor. Ama 
bu hijyen standartlarının devam etmesi 
sağlığımız için önem arz etmeye devam 
ediyor. Seferihisar'ın merkezinde de daha 
fazla turuncu çember görmeyi umuyoruz.

Seferihisar'a ’Turuncu Çember‘ yakışır
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Sürdürülebilirlik ve moda pek yan yana gelebilecek kav-
ramlar gibi durmuyor ya da durmuyordu. Ancak dünya 
kaynaklarının tükenmeye yüz tutması, iklim krizi ve ekolo-

jik hareketler tüketim ihtiyaçlarımızı da dönüştürmeye başladı. 
Artık çevreye daha fazla zarar vermemek için plastik tüketimini 
azaltmaya başladık, internetteki videolarda hayvanlara yapı-
lan zulmü gördükçe vegan kişilerin sayısı artıyor, kanser gibi 
dejeneratif hastalıkların sadece genetik değil, beslenme biçimi 
ve hatta petrol bazlı giyecek ve eşya kullanımından olduğunu 
öğrendikçe daha doğal malzemeler kullanmaya niyetlendik. 
Dünya genelinde belki sayımız hala çok az ama tüketimi sınır-
lamak ve olanı dönüştürmek üzerine düşünmeye başladık. Geri 
dönüşüm (recycle) kavramı bile artık az kullanılmaya başladı, 
artık ileri dönüşüm (upcycle) moda.

Dünyanın en çok satan ve sektörü belirleyen moda dergile-
rinden Vogue bile Aralık 2019 sayısında değerler sisteminden, 
iklim krizinden, ileri dönüşümden bahsetti. Emily Farra dergi-
deki makalesinde şunları söylüyor: “Modanın değer sistemini 
hızlı bir şekilde yeniden gözden geçirmesi gerekir. Paranın 
yatırım ve harcama şeklini değiştirmek zorundayız; kendimizi 
yansıtan markaları satın almalıyız, satın alma ve giyme şeklimi-
zi, değer verme şeklimizi değiştirmeliyiz.”  

19. yüzyıldan itibaren sanayileşmeyle birlikte hızlı ve çok üre-
tim, hızlı tüketim alışkanlığını da beraberinde getirdi. Bizim gibi 
gelişmekte olan ülkeler özellikle son 30-40 yılda bu modaya 
uydular. Artık iki üç kuşak öncesi gibi kıyafetleri kendi dikme-
mize, tamir veya yamaya gerek kalmadı, çünkü artık giysi ve 
aksesuarlar çok üretildiğinden “ucuzlamıştı”. Ama pek kaliteli 
oldukları söylenemez çünkü bunlar mevcut lüks moda trendle-
rini takip eden düşük maliyetli hazır giyim koleksiyonları, yani 
hızlı moda. 

Hızlısı ve yavaşıyla moda 
Moda belli bir döneme, coğrafyaya, kültüre özgü ortak dav-

ranış, düşünüş ve yaşama biçimi diye tanımlanabilir. Her alanda 
vardır, tüm yaşamımızı aslında modalar belirler. İnsan kendini 
ne kadar modanın dışında tutmaya çalışırsa çalışsın, bilerek 
veya bilmeyerek daima etkisi altındadır. Konuşma biçimimiz, 
kullandığımız sözcükler, kullandığımız eşyalar, elbette giysileri-
miz, saç kesimimiz, yaşadığımız çevre, yediğimiz içtiğimiz bile 

modaların izini taşır. Ama giyim kuşam modası diğerlerinden 
biraz daha baskındır, öyle ki moda deyince ilk aklımıza giysiler, 
aksesuarlar, mankenler, defileler ve çeşitli markalar gelir. “Be-
nim modayla hiç alakam yok” diyen biri yanılıyordur, farkında 
olmadan belli modalardan etkilenmektedir. Pazardan aldığımız 
herhangi bir etek bile, tanınmış bir modacının önceki yıl Milano 
Moda Haftasındaki defilede sergilediği kreasyonda yer almış 
bir eteğin taklidi olabilir. 

“Yeni”, modacılar yoluyla ortaya atılır, yeniliğin ortaya çıkışı 
havuza atılan taşa benzer, benimsenirse giderek yayılır, orta 
ve alt tabakaya ulaşır ve böylece modanın demode olma süreci 
başlar. Bazı modalar alt tabakaya ulaşmadan ortadan kalkarsa 
bu “ölü doğmuş moda” olarak tanımlanır. Bunu engellemek 
için modacılar toplumların eğilimlerini iyi yakalamak zorun-
dadır. Modacıların getirdiği yenilikleri giyim ve tekstil sektörü 
sahiplenir, kitlelerin bu “yeni”yi elde etmesi için suni bir ihtiyaç 
yaratabilmesi amacıyla bir dizi organizasyon yapılır. Reklam-
lar, defileler, medya aracılığıyla yapılan tekrarlar ile yeniliğin 
ihtiyaç olduğu algısı yaratılır. Modern toplumlarda insanların 
farklı olma ve farklı olmama isteği sık sık çatıştığından modalar 
hızlı biçimde yayılır. Bir tasarım seri olarak üretilir, daha ucuza 
mal edilip daha ucuza satılır, birçok yan sektörle birlikte dev bir 
endüstri yaratılmıştır: “Hızlı moda”.

Tüketicinin sürekli yeniyi giyme arzusu ve üreticilerin daha 
fazla kar etmek hırsı kaynakların hızla tükenmesine neden 
olmakta. Elbette fazla üretim adalete ve çevreye zarar vermek-
tedir. Düşük ücretle ve sağlıksız ortamlarda çalıştırılan işçiler, 
filtresiz fabrikalar ve atıklarıyla kirlenen çevre, aşırı üretim 
yüzünden tüketilen su ve diğer kaynaklar dünyanın ömrünü 
azaltmakta. Örneğin bir pamuklu tişört (250 gr pamuk) üreti-
minde 2500 litre su kullanılmakta. Öte yandan her yıl yaklaşık 
50 milyon ton giysi atılıyor ve bunların çoğu biyolojik olarak 
parçalanmıyor. Polyester veya naylon gibi sentetik malzeme-
lerin kimyasalları toprağa karışıyor ve yakılırlarsa kanserojen 
hale gelebiliyor. Bunları tersine çevirmek mümkün mü? “Yavaş 
moda” bir kurtuluş olabilir mi? 

Yavaş modada uzun süreli giyilebilecek ve uzun süre raflar-
dan inmeyecek, kalitesi yüksek, modası geçmeyecek ürünler 
üretmek esastır. Hızlı modanın aksine yavaş moda; yerel ve 
küçük ölçekli üretimi, ekolojik malzeme ile yerel malzeme ve 
pazarların kullanımını, geleneksel üretim tekniklerini, el yapımı 
ürünleri ve el işlerini, daha yavaş üretim süreleriyle kaliteli ve 
dayanıklı ürünleri amaçlamaktadır. Yavaş moda akımında ürün 
fiyatları adaletli ücretlendirme ve gerçek değerin ödenmesi 
prensibine dayandığından benzeri ürünlere göre daha yük-
sektir, böylelikle üreticinin işini gönül rahatlığıyla sürdürmesi 
sağlanır. 

Şule Gönülsüz

Moda sürdürülebilir mi? Ekolojik moda
Yavaş modada uzun süreli giyilebilecek ve uzun 
süre raflardan inmeyecek, kalitesi yüksek, modası 
geçmeyecek ürünler üretmek esastır. Hızlı modanın 
aksine yavaş moda; yerel ve küçük ölçekli üretimi, 
ekolojik malzeme ile yerel malzeme ve  
pazarların kullanımını, geleneksel üretim 
tekniklerini, el yapımı ürünleri ve el işlerini,  
daha yavaş üretim süreleriyle kaliteli ve  
dayanıklı ürünleri amaçlamaktadır.
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Sürdürülebilir moda için neler 
yapabiliriz?
Günümüzde hızlı moda yerine çevreci 

moda, ekolojik moda, eko-moda, etik 
moda, sürdürülebilir moda, temiz moda, 
yavaş moda, yeşil moda gibi birbirlerinin 
yerlerine kullanılan yeni kavramlar geliş-
mekte ve bunlar doğa dostu, yüksek ka-
liteli ve geri dönüştürülebilir moda akımı 
olarak tanımlanmaktadır. Tek kullanımlık 
plastik ve kâğıt poşetleri hayatımızdan 
uzaklaştırmaya başladık, bunu kıyafetle-
rimize de uygulayabiliriz. İşim bittiğinde 
bu etek, çanta veya spor ayakkabı ne 
olacak? Çoğu spor ayakkabı yaklaşık bir 
düzine plastik parçadan yapılır. Bir çöp 
sahasında parçalanmaları 1000 yıla kadar 
sürebilir, sonunda toprağa ve okyanusa 
(ve sonunda bedenlerimize) giden küçük 
plastik parçacıklara dönüşebilirler. Bun-
ların önüne geçebilir miyiz? Eğer istersek 
ve toplumun bilinçlenmesine yardım 
edersek belli bir düzelmeye katkımız 
olabilir.

Moda dünyasına yön verenler, mo-
dacılar, tasarımcılar, tekstil üreticileri, 
markalar, tedarikçiler, terziler, konfek-
siyoncular, perakendeciler ve tüketiciler 
sürdürülebilir moda için yapacakları 
ortak çalışmalar ile daha iyi bir dünyaya 
yaklaşabilirler. Üreticilere düşen görevler 
arasında şunları sayabiliriz: Stil, tekstil ve 
tekniklerde sürdürülebilir yenilikler ya-
ratmak; doğaya ve çevreye zarar verme-
yen üretim şekillerini benimsemek; tüm 
çalışanlara adil ve sürdürülebilir hayat 
sunacak bir çalışma düzeni; çok yönlü, 
zamansız ve çok işlevli giyim tasarımla-
rı; doğal ve kaliteli malzeme kullanımı; 
tamir ve yeniden yaratmaya elverişli 
ürünler üretmek...  

Araştırma yapmak, doğal malzemeler-
le üretilmiş ürünleri tercih etmek, ne ve 
ne kadar alacağımıza dikkat etmek, giy-
silerin bakım ve onarımını yapmak, ikinci 
el almak, mevcut giysileri dönüştürerek 
yenisini üretmek gibi pek çok yapabile-
ceğimiz şey var. Sürdürülebilir moda için 
üreticilere ve daha çok tüketicilere çok iş 
düşüyor. Neyi seçip ne satın alacağımı-
za daha fazla dikkat etmeliyiz ve elbet 

miktarına da. Biz tüketiciler istesek arz 
ve talebi kontrol edebiliriz. Ama kolaya 
kaçıp tüketme dürtüsünü perçinleyen 
cazibelere kendimizi çabuk kaptırıyoruz. 
Fiyatı uygun diye benzer ürünlerden 
çok sayıda alıp çoğunu dolapta bek-
letiyoruz ve sonra elden çıkarıyoruz. 
Önce az almaya odaklanmak lazım. Bir 
süre sonra elden çıkaracağımız zaman 
eşyalarımızı elbette çöpe değil, önce 
çevremizde ihtiyacı olanlara verebiliriz. 
İkinci el pazarlar ve mezatlarda sata-
biliriz, Kızılay, belediyeler veya başka 
kurumların giysi kutularına atıp ihtiyaç 
sahiplerine ulaşmalarını sağlayabiliriz. 
Takas şenliklerinde değerlendirebiliriz. 
İstanbul’daki Yeryüzü Derneği dokuz 
yıldır Takas Şenliği yapıyor. Facebook ve 
başka sosyal paylaşım sitelerinde çeşitli 
gruplar var, mutlaka kafamızdakine 
uygun takas ve satış sitelerine kolayca 
ulaşabiliriz. Sadece biraz araştırmamız 
gerekiyor. 

Seferihisar Sığacık’ta neredeyse iki 
yıldır, ikinci el mezadı yapılıyor ve satış 
sonrası hem alıcı hem satıcıdan belli 
bir oranda para iki STK’ya bağışlanıyor. 
Böylece hem kullanmadığımız eşyalar-
dan bir kazanç elde ederek kurtuluyoruz 
hem de bağış yaparak başkalarına maddi 
ve manevi destek oluruz. Ayrıca internet 
üzerinden ikinci ve birinci elden satış 
yapan sitelerde satış yapabiliriz. Bura-
larda da takas şansı var: örneğin ikinci el 
giysilerimizi satıp parayı hesaba alma-
dan daha sonra orada biriken parayla 
kendimize bir şeyler alabiliriz, bu da bir 
takas yöntemi. Ülkemizde garaj satışları 
olmasa da ikinci el veya vintage kıyafet 
dükkânları artmaya başladı. Bunlar da 
giymediğimiz kıyafet ve eşyaları değer-
lendirme fırsatları arasında yer alıyor.

Son yıllarda başta Avrupa olmak üzere 
çeşitli ülkelerde Repair Cafe (Onarım 
Kafe) diye oluşumlar var. Bozulan eşya-
nızı götürüp orada tamir ettiriyorsunuz. 
Gönüllü tamirciler bozuk radyonuzu 
onarıyor, sökük kıyafetleri dikiyor. İşin 
aslı ülkemizde pek çok gelişmiş ülkeden 
farklı olarak tamirat işleri iyi ki devam 
ediyor. Her ne kadar “at, yenisini al” diye 

bir baskı olsa da, 
tamir işleriyle 
uğraşan esnaflar 
eskisi kadar iş bu-
lamasa da Batının 
yeniden keşfet-
tiğini biz devam 
ettirmeliyiz, tamir 
işleriyle uğraşan 
esnafı destekle-
meliyiz. Birkaç 
nesil öncesinden 
farklı olarak kendi 
söküğümüzü 
dikemez hale 
geldik, bunu geri 

çevirmeliyiz. Bu konuda kendimizi çok 
beceriksiz hissediyorsak hala mahalle 
terzilerimiz var, onlardan yardım alabili-
riz. Üzerimize artık olmayanları daraltıp 
genişletmek, bir veya birkaç giysiden 
yeni bir şey üretmek için terzimizle 
işbirliği yapabiliriz. Böylece daha çok 
pantolon paçası ayarlayan terzilerimize 
de ilham vermiş oluruz, onlar da mev-
cut kıyafetleri değiştirerek vitrinlerinde 
yeni kıyafetler koyarlar ve ileri dönüşüm 
modasına katkı sağlarlar.          

Rengi sararmış veya lekelenmiş giy-
silerinizi doğal boyalarla boyayabiliriz. 
Elbette sentetik değil, doğal kumaşlar-
dan üretilmiş olanları. Herkesin evinde 
olan veya çabuk bulabileceğiniz o kadar 
çok boyar madde var ki… Soğan kabuğu, 
çay, kahve, ceviz yaprağı, zerdeçal, nar 
kabuğu, adaçayı ve internette yapacağı-
nız araştırmalarla çok daha fazlası. Son 
yıllarda doğal boyama, indigo shibori 
boyama ve ekolojik baskı (ecoprint) ile 
ilgilenenlerin sayısı ile bu konulardaki 
eğitim ve atölyeler hızla artıyor. Bu 
teknikleri kullanarak doğal ve sağlıklı 
kumaş ve giysi üreten markalar da orta-
ya çıktı. Artık sürdürülebilirlik ilkelerini 
benimseyen, çevreyi ve geri dönüşümü 
destekleyen, emek yoğun el işçiliği ile 
üretim yapan, işçi emeğini sömürmeyen, 
uzun süreli kullanımı vaat eden marka-
lar var: Away Denim, Bego, Heliotropic 
Studio, Kapbula, One Square Meter ve 
Satsuma…  

Kapitalizmin, endüstrileşmenin ve mo-
dernizmin etkisiyle el emeği yerine maki-
nalar, doğal malzeme yerine sentetikler, 
az, küçük, yerel üretim yerine çok, büyük 
ve küresel üretim pompalandı. Kadınla-
rın el işleri ötekileştirilerek küçümsendi. 
Sentetik boyalarla capcanlı renklere alış-
tık, kolay temizlenen ama farkında ol-
madan sağlığımıza ve çevremizi kirleten 
giysi ve eşyalar kullanmaya başladık. Bu 
gidişatın olumsuz etkilerini çok yakında 
daha yoğun yaşayacağız. Fazla üretim ve 
gereksiz tüketim dünyamızı yok ediyor. 
Bunun farkına varma vakti geldi, moda-
da ve her alanda sürdürülebilirlik ve ileri 
dönüşüm için düşünmek, araştırmak ve 
toplum bilincini geliştirmek biz bireylerin 
ödevi olmalı…  
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Tek ihtiyacın, daha azı...



Müziğe nasıl başladınız, halk 
müziğine nasıl yöneldiniz, 
yolunuzun çizilmesinde kim-

lerden etkilendiniz? İsterseniz buradan 
başlayalım…

murat Sincer: Müzik hayatım beş 
yaşında mandolin çalarak başladı. Ba-
bam müzik öğretmeni olduğu için bana 
mandolin öğretmişti. Ortaokul ikideyken 
bağlamayla tanıştım, bir arkadaşımdan 
gördüm, çalmak istedim ama çalamadım. 
Mandolin gibi çalmayı denedim çünkü. 
Sonra bir kültür derneğinde ustam diye 
kabul ettiğim ve saygı duyduğum Şinasi 
Özkan’la tanıştım. Halk müziği termino-
lojisini ve tavırlarını ondan gördüm. Bir 
saz atölyesi vardı, imalat yapıyordu aynı 
zamanda. İmalattan sonra çıkarıyordu 
önlüğünü, bağlama çalmaya başlıyordu. 
Onun yanında geliştirdim kendimi. 

- Alaylılık ve mekteplilik vardır ya, 
öyle bir ayrım var mı sizce sanatınızda?

Ayrım var ama benim bakış açım şöyle. 
Alaylı ve mektepli iç içe olmalı bence. 
Alaylı mektepte öğretilenleri de bilmek 
zorunda. Bu benim bakışım, tartışılabilir. 

Alaylı kendini geliştirmek için akademik 
dili de öğrenmek zorunda kalıyor. Şu an 

benim durumum öyle mesela. Ben alay-
lıyım ama İzmir’de akademi yokken, kon-
servatuvar yokken hocaydım ben. Halk 
eğitimde ders veriyordum ve akademi 
kurulduğunda oraya hoca olarak isten-
dim. Neden? Terminolojiyi bildiğim için. 
Çünkü bu kültürü 8 yıl taşıdım, üniversi-
teye çağrıldığımda 8 yıllık hocaydım. 

Diğer ekolleri araştırıyordum. Sanat 
müziğini, Batı müziğini öğreniyordum. 
Halk müziği terminolojisini incelerken ve 
sazları ile uğraşırken, Anadolu’da sanat 
müziği makamları da iç içe olduğu için 
o makamları da irdelemek, özümsemek 
zorunda kaldım. Severek yaptım. Batı mü-
ziğini bilmek için keman eğitimi aldım. 

Bunları yapmayıp sadece ustamdan 
aldığımla yetinseydim eksik kalırdım. 
Ama öte yandan, sadece ustasından gör-
düğüyle sınırlı kalan alaylı kadar, akademi 
sınırlarında kalan bir mektepli olmanın da 
sorunları var.

- Nasıl mesela?
Bir kalıp içinde kalıyor, sadece o 

pencereden bakıyor. Bir mektepli eğer 
araştırmacı ruha sahipse, her ustayı, her 
ekolü görmek, tatmak, onu öğrenmek ve 
geliştirmek durumunda bence. 

- Akademinin gerektirdiği kurallara ve 
kalıplara bağlı kalmak, halk kültürünün 
zenginliğini törpüleyen bir durum mu 
yaratıyor?

Böyle bir görüş var, buna hak verilebilir 
tabii. Ama böyle olmak zorunda değil. 
Mesela emprovize, doğaçlama dediğimiz 
bir anlayış... Doğaçlama, halk müziğinin 
özünde var. Doğaçtan gelen türküler or-
taya konulmuş, bunlar ustalar tarafından 
icra edilmiş ve aktarılmış, aktarılmaya de-
vam ediliyor. Akademide Neşet Ertaş’tan 
bir örnek vereceği zaman, onun tınısının 
nasıl olduğunu, bu tınının notada nasıl 
tezahür ettiğini bilmeli. Bezek, çarpma, 
çırpma kültürü var, tavırsal özellikler var, 
yöre tavrı var, bunların tümünü hem 
edebiyatıyla hem de teknik özellikleriyle 
verebiliyorsa, o zaman mektepli olmanın 
coşkusunu yaşayabilir. Ama bu tavırdan 
yoksun, basitleştirip belirli standartlara 
sokuyorsa, burada asimilasyon başlıyor. 
Bunu doğaçtan gelişen kültürün asimile 
edilmiş hali olarak görürüm ben.

Mekteplinin gördüğü o akademik dili 
bilip, aynı zamanda doğaçlama kültü-
ründen kopmayarak ikisini birleştirmek 
gerektiğini düşünüyorum ben. Böylesi 
daha sağlıklı.

- Anadolu’nun dört bir yanında dersler 
verdiniz, TRT’den usta öğreticilik unvanı 
aldınız. Kaç yıldır hocalık yapıyorsunuz?

- 38 yıl oldu. Anadolu’yu çok gezdim 
dediğiniz gibi, Karadeniz’de, Antalya’da, 
Denizli tarafında... Derlemeler yaptım bu 
arada. Gelin çıkarma havaları, horonlar, 
Türkmen mengileri… Notalamasını da 
yaptım. Hem öğrendim, hem biriktir-
dim, hem de dersler verdim. Ama müzik 
hayatım esas olarak İzmir’de geçti. Çok 
öğrenci yetiştirdim, akademide dersler 
verdim hatta küstahlık olmasın ama saz 
eğitimi konusunda bir sistem kurdum.

- Nasıl bir sistem?

Seferihisar'ın bağlama hocası Murat Sincer: 
‘Türküleri de sit alanı gibi görmemiz lazım’
Seferihisar sokaklarında sırtında sazıyla Murat Hoca'yı 
muhakkak görmüşünüzdür. Kimi zaman yalnız kimi 
zaman öğrencileriyle birlikte, bazen bir derse bazen 
koro çalışmasına yetişmeye çalışırken... Murat Sincer, 
Seferihisar Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu şefi 
ve bağlama öğretmeni. Aynı zamanda "Somut Olmayan 
Kültürel Miras Taşıyıcısı" bir ozan. Seferihisar’da ve müzik 
merkezinin bulunduğu Karabağlar'da bugüne dek yüzlerce 
öğrenci yetiştirmiş, akademide ders vermiş. Bu arada iki 
albüm çıkarmış, bir bağlama metot kitabı yayımlamış.
Hem kendisini tanımak hem de halk müziği üzerine 
düşüncelerini almak için söyleşiyoruz.
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- Biraz ilgili olanlar bilir, bağlamada kısa 
sap ve uzun sap vardır. Bağlama düzeni, 
aşık düzeni. Kısa sapı kimse öğretmiyor-
du. Yasak gibi bir şeydi, sadece bire bir 
derslerde gösterirdi ustalar. Kısa sap, 
çöğür deriz biz, Kültür Bakanlığı’nın 
araştırmaları da var, göçebe Türklerin ilk 
çalgısıymış. Yerleşik kültüre geçtikçe uzun 
sapı da almışlar, kültürler kaynaşmış. Ben 
bağlama düzeni dediğimiz aşık düzeninin 
formunu, tel yapısını, ilişkisini anlatan 
bir sistem yarattım ve bu sistemle ilgili 
dersler vermeye başladım. Tüm parmak 
formu, tüm yöre tınılarını içeren bir prog-
ram hazırladım. İlk defa kısa sapla toplu 
ders veren ben oldum İzmir’de.

Hatta üniversite bu yüzden karşı çıkmış-
tı, kısa sap öğretemezsin diye. “Niye, siz 
beni çağırdınız, şimdi karşı çıkıyorsunuz” 
dedim. İşte, Alevi kültürü falan dediler. 
Bırakın dedim, bu Anadolu kültürü değil 
mi? Bir sene sonra Hacı Bektaş Derneği 
açıldı, 750 öğrenciye çıkardım sayıyı. Bu 
kadar öğrenci nasıl geliyor diye şaşırdı 
insanlar.

Yanlış da anlaşılmasın, ben hiçbir ekolü 
reddetmiyorum. Bağlama çok zengin bir 
çalgı. Kısa sapla çaldığımız düzen uzun 
sapla da çalınır. Kısa sap bir ihtiyaçtan 
ötürü doğmuş, gelişmiş. Anadolu kültürü-
nün bir parçası olmuş. Kendi akort düzeni 
var, şelpe, pençe teknikleri var. Neden 
değerini bilmeyelim?

- Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyı-
cısı, ses ve bağlama sanatçısı unvanına 
sahipsiniz.  Bunu biraz açar mısınız? 

- Bu Kültür Bakanlığı’nın tespitiyle 
ilgili bir şey. UNESCO’nun bir sözleşmesi 
çerçevesinde, Kültür Bakanlığı geleneksel 
kültürleri koruyan, geliştiren ve yarınlara 
taşıyan insanlara bu unvanı veriyor. Belirli 
bir sınavla oluyor tabii ki. Sınavı kazandım 
ve 2013 yılında bu unvanı aldım. Halk 
nezdinde zaten tasdikliyim, halk beni 
seviyor, halkın sanatçısıyım ben ama bir 
de Bakanlık tasdiklemiş oldu.

- Devlet destekliyor mu bu unvana 
sahip kültür taşıyıcılarını?

- Ben bir destek görmedim açıkçası. 
Çok şey beklemiyoruz aslında. Ama şunu 
yapabilmeli devlet; madem bünyesine 
aldı bizi, o zaman demeli ki “siz kültür 
mirası taşıyıcısısınız, gidin konser verin, 
atölye yapın, bu kültürü tanıtıp yayın.” Bi-

zim gibi sanatçılara destek verecek, alan 
hazırlayacak, bizim konserler vermemizi, 
festivaller yapmamızı sağlayacak. Halk 
müziği araştırmaları için gereken veri-
leri toplamamız için destekler verecek. 
Devlet bunları yerine getirecek, biz de 
seve seve üstümüze düşeni yapacak, bu 
kültürü yayacağız. Harcırahımızı karşılasa, 
oradaki nafakamızı, emeğimizin karşılığını 
verse yeter. Hem türküleri tanıtmış oluruz 
hem de çok mutlu oluruz. Bu devletin 
yapamayacağı bir şey değil. 

- Gençlerin halk müziğine yaklaşımı 
nasıl sizce, biraz uzak gibi algılanıyor, 
siz bu düşünceye katılıyor musunuz?

- Hayır, katılmıyorum. Sizin de gördü-
ğünüz gibi bizim kurslarımıza eşlik eden 
grupların hepsi genç ve halk müziğine çok 
ilgililer. Popüler kültür var ama sistem 
sanki popüler kültür çok revaçtaymış 
da halk müziği ölüyormuş gibi bir algı 
yaratıyor. Öyle bir şey yok. Seneler önce 
bir yazı için araştırmıştım, yılda bir milyon 
tane bağlama satılıyormuş. Bugün daha 
da fazlalaşmıştır bence. Bu kadar insa-
nın bağlamaya ilgisi var ve bu gelişiyor. 
Gençler bağlamayla ilgili, çünkü onlar da 
öze dönmek istiyorlar. Yapay ortamda, 
sanal ortamda çok mutlu olamıyorlar, 
sıkıntılar yaşıyorlar. Anadolu müziği, halk 
müziği hem rahatlatıyor hem düşündürü-
yor. Mesela beni eğitti, ben hala türküler 
sayesinde kendimi eğitiyorum. 

- Geleneksel halk müziğini modernleş-
tirme, Batı müziği enstrümanları 
katarak başka yorumlara kavuşturma 
örnekleri yaygınlaşıyor. Bunlarla ilgili  
ne düşünüyorsunuz?

- Buna biraz çekinerek cevap verece-
ğim. Elbette yeniliklere açığız, sentezler 

yapılsın, çeşitlemeler yapılsın. Ama 
şöyle bir şey var insan yaşamında. Aydın 
insanlar, entelektüel insanlar doğal 
koşullar istiyorlar. Doğal tarım istiyorlar, 
köy yumurtasını istiyorlar, doğal boyalarla 
boyanmış doğal kumaşlar giyinmek isti-
yorlar ama ne hikmetse aynı kişiler halk 
müziğini modernleştirmekten, çok sesli 
dinlemekten yanalar. Ben halk müziği 
doğal kalmalı diye düşünüyorum. 

Doğal hâli, orijinal hâli çok hoş. Orijinal 
hâlini yok etmeden, küçük küçük kaynaş-

malar olabilir diyelim. 
Bunda bir sakınca yok. 
Tabii keman, yaylı sazlar, 
nefesliler de halk müziği 
içine girebilir, halk müzi-
ğini yorumlayabilir. Ama 
doğal dokuyu değiştir-
mek yerine yeni bir şey 
yapmak daha doğru. 
Türküler doğaçtan 
çıkmış. O doğal doku, 
nasıl sit alanı korunu-
yorsa öyle korunmalı, 
türkülerin de sit alanı 

gibi görünmesi lazım. Fidayda’nın orijinal 
tavrı varken, ben niye bozayım, başka 
enstrümanlarla kaynaşacak diye başka-
laştırayım?

Türküye dokunmak değil yeni eser yap-
mak lazım. Yine türkü formunda yaparsı-
nız, Batı sazlarıyla yaparsınız, çok sesli ya-
parsınız. Bunun çok başarılı örnekleri var. 
Bu benim fikrim tabii. Aksini düşünenler, 
“Olur mu canım, türküyü de çok sesli 
hale getirmek lazım, Avrupa’ya kendimizi 
tanıtmamız lazım” diyenler olabilir. Ama 
ben de diyorum ki, “neden Hindistan’a 
gittiğinizde en yalın haliyle sitar dinlemek 
istiyorsunuz? Neden Rusya’ya gittiğinizde 
balalayka dinlemek istiyorsunuz? Neden 
sirtakileri, rebetikoları seviyorsunuz, aynı 
şarkıların modern, pop versiyonlarını 
dinlemiyorsunuz?

Türkülerin korunmasının anlamı ne 
sizin için?

Türküler halk kültürünün asli bir öğesi. 
Halk müziği tüm halkların ortak kültürü-
dür. Buna ulusal kültür diyenler de var. 
Başka başka adlandırılabilir ama bu sonuç-
ta ortak bir payda, bu topraklarda yaşayan 
insanları ayıran değil birleştiren bir unsur. 
Bunun yok olmaması lazım. Bu yüzden 
halk müziğinin yaşatılması, geliştirilme-
sinden yanayım. Gençler zaten seviyor, 
bunun çoğalmasından yanayım. Çünkü 
Anadolu’ da kendi ortak kültürümüz var. 

Bu kültürün asimilasyona maruz 
kalmaması lazım. Bizim türkülerimizin 
çok güçlü mesajları var. Türkülerle, barış 
mesajları veriyoruz, dostluk mesajları 
veriyoruz. Emeği anlatan türkülerimiz 
var. Toplumu bir arada tutan, adaletli ve 
emeğin hakkını veren bir dünyayı hatırla-
tan şeylerdir bu mesajlar. Türküler bunun 
için de yaşamalı.
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz 
Ceritoğlu Sengel ile birlikteyiz. 
Kendisiyle özellikle son dönemde 

Efes Selçuk’u sıkça gündeme getiren, 
tarımla ilgili projelerini konuşacağız.

- Filiz Ceritoğlu Sengel: Evet, hepimizi 
çok heyecanlandıran projeler bunlar. 
Hele ki pandemi sürecinden sonra tarım 
daha da önem arz etti sanıyorum. O 
yüzden insanların daha çok dikkatini 
çekti. Efes Tarlası, Toprak Okulu, Üretici 
Pazarı, Tohum Merkezi ve aynı zamanda 
da Tarım Müzesi... 

Efes Tarlası Toprak Okulu belirlediği-
miz çok güzel bir alanda, tam Selçuk’un 
girişinde, hem üretimin yapılabileceği  
hem de aynı zamanda ilkokul öncesinden 
başlamak üzere çocuklara ve gençlere, 
dahası çiftçilik yapan herkese eğitim 
verecek bir proje olarak başladı. Burada 
esas amacımız doğru ve iyi tarım nasıl 
yapılır, onu gösterebilmek, üreticileri bu 
konuda bilgilendirebilmek. Ama daha da 
önemli bir şey var, o da çocukların toprak 
ile buluşabilmesini sağlamak. Üretimden 
keyif almalarını, toprağa dokundukları 
zaman hissettiklerini bizimle paylaşma-
larını sağlamak… 

Aslına bakarsanız biraz daha toprağa 
yaslanan bir halk yaratabilmemiz için, 
çocukluktan başlayarak doğru eğitim-
leri vermek gerektiğine inanıyoruz. O 
yüzden Efes Tarlası Toprak Okulu hepi-
mizi heyecanlandıran, gözlerimizi ışıl ışıl 

yapan bir proje. Bir yerel yönetim eliyle 
yapılan bir proje olarak Toprak Okulu 
sadece Efes Selçuk için değil, Türkiye’de 
bir ilk. Bu bizi gururlandırıyor. Birçok fa-
külteyle iletişime geçeceğiz, öğretmen-
lerimiz gelecek, çeşitli seminerler olacak. 
O yüzden heyecanlanıyoruz. 

Efes Tarlası içerisinde bir de üretici 
pazarımız olacak. Genel itibariyle üretici 
kadınların tezgahları olacak. Bahçesinde 
üreten, pazara çıkan ama orada halden 
gelen kocaman kocaman tezgahlara 
yenik düşen kadın üreticilerimize bir 
pozitif ayrımcılık yapacağız. Hem üretici 
pazarımızda hem de kurulacak olan Efes 
Tarlası Halk Bakkalı’nda tüm bu ürünlerin 
halka ulaşmasını sağlayacağız.

- Efes Selçuk deyince akla gelen ilk 
şey tarım değil aslında. Efes antik kenti, 
Şirince ve dolayısıyla turizm geliyor 
akla. Tarıma bu kadar önem vermenizin 
arkasında ne var?

- Aslında Efes Selçuk dediğimiz zaman 
tarım ve turizm 
birlikte gelir. Biz 
Küçük Mende-
res havzasında 
yaşıyoruz. Verimli 
toprakların üze-
rindeyiz zaten. 
Nitekim Ege böl-
gesinin en büyük 
soğuk hava deposu 
Efes Selçuk sınırları 
içerisinde. En ciddi 
ihracat yapılan yer, 
yine Efes Selçuk... 
Tarih öncesinden 
itibaren devam 

eden, süregelen bir şey 
bu. O yüzden tarımın 
da turizm kadar önemli 
olduğunu düşünüyo-
ruz ve ikisini bir araya 
getirmenin, kendimizi 
öyle tanıtmanın çok 
daha doğru olduğunu 
düşünüyoruz. Eninde 
sonunda insanların tu-
ristik seyahat ettikleri 

bir yerde görmek istedikleri şeylerden 
biri kültürel ve tarihsel değerler, diğeri 
ise gastronomi. Gastronomi topraktan 
tabağa gelişir. Biz de Efes Selçuk’u agro 
turizm ve ekolojik turizmde hak ettiği 
yere getirmeyi arzuluyoruz

Bunun için doğru tarımın olması çok 
önemli. “Efes’te yaşayanlar 8600 yıl önce 
ne yiyorlardı”, bunları ortaya çıkarmamız 
lazım. 

- Ne yiyorlarmış? Var mı şimdiye ka-
darki araştırmalardan çıkan şeyler?

- Var. Aslında Efes mutfağı diye bir şey 
var. Bu konuda çok ciddi araştırmalar 
yapan yetkin insanlarla bir araya geli-
yoruz. Efes Selçuk’a has ürünleri ortaya 
çıkarıyor, bilinir hale getiriyoruz. Örneğin 
manguta mantarı dediğimiz, sadece bu 
civarda bildiğimiz bir çiçeğin kökünde 
yetişen bir mantar türü... 

- Efes Selçuk köklü yerel mutfağıyla 
Slowfood anlayışına da çok uygun bir 
coğrafya o zaman...

- Evet, fakındayız ve Slowfood hareke-
tini Efes Selçuk'a taşımak için de adımlar 
attık. Bir toplantı gerçekleştirdik ve 
yerelde ilgili insanları bir araya getirdik. 
Slowfood’a ilişkin bir isim almamız gere-
kiyormuş; hem bereketli hem de lezzetli 
ve güzel olsun diye, “Güzel Artemis” 
ismini aldık. Bütün bunlar birbiriyle örtü-
şen işler. Biz bunların hepsinin birbirle-
riyle bağını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 
O yüzden tarımı turizmden ayırmıyorum 
ben. 

- Tarımda yerel olana dönük vurgu 
yapıyorsunuz, yerel ve atalık tohumlarla 
ilgili bir çalışmanız var mı?

- İlk işlerimizden biri de Efes Selçuk’un 

Filiz Ceritoğlu Sengel'le  
Efes Selçuk'ta tarım ve  
turizm üzerine

Evet büyüyelim, gelişelim, daha çok insan gelip ziyaret etsin 
Efes Selçuk’u… Ama sağlıklı büyüyelim, koşulsuz ve sınırsız bir 
gelişme olmasın bu. Yoksa bu şekilde kaybettiğimiz birçok yer 
var. Biz değerlerimize sahip çıkarak, 
tatlı tatlı büyümeyi yeğliyoruz.

Efes Selçuk'un meşhur kara karpuzu.
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atalık tohumlarını 
bulmak oldu. Mesela 
meşhur kara karpu-
zumuz. Sonra topan 
patlıcan, 7 kardeş 
biber, fındık doma-
tes… Yerli tohumları 
bulalım ve çoğaltalım 
dedik. Efes Tarlası'n-
da kendi kendimize 
küçük üretimlere 
başladık. Bu fısıltıya 
halkımız da cevap 
verdi. Herkes evinde 
sakladığı, babadan atadan kalma tohum-
ları getirmeye başladı. Kara karpuzun 
çeşitlerine, buraya has bir kavun çeşidine 
ulaştık. Bir sürü tohumumuz olmaya 
başladı. Efes Tarlamızın yeterli olmaya-
cağını gördük; insanların çok daha rahat 
ulaşım sağlayabilecekleri, rahatlıkla gelip 
uygulamayı görebilecekleri, kadınların 
dâhil olabilecekleri, “bizde de bu var” 
deyip bizimle ekebilecekleri, çocukların 
o meyveleri, sebzeleri toplayabilecek-
leri bir tarla yapalım dedik. Kentin tam 
göbeğinde bir kent bostanı kurduk. 

Bu projenin Türkiye’ye 
yayılması ve bundan sonra 
atacağımız adımların baş-
langıç noktası olması için de 
“Tüm Türkiye Eksin” diye bir 
çağrıda bulunduk. Bir web 
sayfası açtık ve minik zarf-
larla isteyenlere tohum gön-
derdik. 81 ilin hepsine, on 
binin üstünde tohum gitti; 
atalık tohumların ve topra-
ğın önemini, Türkiye’nin en 
önemli gelir kaynağı oldu-
ğunu ve tüketime bu kadar 
yönelmiş bir topluluğun 
tekrar fabrika ayarlarına geri 
dönüp, toprağa ve üretime 
yönelmesi gerektiğini anla-
tan bir mektupla birlikte…

Özellikle endişelerle birlikte tarıma ve 
dönük hassasiyetlerin de arttığı salgın 
döneminde, tüm Türkiye’ye bir çağrı 
yapmak istedik böylelikle.

- Salgının ekonomi ve turizm gibi pek 
çok alanda olumsuz etkisi oldu. Geçtiği-
miz yıllara göre daha ağır bir turizm se-
zonunun sonuna geliyoruz. Sağlık 
açısından nasıl önlemlerle 
geçiyor turizm sezonu? Ör-
neğin İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin, özellik-
le turizm işletmeleri 
için uyguladığı bir 
hijyen standardı 
var, “turuncu çem-
ber” adıyla. Böylesi 
önlemler yürürlükte 
mi? 

- Bunlar çok 
yerinde tedbirler. 
Biz daha en başta, 
turizm alanındaki 
bileşenlerin hepsiyle, işletmelerle, ticaret 
ve esnaf odalarıyla bir araya gelip bir 
değerlendirme yaptık. Dedik ki, antik ta-
rihin en önemli hekimlerini yetiştirmiş bir 
kentte yaşıyoruz. Öyleyse bize yakışan 
nedir? En hijyenik kent olabilmek. Bu da 
ancak hizmet sektöründeki esnafımızla 
birlikte olur. Bu konuda adım attık, bilgi-
lendirdik, afiş ve broşür çalışmaları yaptık 

ve “hadi bakalım, zaten uyuyorsunuz 
kurallara, niye bunu turuncu çemberle 
taçlandırmıyorsunuz?” dedik. Ciddi bir ra-
kama ulaştık, sağ olsunlar işletmelerimiz 
neredeyse 90-95 arasında puan alarak 
turuncu çembere dâhil oluyorlar. 

Bu ciddi bir salgın ve yaşamımızı buna 
uygun ciddi önlemler alarak sürdürmeyi 
gerektiriyor. İzmir Büyükşehir Beledi-

yesi’nin “turuncu çember”i ilgili ba-
kanlıkların genelgelerinden çok 

daha titizlikle hazırlanmış ve 
ayrıntılı şartlar içeriyor. Bizim 
işletmelerimiz bu ayrıntıla-
rın hepsine uyuyor. Biz de 
bu tedbirleri çok önemsiyor 
ve gereğini yapıyoruz. Yani 

mevcut şartlarda Efes Selçuk, 
sağlık koşulları bakımından 

olabilecek en güvenilir kentlerden. 
Biz kendimizden eminiz yani. 

Ekonomik olarak ise, Efes Selçuk’un 
turizm potansiyelini yeni alanlarda 
çeşitlendirmek gibi gayretlerimiz var. 
Bu gayretlerin sonucunda, pandemi 
nedeniyle kaybettiğimiz zamanın ve 
ekonomik değerlerin telafisine de katkısı 
olacak adımlar attık. Türkiye Voleybol 
Federasyonu ile yaptığımız çalışmalar 
sonucunda, Avrupa Plaj Voleybolu Şam-

piyonası’nın Efes Selçuk’ta 
yapılmasını sağladık. Eğer 
pandemi kontrol altında 
tutulur ve bundan dola-
yı bir aksilik çıkmazsa, 
Şampiyona Eylül ayında 
Pamucak sahilinde gerçek-
leşecek.

Efes Selçuk’un böyle bir 
şampiyonaya elverişli bir 
plajı var mı ki?

- Birçok kişi Efes Sel-
çuk’un bir kıyı kenti oldu-
ğunu dahi bilmiyor. Bu da 
enteresan. Bizim 11 km’lik 
bir sahilimiz ve hiçbir sa-
hilde bulunmayan incecik 
bir kumumuz var. 

Geçen sene Gezgin 
Fest’te kırk bin kişiyi ağırladık bu sahilde. 
Bir rock festivaliydi, inanılmaz keyifliydi. 
Gençler kamp yaptılar, müzik dinlediler, 
denize girdiler, doğayla ve tarihle iç içe 
bir eğlence yaşadılar. Bu kadar insanı ra-
hatlıkla ağırlayacak kapasitede bir kamp 
alanı oluşturabiliyoruz sahilde.

Yavaş yavaş sahilimizin de hak ettiği 
değeri görmesini sağlayacağız. Yelken 
Federasyonuyla bunun görüşmelerini 
yaptık, seneye Pamucak sahilinde büyük 
bir yelken ve rüzgar sörfü organizasyonu 
yapacağız.

Tüm bunlar bir yana, biz şöyle düşünü-
yoruz. Evet büyüyelim, gelişelim, daha 
çok insan gelip ziyaret etsin Efes Sel-
çuk’u… Ama sağlıklı büyüyelim, koşulsuz 
ve sınırsız bir gelişme olmasın bu. Yoksa 
bu şekilde kaybettiğimiz birçok yer var. 
Biz değerlerimize sahip çıkarak, tatlı tatlı 
büyümeyi yeğliyoruz.

Efes Selçuk'ta esnaf pandemiye karşı  
turuncu çember önlemlerine sahip çıktı.

Avrupa U22 ve U18 Plaj Voleybolu şampiyonaları Eylül ayında  
Efes Selçuk'ta gerçekleşecek.

Efes Selçuk Belediyesi "Tüm Türkiye Eksin" 
kampanyasıyla Efes Tarlası'nda çoğalttığı atalık 
tohumları ve fideleri paylaştı.
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O ihtiyar peynirciyi ve kahvaltı 
dükkânını sora sora güçlükle 
bulabilmiştim. Çarşı esnafına 

klasik Bergama tulum peyniri aradığımı 
söyleyince “varsa onda vardır” diyerek 
yönlendirdiler.

Bergama eski kent merkezinin arka 
sokaklarından birinde “Kahvaltı Salonu” 
yazan tabelasıyla o küçücük dükkânı 
bulmam biraz zaman aldı.

Açıkçası market veya mandıra gibi bir 
yer bekliyordum.

Öğleye geliyordu. İhtiyar peynirci 
dükkânın önünde oturuyordu. Şöyle 
bir süzüp “kahvaltı mı istiyorsun?” diye 
sordu. Başımı sallayıp masalardan birine 
oturdum. Sıcak süt, bal, kaymak ekmek 
ve peynirden oluşan mütevazı kahvaltı-

yı hazırlayıp titreyen elleri ile masama 
bıraktı. Tekrar kapının yanındaki sandal-
yeye oturdu.

Karnımı doyurduktan sonra camlı 
buzdolabını işaret edip “Eski tip Berga-
ma tulum peyniri arıyorum. Varsa sende 
varmış. Öyle dediler” dedim.

Cevap vermeden öylece oturduğu 
yerden sokağı seyretmeyi sürdürdü. 

“Kuru sert Bergama tulumu, çocuklu-
ğumdaki tadı arıyorum. Şimdikiler kaşar 
gibi yağlı ve gevşek. Klasik Bergama tu-
lumu bulamıyorum. Çarşıda kime sorsam 
sizi tarif etti. Sizde de yoksa hiç arama 
dediler.” diye üsteledim.

Ayağa kalktı. “Az bekle” diyerek dük-
kândan çıktı gitti.

Dükkânda bir başıma öylece kaldım. 
Bu arada gelen giden olsa ne diyeceğimi 
düşünürken bekleme süresi uzadıkça 
tedirginliğim arttı. Tabelasından masa, 
sandalyesine, pirinç kefeli, döküm 
terazisinden buzdolabına kadar her 
eşyası yıllar öncesinden izler barındıran 

“köhne” kahvaltı 
salonunda on dakika 
kadar bekledikten 
sonra bizim ihtiyar 
kapıda belirdi.

Titreyen elleri ve 
hayli kambur ağır 
yürüyüşüyle getir-
diği peynir kalıbını 
tezgâhın üzerine 
koyduğu yağlı kâğı-
dın üzerinde kesip 
çıkardığı iki dilimi 
bıçağının ucuyla 
tabağıma bıraktı.

Tüm bunları ya-
parken yine konuş-
madı.

Aradığım peyniri 
bulmuştum. Hazır 
bulmuşken çokça 

alayım istedim. "Vakum olanağı var mı?" 
dedim, “Kaç kilo lazım?” diye sordu. Son-
ra “yarın bu saatlerde gel al” dedi.

Yine sandalyesine oturdu.
“Beklesem gün içinde alabilir miyim? 

Kargo olanağı var mı?” diye üsteledim. 
Sadece “yarın gel al” dedi.

İzmir’e devam edecektim. Peynir 
uğruna Bergama’da konaklamaya karar 
verdim.

Ertesi sabah kahvaltı için erkenden 
dükkânın yolunu tuttum.

Dükkânın önündeki sundurmada kah-
valtısını bitirmiş üç kişilik aile kalkmaya 
hazırlanıyordu. İçeride aile reisi olduğu 
anlaşılan sakallı irice adam ise bizim 
ihtiyarla tartışıyordu.

Adam bir gün önce başıma geldiği gibi 
peyniri beğenip dolabın içinde gördüğü 
peynirlerden satın almak istemiş, ihtiyar 
ise “onlar sahipli” diyerek satmayınca 
söylenmeye başlamıştı. Sesini yükseltip 
“Böyle esnaflık olur mu? Madem satma-
yacaksın niye vitrine koyuyorsun?” diye 
söylenince araya girmek istedim.

İhtiyar bana bir sus işareti yapıp karış-
mamı istemedi.

Hesabı ödeyip bağıra çağıra söylene-
rek arabalarına binip uzaklaştılar. Arka-
larından öfkeyle bakan peynirci “İnsan 
dediğin peynir misali, sabırla helva olur 
ama kimsede sabır kalmadı. Kusuru da 
hep başkasında arıyorlar” diye söylendi.

Dün sipariş verdiğim peynirlerin va-
kumlanmış ve hazır olduğunu görünce te-
şekkür ettim. Kahvaltı yapmak istediğimi 
söyledim. Kahvaltı için hazırlık yaparken 
neden karışmamı istemediğini sordum. 
İçerlemiş olduğu halinden belli oluyordu.

- Parayla her iş olur sanıyorlar. Hak 
edeceksin önce. Sen bir gün bekledin 
o peynir için. Akşamüstü köye gidip 
yükleyip geldim. Sabah vakuma gönder-
dim. Hazırı görünce farkı neyse verir alır 
giderim diye düşünüyorlar.

Çiğ süt damlası

Mehmet Uhri

"Peynir de insan gibi. Beyaz peynir yanına başka peynir 
istemez. İçe dönük vurdumduymaz tipler gibidir. Kaşar 
ise tespih böceği gibi ürkek korkaktır. Bulunduğu 
yere uyum göstermeye çalışır, pasiftir. Kimi peynir 
yumuşaktır, bulunduğu yere yayılır, kendini çabuk bırakır, 
bulaşmaya gelmeyen insanları andırır. Kimi ise gravyer 
peyniri gibi duruşunu koruyan dirayetli güvenilir 
arkadaştır. Şu peşine düştüğün tulum peyniri de 
Ege efesini andırır. Seni beni peşinden koşturur, sözü 
dinlensin ister. Dedim ya insan da peynir misali. Aynı sütten 
geldiğini unutup kendini önemseyeni de vardır, heder edeni de…"
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- Ne dedin adama?
- Biri ayırttı. Akşamüstü uğra, ayırtan 

almaya gelmezse veririm dedim. İnsanın 
mayası şişkin olmaya görsün, eline yüzü-
ne bulaşır rezil eder böyle.

- Sahi insan dediğin peynir misali dedin 
az önce. Merakımı mazur gör. Nasıl olu-
yor peynire benzemek?

Titrek elleriyle bardağa doldurduğu 
sıcak sütü tabağın yanına bırakıp masa-
nın öte yanına oturdu. Çocukluğundan 
beri ata mesleği mandıracılık yaptığını, 
ömrünün hemen hepsinin bu dükkânda 
geçtiğini, öğrendiklerini baba yadigârı 
dükkân ve mandıraya borçlu olduğunu 
söyledi.

Masanın üzerine damlayan süt damla-
sını parmağının ucuyla alıp elini havaya 
kaldırdı. “Rahmetli dedem her insanın 
dünyaya geldiğinde çiğ bir süt damlasına 
benzediğinden söz ederdi” dedi.

- Küçük bir çocukken dedeme sütün 
nasıl peynire dönüştüğünü sormuştum. 
“İnsan gibi” demişti. Dedeme göre insan 
ham bir süt damlası gibi dünyaya gelir, 
ailede pişer sonra kendi gibilerin arasına 
karışıp mayalanıp yoğurt, peynir olur 
olgunlaşırdı.

- Süt damlasını anladım da maya nere-
de çalınıyor? Okullarda mı?

- Dedem okuma yazma bilmezdi 
ama pek çok okumuştan deneyimliydi. 
Mayalanması için insanın başkalarına 
karıştığı her yerin işe yaradığından söz 
ederdi. Yani içine doğduğu ülke, toprak, 
iklim insanın mayasıydı. Adını, kimliğini, 
kişiliğini oradan alırdı. Sonuçta bir süt 
damlasından kocaman bir tenekenin 
içinde peynir kırıntısına dönüşüldüğün-
den söz ederdi.

- Peki ya sonra?
- Ben de hep bunu sorardım dedeme. 

“Büyüyünce öğrenirsin.” derdi. Ben 
büyüdüm, dedem rahmetli oldu. Soruyu 
yanıtsız bıraktı. Madem peynire benzi-
yoruz peynirin başına gelenler bizim de 
başımıza geliyor olmalı diye düşünüyo-
rum.

- Nasıl yani?
- Her peynir gibi hayat da bizleri tüke-

tiyor olmalı. Peynir misali dedik ya. Kimi 
peynir gençten kimi ise olgunlaşması 
beklenerek tüketilir. Kimi ise tenekede, 
tulumda, mahzende kalarak hayata di-
renmeye çabalasa da sonuç değişmez.

Bu arada yerel kıyafeti ve kasketi 
ile dükkâna giren yaşlıca köylü bir çay 
söyleyip sandalyelerden birine oturdu. 
Bizimki çay servisini yaparken köydekile-
rin halini hatırını sordu. Masaya dön-
düğünde köylere giden minibüslerin az 
ötedeki garajdan kalktığını, gelen giden 
sayesinde köylerden haber alınabildiğini 
anlattı.

Az önce kendine çıkışan adamı unut-
muş, öfkesi yatışmıştı.

“İnsanın peynirle benzeştiğini anlatı-

yordun” diyerek devam etmesini iste-
dim. Bir süre susup öylece dışarı sokağa 
baktı. “İnsan dediğin peynir misali, 
hepsinin karakteri var” diyerek tekrar 
anlatmaya başladı.

- Bilirsin her insanın içinde gelgitler 
olur. Suskun veya konuşkan yanı olduğu 
gibi, ürkek, korkak veya cesur yanı da 
vardır. Tuttuğunu koparanı da görürsün 
sinik olanını da. Hepsi içimizde. Hepsin-
den biraz herkeste bulunur. Üstelik yaş 
ilerledikçe bunların artıp eksildiğine de 
şahit olursun.

Anlamamış gözlerle baktığımı görünce 
devam edip etmemekte tereddüt etti. 
“İyi de bunların peynirle ilgisi ne?” diye 
sordum.

- Peynir de insan gibi. Beyaz peynir 
yanına başka peynir istemez. İçe dönük 
vurdumduymaz tipler gibidir. Kaşar ise 
tespih böceği gibi ürkek korkaktır. Bu-
lunduğu yere uyum göstermeye çalışır, 
pasiftir. Kendini kalabalığın içinde unut-
turmak isteyenlere benzer. Kimi peynir 
yumuşaktır, bulunduğu yere yayılır, 
kendini çabuk bırakır, bulaşmaya gel-
meyen insanları andırır. Kimi ise gravyer 
peyniri gibi duruşunu koruyan dirayetli 
güvenilir arkadaştır. Eğlenceli arkadaş 
gibi olanları da vardır. Yemeğe mezeye 
lezzete karışır renklendirir. Kimi ise öyle 
siniktir ki yediğinin peynir olduğunu bile 
anlamazsın. Şu peşine düştüğün tulum 
peyniri de Ege efesini andırır. Seni beni 
peşinden koşturur, sözü dinlensin ister. 
Dedim ya insan da peynir misali. Aynı 
sütten geldiğini unutup kendini önemse-
yeni de vardır, heder edeni de…

- Dahası da var mı?
- Olmaz mı? İnsan dediğin hep aynı 

kalmaz ki. Peynir gibi eskidikçe tadı 
karakteri de değişir. Gençliğimdeki kav-
gacı halimi hatırladıkça utanır orta yaşlı 
halime imrenirim.

- Peki ya şimdiki halin?
- Şimdiki halimi gereğinden fazla bek-

leyip ekşimiş, kızışmış peynire benzeti-
yorum. Hepsi aynı sütten olsa da vade 
dolmadan teneke tükenmiyor.

Bu sözlerden sonra ayağa kalkıp gelen 
müşterinin boşalan çay bardağını aldı. 
Müşterinin elini cebine attığını görünce 
“sonra verirsin” diyerek almadı.

- Az önce aksilik eden adam için 
“mayası şişkin” demiştin. O ne anlama 
geliyor.

- Süt aynı süt olsa da mayayı boca 
edersen peynir gereğinden fazla kaba-
rır. Olgunlaşmadan ekşimeye başlar. 
Dışarıdan alımlı görünse de tadı berbat-
tır.  Adama bakıyorsun kerli ferli. Ama içi 
çocuk kalmış. İsteği olmayınca zırlayıp 
duruyor, bulaştığına pişman ediyor 
insanı.

- Hangi peynire dönüşeceğine kim ka-
rar veriyor? Kendimiz seçebiliyor muyuz?

- Valla beğensen de beğenmesen de 
içine doğduğun yer seni mayalıyor. Ma-
yanın hakkını vermeye, yani olgunlaşma-
ya çabalamaktan öte sanırım yapacağı-
mız pek bir şey yok. Neyse çok uzattım. 
Hepsi hayat işte…

Kahvaltımı bitirdiğimi görünce dolap-
tan çıkardığı vakumlanmış peynir kalıp-
larını tek tek tartıp tezgâhın üzerindeki 
kâğıda kurşun kalem ile yazdıktan sonra 
topladı. Yekûnu bana uzatırken “kahvaltı 
benden olsun” dedi. Vakumlanmış pey-
nir paketlerini irice bir torbaya yerleşti-
rirken “bu vakum işe yarıyor mu?” diye 
sordum.

- Eh, biraz. Vakuma giren peyniri yaş-
lanmaya direnen insanlara benzetirim. 
Tenekeden çıkmışsın. Hayatla bağın kop-
muş ölüyorsun ama yine de hayattasın. 
Vazodaki çiçek gibi.

- Ne var bunda. Herkes uzun yaşamak 
ister.

- İtirazım yok. Nasıl istiyorlarsa öyle 
olsun. Ama vakumun da bir şerefi var. Az 
önceki tipler gibi olgunlaşmadan vakuma 
girenlerin yaşlılığı hiç çekilmiyor. Çocuk 
gibi mızmızlanan huysuz ihtiyara dönü-
yorlar.  Neyse çok konuştuk. Hadi yolcu 
yolunda gerek.

Bu sözlerden sonra hazırladığı büyücek 
torbayı bir torbaya daha koyup elime 
tutuşturdu. Masada kalanları toplayıp 
lavaboya bıraktı.

İhtiyar peynirciyle helalleşip 
dükkândan çıktım. O ise her zaman-
ki yerine kapının girişindeki beyaz 
sandalyesine oturdu. Uzaktan el sal-
ladım. Elini kaldırarak yanıt verdi.

Yola çıktığımda güneş yükselmiş 
İzmir yolu yükünü almıştı.

Bir ara gözüm yandaki koltuğa 
bıraktığım peynir torbasına takıldı. 
Dikiz aynasında kendime bakıp, iyi 
ki benim için bir benzetmede bulun-
madı diye düşündüm. Biraz zorlayıp 
kendime yakışır peynir bulmaya 
çalıştım.

Sonra ihtiyar peynircinin “Hepsi 
hayat işte.” deyişini hatırladım.

Kaynak: Harf Tamircisi / mehmetuhri.com
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Nasıl  doğdu Salkım Kooperatifi, 
hangi ihtiyacın ürünüydü? Bura-
dan başlayalım isterseniz.

- Burak yücel: Aslında kooperatifimiz 
bazı imkanların ve ihtiyaçların doğru 
zamanda ve doğru yerde denk gelmesiyle 
kuruldu. Hızlı bir gelişim göstermemizi de 
buna borçluyuz sanırım. 

Geçen sene yerel seçimlerde Kozyatağı 
Dayanışması olarak mahallemizde ortak 
bir kadın muhtar adayını destekle-
miştik. Çok faal bir çalışma yürüt-
tük, kazanamadık ama 8000 oy gibi 
ciddi bir destek topladık. Seçim 
çalışmaları için düzayak, bahçeli bir 
yer tutmuştuk. "Mahallede bir gıda 
kooperatifi kurarak ucuz ve sağlıklı 
gıda tedarik etme ihtiyacını karşı-
layabilir miyiz?" gibi bir düşünce 
vardı kafamızda. Elimizde de bu 
mekân vardı ve iyi anlaşan, enerjik 
bir topluluk haline gelmiştik. Kendi 
aramızda tartıştık. Kendi aramızda 
dediğim 150 kişinin katıldığı tartışmalardı 
bunlar ve sonunda bir gıda kooperatifi 
kurmaya karar verdik. 

Hangi saiklerle kurduk? Birincisi İstan-
bul halkının en büyük sıkıntılarından biri, 
olabilecek en doğrudan yolla temiz ve 
sağlıklı gıdaya erişim. Biz de kendi çapı-
mızda ve çevremizde böyle bir ihtiyaca 
yanıt verelim istedik. İnsanlar sağlıklı 
beslenmenin önemli bir sorun olduğunu 
daha fazla idrak ediyorlar artık. Pek çok 
hastalığın beslenmeyle ilişkisinin herkes 
farkında. Dolayısıyla böyle bir hassasiyete 
denk düşüyor kooperatif fikri. Üreticiden 

tüketiciye en kısa 
yoldan sağlıklı 
gıdayı ulaştırmak 
gibi bir misyonu-
muz var yani.

- Sadece bir 
tüketim kooperatifi misiniz?

- Esas olarak öyle. Ama en başından beri 
sadece burada sınırlı kalmayalım fikri vardı 
bizde. Şartları olgunlaştırdığımızda orta va-
dede üretim de yapmaya başlayalım diyor-
duk. Kooperatifimizin kuruluşunu da ona 
göre yaptık. Bu bakımdan da umduğumuz-
dan hızlı bir gelişim sergiliyoruz. Paketle-
me ve ambalajlama izni aldık. Bu yıl biraz 
da deneme amaçlı olarak, İstanbul’un son 
kalan tarımsal ilçelerinden Çatalca’da beş 
dönüm üzerinde mısır üretimine başladık. 
Hem koçan olarak hem de ununu üreticiy-
le buluşturacağız. Gelecek yıl ekeceğimiz 
değişik şeylerle bunu 150 dönüme kadar 
çıkarma imkânımız var. 

Zehirsiz, temiz bir tarımsal faaliyet 
yürütmek ve bunu İstanbul’un çevresin-
de, olabilecek en yakın tarım arazilerinde 
gerçekleştirmek amaçlarımızdan biriydi 
yani. Yakın olması önemli, çünkü karbon 
ayak izini azaltmak gibi bir hassasiyetimiz 
de var. Mesela Salkım Kooperatifi olarak 
tarhanayı bu yıl Zonguldak Devrek’ten 
aldık, 300 km’den fazla mesafe... Halbuki 
bizim 50 km uzakta Çatalca’da bunu üret-

me imkânımız var. Elbette ki pek çok şeyi 
kendimiz üretemeyiz, her şeyi civardan 
tedarik edemeyiz ama bu yerel hassasi-
yeti mümkün olduğunca korumak gerekir 
diye düşünüyoruz.

- Kooperatif mağazanız nasıl gidiyor? 
Mahalle halkının ilgisi var mı yoksa 
sadece ortaklarınız ve gönüllülerinize mi 
hizmet veriyor?

- Mağazamız çok faal. Geçen Kasım 
ayında kalabalık ve güzel bir açılış yap-
mıştık. Bahçesinde kafe gibi bir hizmet de 
veriyor. Çayımız Hopa Kooperatifi’nden. 
Kurabiyelerimiz ve böreklerimiz, koope-
ratifte sattığımız siyez unundan. Mahalle-
de kısa zamanda duyuldu ve benimsendi, 
hatırı sayılı bir müşteri kitlemiz oluştu. 
Kooperatifimizin gelen gideni, yani tü-
ketici ya da türetici dediğimiz insanların 
yüzde 98’i mahallemizin insanları.

Pandemi sürecinde de durmadık biz. 
Bu da mahallelinin kooperatife olan ilgisi-
ni artırdı. Dört ay boyunca, önce Kozyata-
ğı’yla başlayıp sonra İstanbul’un yaklaşık 
15 ilçesine yayılan bir hizmet verdik. 
Sokağa çıkma yasakları nedeniyle evde 
kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza dönük 
evlere servis hizmeti başlattık. İnsanların 
en çok tedirgin olduğu ve korktuğu bir 
dönemde, biz hem kendimizi hem onları 
koruyacak tüm tedbirlere riayet ederek 
evlerine gittik, ihtiyaçlarını karşıladık. 

İstanbul'dan çiçeği burnunda bir tüketim kooperatifi:

Salkım Kooperatifi
Doğal ve sağlıklı gıdaya ulaşma ihtiyacını her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Özellikle de büyük şehirlerde bu 
ihtiyaç  büyüyor. Sokak aralarına kadar girmiş zincir marketler ise bu ihtiyacı karşılamaktan uzak. Doğru, ucuz... Ama 
endüstriyel gıdaların arasına sıkıştırılmış küçük reyonlarda bulabildiklerinizden ibaret. Üstelik bu marketlerin aracı 
olarak kazandıkları, üretenin kazancından daha fazla belki de. Hâl böyleyken, küçük üreticilerin ve kooperatiflerin 
ürünlerini doğrudan halka ulaştıran tüketici kooperatiflerinin önemi de büyüyor. Yaşı el verenler, bunların çok büyük 
ve yaygın örneklerini hatırlayacaktır. Bugünküler ise şimdilik daha küçük, yerel ama son derece umut veren girişimler 
olarak var oluyor, sayıları artıyor.
Bu sayımızda birkaç örneğe yer verelim diye düşünürken, İstanbul'dan çiçeği burnunda bir tüketim 
kooperatifinden misafirlerimiz geldi. Geçen yıl Kasım ayında Kozyatağı'nda kurulmuş olan 
Salkım Kooperatifi'nden Gül Aslan ve Burak Yücel bize deneyimlerini anlattılar. 

Gül Aslan ve Burak Yücel ile Seferi Keçi Kafe'de 
buluştuk
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Kozyatağı büyük oranda emeklilerin 
olduğu bir semt. Bu dayanışma etkinliği-
miz bizim mahalledeki güvenilirliğimizi de 
arttırdı.

- İnsanların marketlerden değil de 
sizden alışveriş yapmalarının sebebi ne?

- Güven duymaları... Burası bir koope-
ratif, burada temiz ürün olur, piyasadan 
daha ucuz olur. Bunu bilmeleri, böyle 
düşünmeleri... İnsanlarla kurduğumuz 
iletişimin, açıklığın, şeffaflığın önemli bir 
payı var burada. Aldıkları ürün nereden 
geliyor; kim, hangi koşullarda üretiyor, 
bunlar hakkında detaylı bilgi verebiliyo-
ruz. Bu da güveni pekiştiriyor.

- Neticede siz üreticiden alıp tüketiciye 
taşıyorsunuz, bu güvenceye siz nasıl 
sahip olabiliyorsunuz, ürünleri tedarik 
ettiğiniz üreticilerden emin misiniz?

- Burada olabildiğince titiz davranıyoruz. 
Bildiğimiz kooperatiflerle ve üreticilerle 
çalışıyoruz. İstanbul’da bizden önce kurul-
muş olan kooperatif ve gıda toplulukları-
nın kendi pratiklerinden elenerek oluşmuş 
bir üretici havuzu var. Onlardan bilgi aldık, 
sağ olsunlar bizi aydınlattılar. Bugüne 
kadar hangi üreticilerle ve kooperatiflerle 
çalıştıklarını, neden onları seçtiklerini an-
lattılar. Burada temel kıstas şu; güvenilirlik, 
şeffaflık, açıklık... Ürünü aldığımız üretim 
kooperatifinin kapıları her zaman bizim 
denetimimize açık olmalı. 

Örneğin biz bugün bunu yaşadık. 
Zeytinyağı aldığımız Gödence Kooperati-
fi'ne gittik. Kooperatif başkanı Özcan Bey 
bize üretim yaptığı fabrikayı A’dan Z’ye 
gezdirdi, anlattı. Bizim kafamızda oluşmuş 
tablodan bile daha iyi olduğunu gördük. 
Bir evin mutfağı kadar temiz, bir zerre 
tozun bile girmesi mümkün olmayan bir 
üretim tesisi. Köylülerin pestisit, herbisit 
gibi kimyasal kullanılmasına izin veril-
miyor. Bunu kendi gözlerimizle görmüş 
olduk. Bu şeffaflık sayesinde tüketicile-
rimize gönül rahatlığıyla sunabiliyoruz 
sattığımız ürünleri.

Çalıştığımız tüm üretici kooperatifleri ve 
üreticiler, referanslı üreticiler. Kendi ürün-
lerinde herhangi bir zirai katkı maddesi 
kullanmamayı taahhüt eden, bu noktada 
kooperatiflerle kendi arasında enformel 
bir sözleşme imzalayan üreticiler. 

- Üretici kooperatifleriyle çalışmak bu 
güvenceyi almak bakımında da avantajlı 

o halde?
- Tabii ki. Bizim çalıştığımız şirket 

yapısına sahip üretici bir ikiyi geçmez. 
Şu an Salkım Kooperatifi'ndeki toplamda 
150-160 kalem ürünün yüzde 95’i üretim 
kooperatiflerinin ürünleridir. Dolayısıyla 
bu anlamda içimiz ferah. 

Bunun dışında yeni bir üretici ya da 
yeni bir ürün olduğu zaman biz de de-
netim yaptırabiliyoruz. Mesela bundan 
yaklaşık beş ay önce İstanbul’daki tüketim 
kooperatifleri olarak Kars’taki bir üreti-
ciden yeşil mercimek aldık. Önce mas-
raflarını paylaşarak laboratuvarda test 
ettirdik. Ürünün temiz çıktığını görünce 
hep birlikte satın aldık. Ama bu denetimi 
her üründe ve her defasında yapmak gibi 
bir şansımız olmadığı için, bu konuda 
bizim kadar hassas üreticiler olduğunu 
bilmemiz, bu konudaki şeffaflığa ve açıklı-
ğa güvenmemiz lazım öncelikle.

Bir pay da dayanışmaya
- İstanbul’daki tüketici kooperatifleri 

arasında, sözünü ettiğin bilgi alışverişi 
ya da laboratuvar masraflarını paylaş-
mak gibi dayanışmaların ötesinde bir 
koordinasyon var mı?

- Kurumsal, kağıt üstünde kurulmuş bir 
yapı yok. İnternet üzerinden iletişimde ol-
duğumuz, bilgi, iletişim, dayanışma, karşı-
lıklı fikir alışverişi yaptığımız, belli zaman-
larda toplantılarda bir araya geldiğimiz bir 
grubumuz var. Gıda topluluklarından, koo-
peratiflerden, ziraat ve gıda mühendisleri 
odalarından insanların olduğu, hafızam 
yanıltmıyorsa yaklaşık 70 kişinin olduğu 
bir grup bu. Organik bir şekilde her şeyi 
birlikte yürütebildiğimiz bir platform değil 
burası. Gönül ister ki öyle olsun. Öyle bir 
seviyeyi yakalayabildiğimiz takdirde bu 
hepimizin faydasına olacaktır, pek çok 
şeyi kolaylaştıracaktır ama henüz öyle bir 

durumda değiliz. 
Dayanışma payı diye 

bir şeyden bahsetmiş-
tin, bu ne? 

- Kazancımızı daya-
nışmaya ihtiyacı olan 
kesimlerle paylaşıyoruz. 
Kim bunlar? Yoksul 
ailelerin üniversite öğ-
rencisi çocukları, şiddet 
gören kadınlar, işten 
atılmış ya da desteğe 
ihtiyacı olan işçiler, 

işsizler… Hatta sokak hayvanları…
Genel bir ilkemiz bu. Kooperatifimizin 

gelirinin belli bir yüzdesini her ay böy-
le bir kesimle paylaşıyoruz. İki ay önce 
İnşaat İşçileri Sendikası’yla paylaştık. 
Mahallemizdeki sokak hayvanları için 
ayırdığımız bir bütçe var. Üniversite öğ-
rencileri için “askıda öğrenci paketi” diye 
bir faaliyetimiz var.

Kooperatif demek dayanışma demek. 
Her ay dayanışma payımızı ayırıyoruz, 
kendi aramızda tartışarak kime verebile-
ceğimizi belirliyoruz. 

- Demokratik bir yapı olarak iç işleyişi 
nasıl kooperatifin? 

- Yasal süreç gereği yapmak zorunda 
olduğumuz kongreler var zaten. Ama biz 
kooperatif ortakları, emekçileri, gönüllü-
leri ve destekçileri olarak her şeyi birlikte 
kararlaştırmaktan yanayız. Hemen her 
gün kooperatifte bir aradayız zaten. 
Dolayısıyla biz o fikir alışverişini, alacağı-
mız kararları, atmak istediğimiz adımları 
hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Haftada 
bir de yine tüm kooperatif emekçileri-
ne ve gönüllülerine açık toplantılarla 
bunları somut kararlara dönüştürüyoruz. 
Bunun en demokratik yöntem olduğunu 
düşünüyorum kişisel olarak. Gönüllüler, 
emekçiler, ortaklar, toplam 150 kişilik bir 
çevreyiz kooperatif olarak.

- İzmir’de olmanızın sebebi ne?
- Hem tatile geldik hem de gelmişken 

ilişkide olduğumuz kooperatif ve üretici-
lerle tanışmak, görüşmek istedik. Ayrıca 
İzmir kooperatifçilik alanında köklü ve 
zengin tecrübelerin var olduğu, yerel 
yönetimle dayanışma içinde model 
oluşturmuş bir kent. Bizim de İstanbul’da 
yerel yönetimin kooperatiflerle birlikte 
yürütmeyi planladığı projeler var. Bu 
konuda fikir alabileceğimiz insanlarla 
tanışmayı da umuyorduk. Nitekim hem 
Köy-Koop İzmir Birliği Müdiresi Yasemin 
Hanım’ın hem de İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi’nden Şevket Bey’in fikirlerinden 
faydalanma şansımız oldu. Onlarla birkaç 
saatlik sohbetimiz bile ufkumuzu geniş-
letti. Kendi adımıza çok faydalı olduğunu 
söyleyebilirim yani.

- O zaman hem iyi tatiller hem çalış-
malarınızda başarılar...

 Kooperatif çatısı altında bir de kitaplık açıyoruz. Bu 
kitaplık kitap bağışlarıyla oluşturuluyor. Herkesin ödünç 
kitap alabileceği ya da orada da kitabını okuyabileceği bir 
kütüphane olacak. Kütüphanemize pandemi sürecinde 
kaybettiğimiz kooperatif gönüllüsü bir arkadaşımızın, 
Hasan Oğuz’un ismini verdik. DİSK’e bağlı Dev Yapı İş 
sendikasında Avrupa yakası temsilcisi olarak görev yapan 
Hasan Oğuz, ücretli izin hakkını kullanamadığı için 
pandemi sürecinde çalışmak zorunda kaldığı Galata Port 
şantiyesinde kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. 
Yattığı serviste Covid-19’a yakalanarak hayatını kaybetti. 
Onun adını yaşatacak bir şey yapmak istedik. 

Salkım Kooperatifi'nin web sitesinde  
ilan ettiği ilkelerinden ikisi.  
Geri kalanını merak ediyorsanız:  
https://salkimkooperatifi.org/ilke-ve-
hedeflerimiz 
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Nasıl gelişti İzmir'de Dayanışma 
Kooperatifi'nin hikâyesi?
- mesut Güngör: Biz bu işe “hadi 

bir kooperatif kuralım” diye başlamadık. 
Bu fikrin olgunlaşması için kendi aramız-
da ciddi bir tartışma süreci yaşadık. Kay-
gımız doğru başlamak, mümkün olduğu 
kadar o hattı sürdürmekti. Neredeyse iki 
yıllık bir mazisi var bu sürecin yani.

Bu sadece Narlıdere’den insanlarla 
sınırlı bir tartışma da değildi. İzmir’in her 
yerinden arkadaşlar vardı. Şimdi yerimiz 
Narlıdere’de ama Kuşadası’ndan bile 
müşterimiz var. Yani sadece Narlıdere’nin 
kooperatifi değil. 

Ortak paydamız dayanışma, dayanışma-
yı yaygınlaştırma ihtiyacıydı. Bunu vücut 
bulmuş haline dönüştürmek için koope-
ratifi önemsedik. 

- Halil ertunç: Temel motivasyonun 
sağlıklı gıdaya erişmek olacağını düşün-
müştük. Tekelleşmiş yapılar, gıdadaki krizi 
bir sömürü aracı olarak değerlendiriyor. 
Küçük üreticilerin ürünlerini daha düşük 
fiyatlarla alıp çok yüksek fiyatlara satıyor-
lar. Sağlıklı gıdaya ulaşabilmek meselesi 
önemliydi bizim için. Ürünlerini daha yö-
resel, küçük ölçekli üreticilerden, müm-
künse üretici kooperatiflerinden tedarik 
eden, geniş bir ağa dayanan bir sürece 
sürece girdik. İstanbul'un dışında Uşak’ta, 
Muğla’da, Bursa’da ve Antalya’daki ar-
kadaşlar da böyle bir sürecin içinde. Dola-
yısıyla bu giderek genişleyen bir tüketici 
kooperatifleri, dayanışma kooperatifleri 
ağı aslında. Bu ağ içinde üretici koopera-
tiflerini ve küçük üreticileri, yöresel, daha 
sağlıklı ve doğal gıdaya ulaşmak isteyen 
tüketicilerle buluşturmayı hedefliyoruz. 

Üreticilerinizi nasıl seçiyorsunuz? 

Küçük üreticilerin sağlıklı ve doğal bir 
üretim yaptığından nasıl emin olabili-
yorsunuz? 

- H.e.: Bazı ürünleri yerinde görerek alı-
yoruz. Küçük üreticilerle bağ kuruyoruz. 
Arazinin organik ya da doğal tarıma uy-
gunluğuna bakıyoruz. O seneki üretimini, 
ücretini mümkünse peşin vererek baştan 
bağlıyoruz. Kırmızı mercimekte, pirinçte 
böyle. Sivas’tan bulgur, Uşak Eşme’den 
nohut, bizim gidip yerinde incelediğimiz, 
üreticisini tanıdığımız ürünler. Geniş bir 
ağa dayanmak bize böyle bir avantaj 
sağlıyor.

Bu konuda 
üretici koo-
peratifleriyle 
çalışmanın 
da bir avan-
tajı var. Bazı 
kooperatifler 
de bu hassa-
siyeti payla-
şıyor çünkü. 
Örneğin süt 
ürünlerimizin 
çoğu Öde-
miş Bademli 
Kooperatifi’n-
den. Üretim 
aşamalarını, 
hijyen duru-
munu gidip inceledik. Orada çalışanların 
durumuna dair bilgi edindik. Ağır bir 
emek sömürüsü olup olmadığına baktık. 
Bu konularda içimize sinmeyen bir koo-
peratifle de çalışmıyoruz.

- m.G.: Gıda meselesi hakikaten çok 
hassas bir mesele. İçinden geçtiğimiz 
pandemi süreci bunu insanlara biraz 

daha gösterdi. Büyük uluslararası şir-
ketler, dünyadaki gıda üretimini tohum 
yoluyla, gübre yoluyla, ilaçla ya da toprak 
kiralama ve satın alma yoluyla büyük 
oranda kontrol altına almışlar. İşin bu 
anlamda bir politik yanı da var. Buna karşı 
küçük üreticiye nefes alabilecek kanallar 
yaratmak gibi bir dert de taşımak duru-
mundayız. 

Buradaki temel kavramlardan bir tanesi 
gıda egemenliği kavramı. Gıda egemenliği 
belki de dilimize yeni girdiği için çok anla-
şılmıyor, ulusal egemenlikle karıştırılıyor. 
Ama gıda egemenliği, esasında üretici-

nin neyi nasıl 
üreteceğine 
karar verirken, 
tüketicinin de 
ne yediğine 
ve buna nasıl 
erişeceğine 
karar verirken, 
şirketlerin ya 
da devletin 
belirleyiciliğin-
den bağımsız 
bir alana sahip 
olması anlamı-
na geliyor. Yani 
gıdanın hem 
üretiminde 
hem tüketi-

minde, bunun esas öznelerinin söz sahibi 
olabilmesi, bu süreçleri belirleyebilmesi... 
Bunun için doğrudan üreticilerle tüketi-
cilerin ortakça geliştirebildikleri bir gıda 
sistemini öngörmemiz, buna yönelmemiz 
lazım. Bu pat diye olabilecek bir şey değil. 
Adım adım gerçekleştirilebilecek bir şey. 
Ama gıda egemenliği bunu gerektiriyor 
ve bizim gibi kooperatifler küçük birer 
damar olarak bunun doğmasında rol 
oynuyor.

Üretici ve tüketici örgütlerinin varlığı ve 
birlikteliği olmalı ki üretimden tüketime 
bütün süreçleri ortak örgütler vasıtasıyla 
değerlendirebilelim. Öteki türlü işin içeri-
sine tohum şirketleri, ilaç şirketleri girdiği 
zaman -ilaç da demeyelim ona, aslında 
zehir bunlar- bütün süreç bozuluyor. 

Üstelik devletin de tarım politikaları 
yoluyla bu şirketlerin çıkarına hizmet et-
tiği düşünülürse, bu örgütlenmeler daha 
da önem kazanıyor. Bir Büyükşehir Yasası 
çıkartıldı, Türkiye’nin büyük bir bölümün-

Sağlıklı gıda için ’Dayanışma Narlıdere‘de büyüyor
Bu sayıda size tanıtacağımız ikinci tüketim kooperatifi ise geçen yıl Aralık 
ayında Narlıdere'de kurulmuş olan İzmir Dayanışma ve Doğal Gıda Tüketim 
Kooperatifi. Dayanışma Kooperatifi aslında bir kooperatifler ağının parçası. 
İstanbul'da üç ve Uşak'ta bir kooperatifin yanı sıra, birkaç ilde daha kurulma 
girişimleri devam ediyor. İzmir Dayanışma Kooperatifi'nin hikâyesini de 
kurucularından Mesut Güngör, Halil Ertunç ve Vahap Bozay ile konuştuk.

Dayanışma Kooperatifi Aralık ayında Narlıdere'de coşkulu bir kalabalığın katılımıyla kuruldu.

Dayanışma Kooperatifi pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 
gıda kolileri dağıttı.
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Hangi yaşta 
olduğun çok 
önemli değildir, 

kıçını koyunca o tahtaya, 
tutunca yandaki ipleri, çocuk-
luğuna ışınlanırsın. Geri geri 
giderken yüreğin ağzına gelir, 
saçların yüzüne, öne doğru gider-
ken kocaman gülersin istemsizce. Yüzüne vuran 
rüzgâr ne gam bırakır yüreğinde ne keder. Ne varsa 
cebinde eteğinde dökülür sarı toprağa, her yer çimen de 
olsa onun altı sararmıştır git gelin yarattığı devinimle. 

Sevemedim bir türlü şimdinin çocuk parklarını, demir ve plastikten hayal 
kurulmaz dedim hep. İllaki ağaç illaki ip. Çocukluğunu anlat deseler salıncak 
derim. Çünkü bir tek orada kovalamaz akrep ile yelkovan birbirini. O salın-
cak tam da kalbine kurulmuştur çocuğun çünkü. Kocaman bir sandık açılır 
ben salıncakta sallanırken, içinden ışıklar içinde çocukluğumun çıktığı. Has-
talıkların çaldığı çocukluğumdan yemyeşil bir köye giderim üzerindeyken. 

Salıncak da köy gibidir, yapılmaz, kurulur. Bir saat zembereği gibidir, baş-
ladı mı durduramazsın. Bütün hayallerimi salıncaklar üzerinde kurarım. Kır-
kını geçmiş bir adamım ama gece yarıları çıkıp sokağa, kimsecikler yokken 
sallanıp dururum dünya yokmuşçasına. Hemen etrafıma onlarca, yüzlerce 
salıncak kurulur ve gülen çocuklar görürüm sevginin her rengine bürünmüş. 
Büyük insanları almazdım gönlüme kurduğum salıncaklara, istemezdi onlar 
çünkü gülen yüzleri. Hızlı sallayıp korku katarlardı mutluluklara. 

Sesli gülmenin ayıp olduğu yıllardı. Yan komşumuz Hatice Teyzenin bah-
çesindeki eriklerin olgunlaşıp olgunlaşmadığını da bizim bahçedeki salıncak 
söylerdi. Abim hızlıca sallardı beni, en yükseğe çıkınca görürdüm aradaki 
duvarın üzerinden, “olmuş olmuuuş” diye bağırırdım ve plan yapardık ka-
ranlık çökünce eriğe dalmak için. Bizim bahçede de vardı erik ağacı hem de 
anısıydı, birlikte ekmişlerdi Annem ile Hatice Teyze ama o daha tatlı gelirdi 
bize. Çocukluk işte. 

İlk paramı da salıncaktan kazandım. Mahalledeki arkadaşlarımı bindirir-
dim 5 lira karşılığında. O zaman hem çocuktuk hem de saat öyle herkesin 
kolunda yoktu. 80’lerin başıydı. Tükürürdük bir taşa ve kuruyuncaya dek 
sallardım. Büyüklerden 10 lira alırdım, onlar daha ağırdı sonuçta ve ma-
halledeki en büyük çam ağacı bizim bahçedeydi. O demir paralar cebimde 
ses çıkarınca çok mutlu olurdum, hemen aşağı mahalledeki Halis Bakkala 
koşardım, her yanımı abur cuburla doldurup yine arkadaşlarımla yerdim. 

Bir an önce sabah olsun isterdim gönlümce sallanabilmek için. Şimdinin 
anne babaları nasıl belli bir süre izin veriyorlarsa bilgisayar için çocuklarına, 
o zaman da öyleydi. “Yeter çok sallandın’ derdi babam, sanki ona ne zararı 
vardı. 

Bu zamana kadar kendime ne söz verdiysem tuttum, bunu da tutacağım. 
Kuracağım bahçeme bir salıncak, başım dönene, kıçım acıyana, ellerim 
tutmayıncaya dek sallanacağım, hem de yağmur yağarken bineceğim üze-
rine çırılçıplak. Bir elimde uçurtma bir elimde salıncak. Çocukluk böyle geri 
getirilir ancak. Aldırmayın yaşınıza, başınıza. Ağarmışsa da telleri, kıçınızı 
koyacaksınız o tahtaya ve çocukluğunuzu sallayacaksınız kirlenmişliğin 
kucağında. Gideceksiniz anılara, analara. O mutluluğun içerinde bana da bir 
el sallarsanız ne âlâ. 

Salıncakla kalın...

Voli Taştan

de artık köy yok, hepsi mahalle oldu. Buralar 
üretimin en yoğun olduğu yerlerdi. Bir ge-
cede köylünün ortak kullandığı meralardan 
sulama yapılacak kaynaklara kadar hepsi el 
değiştirdi. Bu mülkiyet değişikliği yoluyla 
bütün kaynaklar şirketlere sunuldu. 

Buna karşı durabilmek için de üretici ile 
tüketici arasındaki bağları yeniden ve yeni 
temeller üzerinde kurmak önem taşıyor. Bi-
zim gibi kooperatiflerin bir rolü de bu olabilir. 
Burada kendi ölçeğimizde bunu da yapmaya, 
üretici arkadaşlarla tüketicilerimizi bir araya 
getirmeye çalışıyoruz. 

Biz burada sadece bir tüketim faaliyeti 
sürdürmek istemiyoruz. Bu mekanı aynı 
zamanda bu işin fikri yönünün de tartışılaca-
ğı, geliştirileceği bir yer olarak düşünmeye 
çalışıyoruz. Bir kütüphane kuralım, insanların 
bir araya geldiği, başka pratik işler gerçekleş-
tirebildiği bir odak olsun istiyoruz. Bölgenin 
kadınlarının buradaki aktivitesini geliştirmek, 
burada birlikte bir şeyler üretilebilmelerini 
sağlamak gibi planlarımız var. Yani buradaki 
faaliyetimizi sadece bir alışverişten, ticari 
faaliyet olmaktan çıkartmak istiyoruz. 

- Pandemi süreci bu tür sosyal faaliyetle-
rinizi olumsuz etkiledi herhalde...

- vahap Bozay: Olumsuz etkisi oldu tabii. 
Bir araya gelme imkanlarımız sınırlandı en 
azından. Ama biz de boş durmadık. Pandemi 
sürecinde evinden çıkamayan, 65 yaş üstü 
ya da kronik rahatsızlığı olan insanlara ulaşa-
rak, sadece kooperatifimizin ürünlerini değil, 
bunun dışında ilaç gibi ihtiyaçlarını temin 
edip kendilerine ulaştıracak bir organizas-
yon oluşturduk. İhtiyacı olduğunu bildiğimiz 
insanlar için gıda paketleri yaptık. Bu yardım 
paketlerinde kendi ortaklarımız dışında 
insanların da katkıları oldu ki bu bizim için 
çok önemliydi. 

Bu çalışmayı esnaflardan, yöre dernekle-
rinden, muhtarlardan oluşan bir iletişim ağı 
içerisinde yürüttük. Küçük ve yerel bir ağ ol-
masının şöyle bir avantajı var. İnsanların neye 
ihtiyacı varsa onu tedarik edecek paketler 
hazırlayabildik. Adam işsiz, Belediye’nin yar-
dım paketinden bakliyat gelmiş ama kahval-
tılık malzemesi yok mesela. Ya da diyorlar ki; 
şurada bir teyzemiz var, yalnız yaşıyor, şuna 
ihtiyacı var. Bunu bilme ve o ihtiyacı karşı-
lama şansımız olabildi bu ağ sayesinde. Bu 
çalışmalar kısa zamanda insanların kooperati-
fine olan duyarlılığını, güvenini pekiştirdi.  

Bir ağaç bir ip
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- BUGEP nasıl oluştu, nereden doğdu 
bu ihtiyaç?

- Mustafa Karakuş: “İzmir’de İşe Bisik-
letle Gidenler” diye bir grubumuz vardı. 
Facebook’ta kurduğumuz, bir grup ya da 
topluluk ayırt etmeksizin İzmir’deki bi-
siklete binen herkesi kapsayacak şekilde 
oluşmuş bir gruptu. Burada bisikleti bir 
ulaşım aracı olarak kullanan, işe, okula, 
alışverişe kısaca her yere bisikletle giden 
kişiler olarak bilgi ve deneyim paylaşımı 
yapıyorduk. Şehir içinde iki nokta arası en 
uygun rotalar, bisiklet yollarının durumu, 
bisiklet ekipmanları, güvenli sürüş konu-
larında çeşitli paylaşımlarda bulunduk 
ve giderek çekirdek bir kitlenin oluştu-
ğunu gözlemledik. İlerleyen zamanlarda 
şehrimizdeki bisikletli ulaşım altyapısı 
konusunda hem yerel yönetimler hem de 
diğer kamu kuruluşları ile resmi düzeyde 
bağlantı içinde olmak ve süreçlerin içinde 

sivil bir oluşum olarak yer almak için bu 
grubumuzu bir platform haline getirme 
fikri gündeme geldi. 

- Herkesi kapsayan bir grup dediniz 
ama belli ilkeleri vardır muhakkak?

- BUGEP olarak ilk etapta yapısal kurgu 
ve işleyiş hedeflerini önde tuttuk. Yatay 
hiyerarşiyi önemsiyoruz. Başkan, lider 
gibi unvanların olmadığı, demokratik bir 
yapıda, ancak bir şeyi gerçekleştirmek 
için yola çıkıldığında uzun tartışmalar, 
toplantılar içinde kaybolmayan, karşılıklı 
güven ve anlayışa sahip bir yapı ve işleyiş 
hayali kurduk. Bunun için ilk etapta 5 
kişi olarak başladığımız yolda "mutlaka 
bizimle olmalı" dediğimiz, hayalini kurdu-
ğumuz yapı ile doku uyuşmazlığı yaşa-
mayacak, kentin farklı farklı noktalarında 
bisikleti ulaşım amaçlı kullanan, tecrübeli 
ve yetkin olduğunu düşündüğümüz bazı 
arkadaşlarımızı aramıza dâhil ettik. He-
pimizin mensup olduğu ayrı ayrı bisiklet 
grupları var. Kimimiz kurucusu, kimimiz 
yöneticisi. Ancak BUGEP altında bu grup-
ların birer temsilcisi olarak değil bireysel 
olarak “bisikletli ulaşım” odaklı çalışmalar 
yapmak için gönüllü olarak bulunuyoruz. 
Bir diğer ilkemiz de gönüllülük. Günlük 
hayatında farklı uzmanlık alanlarına 
sahip, bisiklet ile doğrudan geçim ilişkisi 
olmayan kişilerin bu yapının merkezinde 
olması temel ilkelerimizden.

Hedeflerimiz ise esas olarak var olan 
bisikletli ulaşım altyapısının korunması 
ve geliştirilmesi, bisikletin diğer ulaşım 
ağları ile entegrasyonu ve şehir içinde 
ulaşım amaçlı bisiklet kullanımının yay-
gınlaşması için çeşitli eğitim ve farkında-
lık çalışmaları yapan bir yapı oluşturmak, 
bunu kişilere bağlı değil yapıya bağlı ola-

rak sürdürülebilmesini 
mümkün kılmak.

- Neden ulaşım 
aracı olarak bisiklet? 
Bunun kolaylıkları ve 
faydaları ne? 

- En basitini söyle-
yeyim, düşünülenin 
aksine daha hızlı... 
Eviniz ile işiniz arası eğer 5-10 km gibi bir 
mesafede ise, sabah ve akşam gidiş ge-
lişlerde özel araçtan daha hızlı bir ulaşım 
aracıdır bisiklet. Bu yaşadığınız semte 
göre değişiklik gösterebilir ancak bisiklet 
konusunda farkındalık da ancak trafikte 
bisiklet ile sürerek oluşuyor. Bu konuda 
biraz diretmek, inat etmek gerekiyor. 
Çünkü yollarında hiç bisiklet olmayan 
bir kentte bisiklet kültürü kendiliğinden 
oluşmaz.

- Nasıl olacak peki bu, sadece bisiklet-
çilerin diretmesiyle mi?

- Tabii ki sadece bu yeterli değil. Bu 
konuda yerel yönetimlere ve kamu ku-
rumlarına büyük görev düşüyor. Bisikletli 
ulaşım altyapısı ve farkındalık çok önemli. 
Yayalaştırma projeleri ile şehirlerde yaya 
ve bisikletlilere demokratik alan payla-
şımı doğrultusunda çalışmalar yapmalı 
yerel yönetimler. Şehri planlarken ya 
da yeni yerleşim alanları oluştururken 
otomobillere dayalı bir planlama değil 
yaya öncelikli planlar yapılması gerekiyor. 
Bisiklet değil yaya diyoruz çünkü bisiklet 
savunusu içinde sadece bisiklet yoktur. 
Bu aynı zamanda yaya ve engelli erişimini 
de içerir. Biz bisiklet kullanıcıları olarak 
şehrin çeşitli ilçelerine dağılmış bisiklet 
gruplarında yeni bisiklet kullanıcılarının 
sürüş, ekipman ve alışkanlık olarak bisik-

İzmir iki teker üstünde
Bu sayıda İzmir ve bisikleti konuşacağız. Çünkü bisikletli bir İzmir 
daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olacak. Bu konunun iki 
önemli paydaşı var. Birincisi halk, yani bu konu özelinde, sayıları 
hızla artan bisikletçiler ve onların sivil toplulukları… İkincisi de 

yerel yönetim. İzmir’i daha bisikletli bir kent haline getirmenin esas dinamiği de, bu iki paydaş arasındaki 
işbirliği; birbirini tamamlayan, zorlayan, yeri geldiğinde dürtüp harekete geçiren ilişki… Biz de bu 
dosyamızda iki tarafın da görüşlerine yer verelim dedik.
İzmir’de bisikletçilerin oldukça geniş, etkili ve cıvıl cıvıl bir sivil toplum yapısı var. Bu alanda Türkiye’de 
pek çok ilk, İzmir’den... Akşam bisikletçileri, kadın bisikletçiler ve üstelik “süslü kadınlar”, engelleri 
bisikletle aşanlar, bisikleti bir dayanışma aracı olarak görenler, kooperatifçiler, hafta sonu gezenler… 
Hepsine yer verebilsek ne güzel olurdu, ama ne mümkün... Bu sayıda sadece kent ve bisiklet sorununa 
eğilen, bu alandaki hareketlere önayak olmuş birkaç kişinin görüşlerini aktarmakla yetindik. Ama sıkıntı 
yok, Seferi Keçi’nin sayfaları bisikletçilere her zaman açık. Şimdi ilk söz, Bisikletli Ulaşımı Geliştirme 
Platformu (BUGEP) kurucularından Mustafa Karakuş’ta…

Sorularımızı BUGEP kurucularından Mustafa Karakuş 
yanıtladı.

’Bisiklete yönelik net politikalar için ısrarcı olacağız‘

Dosya
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let kullanıcısı olma yolunda ilerlemesini 
hızlandırma görevini zaten üstlenmiş 
durumdayız. Aynı zamanda kurum ve ku-
ruluşlara da bu konuda daha hızlı şekilde 
bisiklete yönelik net politikalar oluştur-
maları konusunda ısrarcı olacağız. 

- İzmir'in altyapı bakımından durumu 
ne? Bisiklet yollarını yeterli buluyor 
musunuz?

- İzmir'de kıyı şeridine hapsolmuş 
bisiklet yollarına ilave olarak gerçekten 
şehrin iç semtlerine de bisikletli ulaşımı 
sağlayacak bağlantı yollarına ihtiyacımız 
var. Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, 
Çiğli gibi iç kesimde kalan ilçelerimize bi-
sikletli ulaşım yolları gerekiyor. Üçkuyular 
Sasalı güzergâhında Alsancak’ta tehlikeli 
bir kesintiye sahip olan bisiklet yolunun 
yeni katılımlara katkısı çok büyük. Ayrıca 
olması gereken, yeni bisiklet yolları için 
yaya ve peyzaj alanlarından kırparak de-
ğil, otomobillere ayrılmış yollardan alan 
bir planlamanın yapılması. Aynı zamanda 
konumuz sadece yol da değil. Güvenli bi-
siklet park yerleri ve diğer ulaşım modla-
rına yani metro, İZBAN, vapur, otobüs ile 
bisikletli ulaşımın entegrasyonu da ana 
konularımız içerisinde.

-  Tüm bu konularda çözüm üretilme-
sinde bir etkiniz olabiliyor mu? 

- Makro sorunlar ve planlamalar konu-
sunda yerel yönetimler ile irtibat halinde 
süreçlerin içinde yer alarak, çözümün 
parçası haline gelmek bizim sürekli gün-
demimizde. Buna sadece BUGEP üzerin-
den bakmak yanlış olur. Sivil bir bisiklet 
hareketinin etkinliği 2010’lara, hatta lokal 
olarak daha eskilere dayanıyor. İzmir 
Bisiklet Derneği’nin yaptığı çalışmalar 
var. İzmir’de bisikletlilerin, toplu ulaşıma 
bisikletin entegrasyonu konusunda çok 
önceden yaptıkları önemli işler var. Örne-
ğin metroya bisikletle binebilme önün-
deki engelleri bisikletçilerin eylemleri ve 
baskıları kaldırmıştır. İzban’daki benzer 
engeller “Tekerim İzban'a girsin” eylem-
leriyle aşılmıştır. Bisiklet taşıma aparatlı 
belediye otobüsleri de yine bizlerin çeşitli 
zamanlarda dile getirmemiz sonucu 
ortaya çıkmış bir uygulamadır. Geçmişten 
bugüne hep birlikte bisikleti metroya, 
İzban'a ve otobüslere bir şekilde entegre 
ettik diyebiliriz. BUGEP bu anlamda bu 
misyonun adı konulmuş ve çerçevesi 
belirlenmiş şekilde güncel yürütücüsü 
olarak ortaya çıkmış bir oluşum.

- COVID-19 salgını bisiklet kullanımını 
da etkiledi sanırım. Bisiklet en güvenli 
ulaşım aracı olarak öne çıktı, bisiklet 
satışları arttı, bazı ülkelerde hükümetler 
bisiklet kullanımını teşvik eden uygula-
malara başladı. Bu konuda ne düşünü-
yorsunuz, İzmir için beklentileriniz ne?

- COVID sonrasında dünyanın pek 
çok ülkesinde “bisikletli ulaşım” müthiş 
bir ivme kazandı ve popüler hale geldi. 
Çünkü sosyal mesafenin en iyi korundu-
ğu ulaşım biçimi olarak öne çıktı. Bazı 
kentler hızlı aksiyon alarak geçici bisiklet 
yolları açtılar. Mevcut yollardaki bir şerit 
dubalarla ayrıldı ve bisiklet yoluna çevril-
di. İzmir’de ise salgın sonrasında bisikletli 
ulaşım için belirgin bir çalışma yapılmadı. 
Daha önce planlanan, Şehit Nevres ve 
Vasıf Çınar’da kısa mesafeli iki bisiklet 
yolu açıldı. Bizim beklentimiz İzmir’de 
ulaşım amaçlı bisiklet yollarının en kısa 
sürede devreye alınması, yıllardan beri 
yapılan planların sahaya uygulanması. 
İzmir bu konuda çok geride kaldı ve kal-
maya devam ediyor. Altyapının en kısa 
sürede tamamlanmasını bekliyoruz. 

- Salgın konusunda girmişken, karan-
tina döneminde BisiDestek programı 
yürüttünüz, neydi bu program?

- Yardım fikri karantina günleri başladı-
ğında oluştu. Dışarıya çıkamayan kendi 
yakınlarımıza ve yaşlılarımıza yardım 
ederek başladık. Bireysel yardımlardan 
esinlenen kampanya BUGEP ve Bisik-
letliler Kooperatifi (BisiKoop) ekiplerinin 
bir araya gelmesiyle İzmir çapında bir 
yardım kampanyasına dönüştü. 

Gönüllü ekibimize danışmanlık veren 
bir acil tıp uzmanı profesör doktorumuz 
var. Ekibimiz ne gibi önlemler alması 
gerektiğini ondan öğrendi. Çok titiz, 
maske, eldiven, dezenfektan ve güvenli 
mesafe gibi şeylere çok özen gösteren 

örnek bir çalışma gerçekleştirdik. Yaşlı-
larımızın isteklerini videoya kaydettik ve 
onay aldık. Market alışverişini yaptıktan 
sonra ürünleri ağzı kilitli dezenfektan 
bir poşet içerisine koyarak teslim ettik. 
Para alışverişi sırasında küçük poşetler 
kullandık. Güvenli bir mesafeyi her za-
man koruduk ve yaşlılar ile hiçbir şekilde 
temas edilmedi. 

Farklı yaş ve meslek gruplarından 
arkadaşlarımız katıldı bu çalışmaya. Tüm 
gönüllüler aynı amaç doğrultusunda bir 
araya gelmenin gururunu ve heyecanını 
yaşadılar, böyle bir iyilik hareketinin 
içinde oldukları ve katkı sağladıkları için 
çok mutlu oldular. 

Bu iyilik hareketi bisikletli gönüllüler 
tarafından zor zamanlarda birbirimize 
yardım etmek için düşünüldü. Yardım et-
mek hem yardım edene hem de yardımı 
alana iyi gelen bir duydu ve iyilik yaptıkça 
büyüyor. Karantina günlerinden sonra da 
bu projeyi sürdürmek ve ihtiyacı olanlara 
yardım etmeye devam etmek istiyoruz.

- Ulaşım aracı olarak bisiklet kulla-
nanlara nasıl bir katkısı var BUGEP’e 
katılmanın?

- BUGEP olarak bisikletli ulaşımı ge-
liştirmek için önümüzdeki dönemlerde 
birçok rehberlik, eğitim ve farkındalık 
çalışması planlıyoruz. Eğer bisikleti 
gündelik hayatınızda ulaşım aracı olarak 
kullanıyorsanız, çalışmalarımızdan 
yararlanmak ve aynı zamanda destek 
vermek için BUGEP’e katılmalı, iletişim 
kurmalısınız bence. Böylece bisikletli 
ulaşım için yaşanacak gelişmelere ivme 
kazandırmaya katkı yapmış olursunuz. 
Biz niteliği önceleyen bir oluşumuz ama 
bunun yanında niceliğe de önem veriyo-
ruz. Maalesef ne kadar çoksanız o kadar 
varsınız demek. Bu birçok alanda böyle. 
Sivil toplum kuruluşlarının aynı zamanda 
bir baskı aracı olduğunu da unutmamak 
gerekiyor. Siz çok olmadıkça, ısrarla 
istemedikçe hak ve özgürlükler kendili-
ğinden gelmiyor. Herkesten bu anlamda 
destek bekliyoruz. Her başarılan şeyi de 
bir bütün olarak İzmirli bisiklet kullanı-
cılarının başarısı olarak 
nitelendiriyoruz.

BUGEP’le iletişim için:

BisiDestek programıyla bisikletli gönüllüler İzmir'de iyiliği büyüttü.



28

- İzmir’de bisiklet rotalarını belirlemek 
ihtiyacı nasıl doğdu?

Olcay Ormankıran: Aslına bakarsanız 
İzmir’de bir bisikletçi için çok fazla rota 
sıkıntısı yok. İzmir'in en büyük avantajı 
şehirden çıkıp çok hızlı bir şekilde kırsal 
alana (trafiğin daha az olduğu rotalara) 
ulaşabilmek. Narlıdere’den çıkıyorsun 
yukarı dağlara doğru, Menderes’e de ine-
bilirsin, devam edip Gödence üzerinden 
Seferihisar'a da ulaşabilirsin ya da 
istersen Güzelbahçe'ye geçebilirsin. Aynı 
şekilde Karşıyaka'dan ya da Bornova’dan 
Yamanlar’a çıkabilirsin öbür tarafa 
Emiralem’e, Manisa tarafına inebilirsin. 
Buca’dan Nif’e tırmanabilirsin. Şehrin 
merkezinden çıkıp yarım saatte keyifli 
bir güzergâha ulaşma şansınız var yani.

Nitekim ben 2005 yılında bisiklete 
başladığımda İzmir’de bisiklet rota-
ları tamamen keyfiydi, insanlar kendi 
bildikleri, keşfettikleri yerleri geziyordu, 
hiçbir resmiyeti yoktu. Daha çok sadece 

hafta sonu bisiklete binen insanlar vardı. 
Havalar güzelse deniz kenarı olan yerlere 
gidiliyor ya da dağlara çıkılıyordu. Bisik-
leti bu anlamda sosyalleşme amacıyla 
kullanan bir avuç insandık. Yaş ortala-
ması da yüksekti, 45-50 gibiydi. Ondan 
sonra dernekler ve topluluklar kuruldu, 
yavaş yavaş insanlar arasında gezilen 
görülen yerler hakkında paylaşımlar da 
arttı. 

Bir rotanın değerli olduğunu ise, 
özellikle “Gökova Pedallarımın Altında” 
turuyla fark ettik. Orası 2007 yılında 
Türkiye’de tur düzenlenen ilk rota oldu 
ve bisikletçiler için bir çekim merkezi 
oldu, Türkiye’deki tüm bisikletçiler orada 
buluşur hâle geldi. Bir rotanın ne kadar 
değerli olduğunu öyle anladık. Çünkü 
orada ne vardı? Bir tarafım deniz, bir 
tarafım dağ. Bir yeri ıskalamadan çok gü-
zel turistik yerlerden geçebiliyorsun, çok 
güzel plajlarda yüzebiliyorsun. Ve bunu 
birlikte, ortak bir kültürü oluşturacak 
şekilde yapıyorsun. İzmir bu anlamda da 
avantajlı. Oradaki ve daha sonra katıldı-
ğım Karya Bisiklet Turu ve Burdur Dur-
gun Sulara Yolculuk turlarındaki dene-
yimlerle niye İzmir’de bir tur yapmayalım 
fikri oluştu kafamızda. Başka şeylerle de 
birleşince “Az Bilinen Antik Kentler” turu 
fikri ortaya çıktı. 

- Kaç yılında başlamıştı?
- 2012’de. 2010 yılında 10 kişiyle bir 

beta turu yapmıştık. Resmi değildi, sade-
ce arkadaş çevremle yapmıştım. 2012’de 
ilk duyurulu resmi turu yaptık. Pandemi 
nedeniyle ara vermek zorunda kalma-
saydık bu yıl dokuzuncusunu yapacaktık. 

- Yıllar içinde yeni rotalar eklendi 
herhalde?

- Evet. Rota çıkarmak için özel bir çaba 
harcıyorsun. Sadece bisikletle gidilecek 
bir yol tespit etmek değil söz konusu 
olan. Şurayı görelim, burada denize gire-
riz, şurada yemek yeriz, burada bunu ya-
parız… Rotanın önemini bisiklete bindik-
çe ve bunu daha organize hale getirdikçe 
anladık. Antik kentler turunu yaptığımız 
zamanlarda EuroVelo denen organizas-
yonla tanıştık. EuroVelo Atina’ya kadar 
geliyordu. Turistler Türkiye’yi bizden 
daha iyi bilir deriz ya, EuroVelo rotasına 
dahil olmamışken de hızını alamayan 
pek çok yabancı bisikletli geliyordu. 
Rota Türkiye’ye devam etsin istiyorlardı. 
Bununla ilgili bir takım toplantılar oldu. 
EuroVelo’yu öğrendik. Antik kentler turu 
için çıkardığımız rotalar EuroVelo için 
biçilmiş kaftandı. Çünkü amaçladığın 
yollar, gezdiğin rotalar zaten bu doğrul-
tuda. Bizim oluşturduğumuz rotalar çok 
uyumluydu.

Daha en başında diyorduk ki, 2012’de 
ilk tura gelen arkadaşlar bilirler, biz bu 
rotaları öyle yapalım ki, bizden sonra 
yapılacak projeler için hazır bir altyapı 
oluşturmuş olalım. 2015’teki Efes-Mimas 
tematik rotaları fikri ortaya çıktığında, 
Belediye yürüyüş rotalarını yürüyüş grup-
larıyla ve dağcılık kulüpleriyle yaparken, 
bisiklet rotalarını da bisiklet toplulukla-
rıyla yaptı. Doğal olarak biz de onun içine 
dâhil olduk ve hazır rotalarla gittik. Çok 
hızlı bir şekilde Efes-Mimas bisiklet rota-
ları adı altında 15 rota oluşturduk. Rotala-
rın içine Çeşme-Selçuk güzergahında bir 
de EuroVelo öncelikli bir rota ekledik. 

Belediyenin dış ilişkileriyle gelişen 
süreçle birlikte EuroVelo fikri daha per-
çinlendi. 2017 yılında Dikili-Çeşme-Sel-

Olcay Ormankıran ile İzmir bisiklet rotaları ve 
’Az Bilinen Antik Kentler Turu‘ üzerine

Olcay Ormankıran İzmir’de 2005 yılından beri pek çok dernek, topluluk ve platformda gönüllü görev almış ve 2012 
yılından beri devam eden “Az Bilinen Antik Kentler” (ABAK) bisiklet turunu başlatan bisikletçi. Her yıl 23 Nisan’a 
denk getirdikleri üç dört günlük turda bir araya gelen 120 bisiklet sevdalısı, İzmir civarındaki adı pek duyulmamış 
antik kentleri geziyorlar. Birlikte kamp yapıyorlar; tecrübelerini paylaşıyor, dostluklar kuruyor, yeni projeler 
üretiyorlar. Bir de gelenekleri var; her 23 Nisan’da bir köy okulunu hediyelerle ziyaret edip, Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramını köy çocuklarıyla birlikte kutluyorlar. Olcay Ormankıran ABAK’ı organize etmek için hem 
kafa yorup hem pedallarken, İzmir ve civarındaki bisiklet rotalarına epeyce hâkim olmuş. Biz de kendisinden bu 
birikimini bizle paylaşmasını, oluşturulmasına katkıda bulunduğu EuroVelo İzmir rotasını anlatmasını rica ettik.

Dosya
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çuk hattına EuroVelo için bir dosya 
hazırlamak üzerinden resmi bir proje 
başladı. Onun içine de dâhil oldum. Rota-
yı hazırladık. Zaten güney kısmı Efes-Mi-
mas Bisiklet Rotası ile az çok belliydi, 
ufak değişiklerle güncelledik. Kuzey 
kısmında da Dikili, Bergama, Aliağa, 
Foça, Kuş Cenneti taraflarından İzmir’e 
uzanan bir rota yaptık. İzmir’den Güzel-
bahçe üstünden Urla, Ildır, Çeşme, yine 
Urla’nın köylerinden geçerek Sığacık, 
Seferihisar, Ürkmez, Gümüldür, Özdere, 
Ahmetbeyli deyip İzmir’in en güneydeki 
ilçesi Selçuk’ta sonlanan bir rota ortaya 
çıktı. Böylece Efes gibi çok önemli bir 
antik kentte bitmiş oldu rota ve UNESCO 
Dünya Mirası Listesindeki iki kenti Efes 
ve Pergammon antik kentlerini birleştir-
miş olduk.

Bizim bu rotayı belirlerken kaygıları-
mızdan biri de yerel kalkınmaydı. Onu 
düşünerek yakınından geçtiği bütün 
köyleri dâhil eden bir rota çıkardık. Yüze 
yakın köyden geçiyor rota.

- Bu rotanın İzmir’in merkezinden 
geçişi nasıl? Rahat bir geçiş mümkün mü 
kent içi ulaşımı bakımından?

- Kent merkezindeki rota olarak Mavi-
şehir’den sonrasını sayabiliriz, çünkü ora-
dan öncesi Kuş Cenneti’nden geliyor, kır-
sal gibi bir bisiklet rotası var. Karşıyaka, 
Alaybey, Tersane, Bayraklı rekreasyon 
alanı ve sonra Alsancak. Alsancak Limanı 
Belediyenin İzmir içinde yaptığı bisiklet 
rotalarının sıkıntılı noktası. Orada hâlâ 
birbirine bağlanamıyor. Ama bildiğim 
kadarıyla Devlet Demiryollarıyla yapılan 
bir proje ile burası da bağlanacak. Son-
rası Alsancak Kordon, Konak, Güzelyalı 
sahil bulvarı, İnciraltı Kent Ormanı’na 
kadar devam ediyor. Güzelbahçeşde bile 
neredeyse rekreasyon alanının içinde 
ilerleyen bir rota... 

EuroVelo’nun yaygın olduğu Avrupa 
şehirlerine baktığımızda ise, adamların 
sıfırdan yeni rota yapmak gibi bir dertleri 
olmadığını görüyoruz. Zaten her şehrin 
bisiklet rotası var ve diğer şehirle sınırın-

da rota devam ediyor. EuroVelo bir tek 
şunu yapmış, belli rotaları anayol olarak 
belirlemiş. Bu rotalardan giderseniz şura-
ya ulaşırsınız demiş. Ama aslında onların 
her yere ağ gibi yayılmış bisiklet rotaları 
var. 

- Biraz da kentte günlük yaşamda 
bisiklet kullanımına değinelim. İşe ra-
hatlıkla bisikletle gidip gelmek sorun mu 
bisikletçiler için?

- Benim evim biraz yokuş ama yine de 
pek zorlamıyor. Azcık erken kalkmam 
gerekiyor, bunda zorlanıyorum. Toplu 
taşımayla biraz yürümem gerektiğinden 
yaklaşık aynı sürede gidebiliyorum. Çok 
büyük avantajları var bisikletle ulaşımın. 
Evden çıkar çıkmaz ulaşım aracınızdasın. 
İstediğin yoldan, istediğin yerde is-
tediğin kadar durarak gidebiliyorsun. 
Bir de şunu öğrendim, iş kazalarının 
çoğu sabah saatlerinde, insanlar henüz 
tam olarak ayılmadan işe başlamışken 
gerçekleşiyormuş. Bisikletle gitmişsen 
çakı gibi oluyorsun. Ben işe her bisikletle 
gittiğimde öyle hissediyorum kendimi.

Kentte günlük hayatta bisiklet kulla-
nımında bisiklet yolları ve rotalar kadar 
entegrasyon da önemli tabii. İzmir’de 
evvelden beri vapuru kullanmak müm-
kündü. Metronun ve İZBAN’ın bisikletliler 
tarafından kullanılabilmesi için çok eylem 
yaptık bisiklet toplulukları olarak ve bu 
hakları elde ettik. Başlangıçta belli saatler 
vardı, ekstra para ödüyordun, bisikleti 
merdivenlerde sırtında indirip çıkarı-
yordun. Şimdi her saat binebiliyorsun, 
ekstra ücretler de kalktı. Merdivenlerde 
taşıma kanallarının daha işlevli olması 
lazım, kullanışlı değil. Asansöre ise hâlâ 
izin verilmiyor. Orada bir inat var ama o 
da kırılacak eminim, çünkü çok anlamsız. 
Özellikle tırmanışlı hatlarda, Bornova’nın 
Buca’nın belli hatlarında bisiklet taşıma 
aparatları olan otobüsler de var ayrıca. 
Bu entegrasyon giderek iyileşiyor.

Şehir merkezinde yaşayanlar bunu 
çok iyi bilir, ulaşımda o kadar zaman ve 
kaynak kaybediyoruz ki. Geçenlerde 
öğrendiğim bir şeyi paylaşayım, İstan-
bul’un trafik sıkışıklığından kaynaklı her 
sene 6 milyar lira ekstra para harcaması 
gerekiyormuş. Bunun dünyadaki tek 
çözümü belli, bisiklet. İzmir'in iklimi 
ve coğrafyası hem bisikletli turizm için 
hem ulaşım için hem de spor faaliyetleri 
için çok uygun. İzmir, kentin ulaşım 
sorununu bisikletle çözdüğünde ve doğ-
ru bir tanıtımla bunu turistik bir etkinlik 
için değerlendirdiğinde, çok büyük bir 
şey başarmış olacak. Turizmde kurtarıcı, 
çevrede kurtarıcı, sağlık açısından kurta-
rıcı, ulaşımda kurtarıcı... İzmir’in kurtulu-
şu bisiklet sayesinde yani…
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- Nasıl doğdu Perşembe Akşamları 
Bisikletçileri fikri?

Muhlis Dilmaç: Ben bisiklete binmeye 
işimin gereği başladım. 1995 yılında bir 
bisiklet firmasında çalışmaya başlamış-
tım. Bisikleti anlamak ve anlatmak lazım 
diyerek yola çıktım. Hafta sonları birçok 
insan bisiklete biniyor, bir yerlere gidiyor. 
Biz de o kervana katıldık. Derken birçok 
insanla samimi olduk. O zamanki şart-
larda bisikletçiliğin trafikteki sıkıntılarını 
yaşadık, bisikletçiliği anladık. Aradan iki 
üç sene geçti. Bir dernek kurulsun, tra-
fikteki haklarımızı savunalım gibi bir fikir 
çıktı. İlk İzmir bisiklet derneği kuruldu 
ama yürümedi. Biliyorsunuz, Türkiye'de 
zor bir şey dernekçilik.

Bu arada sık sık yurtdışından gelen 
bisikletçilerle karşılaşıyorduk. Buradaki 
sıkıntıları anlattığımızda, “Türkiye’de 
önce bisiklete binilmesi lazım, bunun gö-
rünmesi lazım, hatta bunun için akşam-
ları binilmesi lazım” diyorlardı. Bu benim 
aklımda yer etmiş. Sene 2007 Eylül ayıy-
dı, biz böyle akşam turları planlayalım, 
haftada bir gün çıkalım dedik. 

- Neden akşam? Çalışan insanlar me-
saiden sonra katılabilsin diye mi?

-Evet, haftanın günlerini saydık, en 
uygunu Perşembe gibi geldi. “Perşembe 
Akşamı Bisikletçileri” olduk. İlk turumu-
zu yaptık. Üç kişiydik. Ben, beyin cerrahı 
Berkant Atay ve genç bir arkadaşımız, 
Özgü Özgür. Tabii sonbahar, hava erken 
kararıyor, bir de kuvvetli yağmura denk 
geldik, donumuza kadar ıslandık.

- İlk toplanma yeriniz neresiydi?
- Göztepe İskele ve saat 20:00. Bunu 

hiç değiştirmedik. İkinci hafta bir yağmur 
daha yedik. Ekim ayında ilk defa bir du-
yurumuzu yaparak bisikletçileri çağırdık. 

Gelenlere çay ısmarlayacağız dedik. 
Gidiyoruz bir yere, çay ısmarlıyoruz, az 
kişiysek yemek yiyoruz. 

- O zaman sosyal medya da yok böyle. 
Nasıl duyurdunuz, kulaktan kulağa mı?

- O zaman sadece msn vardı. Orada 
bir şeyler yapıyorduk ama esas kendi 
aramızda anlatıyorduk. Öyle kulaktan 
kulağa yayılıyordu. Gece bisikletçilerinin 
amacı, güzelliği şu; anlatacak bir derdi 
var... Nedir bu dert; bu bir spor değil 
bir ulaşım. Herkes bisiklete binebilir. 
İzmir’de trafikte bisikletler de var. Bizim 
de bütün hedefimiz bunları göstermekti. 
Bisikletin trafikte varlığını anlatmak. 
Anneler binsin, kadınlar binsin, yaşlılar 
binsin. Güvenli bir şekilde bisiklet sürsün. 
Hedef buydu.

Sayımız yavaş yavaş artmaya da baş-
ladı. Gerçekten görünür olduk yani. Her 
hafta kent içinde bir güzergâh belirledik. 
Göztepe’den çıkıp Buca, Bornova, Karşı-
yaka, Güzelbahçe taraflarına gittik. 

Her akşam yola çıkmadan önce kural-
ları anlatıyoruz ve devam ediyoruz.

- Kurallar da mı var?
Tabii. Bir tane öncü, bir tane de artçı-

mız olur. Bu düzene 
uyacaksın. Öndekini 
geçmeyeceksin. Trafik 
kurallarına riayet ede-
ceksin. Araçlara yol 
vereceksin. Aslında 
yol hakkı bizdeyken 
bile yol verdik. Çünkü 
başlangıç aşamasın-
da bir şey oturtmak 
çok zor, çok kavga 
edersiniz. Ne küfürler 
edildi bize. Günyüzü 
görmemiş küfürler 
duyduk. Biz hepsine 

“teşekkür ederiz” dedik. Size de “iyi 
gelsin” dedik, karşılığımız böyle oldu 
bizim... Kesinlikle küfür ederek, sertleşe-
rek değil. 

Bir müddet sonra insanlar bizi görün-
ce, “bugün Perşembe, bak Perşembe Ak-
şamı Bisikletçileri yine geçiyor” demeye 
başladılar. 

Perşembe akşamları dışında hafta 
sonu turları yaptık. Yurt dışından gelen 
bisikletçilerle burada turlar yaptık. Onlar 
da bizi davet ettiler. Bisikletin ortak 
bir lisanı var. Yabancı dil bilmeseniz de 
anlaşıyorsunuz. Müzik gibi. Pedal çevir-
diğiniz sürece, kuralları bildiğiniz sürece 
dünyanın her tarafında eşiniz, dostunuz, 
arkadaşınız olabiliyor. Hatta bağımlılık 
derecesinde arkadaşlıklar doğuyor. As-
lında bisiklet başlı başına sosyal bir araç 
eğer düzgün kullanırsanız. 

Gökova bisiklet turuna en başından 
beri katıldık. Bunlar bisikletçileri bir ara-
ya getiren etkinlikler oldu. 

- “Üç kişiyle başladık, nerelere geldik” 
dedirtecek kadar kalabalıklaştınız mı 
hiç?

- 300 kişiyle tur yaptık şehir içinde. 
Kocaman bir konvoy olduk.

Derken bu Perşembe Akşamı Bisik-
letçileri başka illere yayılmaya başladı. 
İnsanlar gece bisiklete binmeye baş-
ladılar. Benden fikir alıyorlardı, “nasıl 
yapıyorsunuz?” diye. “Abiciğim bisiklete 
biniyorsunuz, trafikte oluyorsunuz, 
kurallara uyuyorsunuz, saygı gösteriyor-
sunuz, kavga etmiyorsunuz. Hepsi bu…” 
İnsan olmak yani. 40-45 ilde başladı ak-
şam bisikletçileri. Aynı zamanda İzmir’de 
başka semtlerde ve başka günlerde 
trafiğe çıkan topluluklar çıktı. 

Biz salı günleri de bisiklet sohbetleri 
için bir kafede toplanıyorduk. Bir nok-

Muhlis Dilmaç'la akşam akşam bisiklet…
Muhlis Dilmaç İzmirli bisikletçilerin ağabeyi gibi. İzmir’deki bisikletçilerin ilk bir araya gelişlerinde,  
ilk örgütlenmelerinde yer almış. Mesai sonrası hep beraber pedallayarak bisikleti görünür kılan akşam 
turlarından ilkini, “Perşembe Akşamı Bisikletçileri”ni organize eden de o. Kendisiyle biraz nostalji yaptık,  
o günlerden bugüne İzmir sokaklarında bisikleti konuştuk.

Perşembe Akşamı 
Bisikletçileri  
molada.  
Yıl 2008.
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tada bisikletin bilinmediğini fark ettik 
çünkü. Bilerek binmek başka bir şey; 
basit tamirler, tura çıkarken yanımıza 
ne alalım ne almayalım gibi… Herkes 
bildiğini ve tecrübesini ortaya döküyor, 
paylaşıyordu.

Herkese karşı açık olduk. Bir akşam 
yeni bir arkadaş geldi, ayağında tokyo, 
altında sıradan bir bisiklet, “ben de katı-
layım” dedi. Birçok arkadaş “almayalım, 
yolda kalır” dedi. “Yavaş gideriz, onu da 
dahil ederiz” dedik sonunda. Bu arkadaş 
devam etti bizle bir süre. Yıllar sonra 
gördüm, altındaki bisiklet, ekipmanlar, 
tam bir turcu haline gelmiş. Biz o gün o 
adamı dışlasaydık, kaybederdik. Kazan-
mak lazım. Siz bir bisikletçiyi kazanırsa-
nız, o da bir bisikletçi kazandırır. Bizim 
prensibimiz buydu ve bunda da başarılı 
olduk. 

- İlk günden bu yana, motorlu araç 
kullanıcılarının size yaklaşımı bakımın-
dan nasıl bir değişim gözlediniz?

- Dedim ya, ilk başta çok küfür yiyor-
duk. Bize ilk başta şaşıranlar, garipse-
yenler, bir müddet sonra yol vermeye, 
selam vermeye başladılar. Yolda yürü-
yenler hayranlıkla bakmaya başladılar. 
Var olduğumuzun farkında olunmasını 
istiyorsak görünür olmalıyız. Biz de öyle 
yaptık. Hız yapmadan, belirli bir tempo-
da, yavaş yavaş sürdük. Şehir içinde hız 
yapmamak lazım zaten, hız motorlu araç 
için nasıl felaketse bisiklette de olumsuz 
sonuçlar yaratabilir. İnsanlara kendimizi 
göstermek için yavaş yavaş yaptık sürü-
şü. Biz çoğaldık, trafik polisleri, emniyet 
bize alıştı. Araç sürücüleri alıştı. Yayalar 
alıştı. Kurumlar alıştı. Hepsi zaman 
içerisinde alışıyor. Yeter ki siz kurallarına 
göre, düzgün hareket edin. Sürekliliğinizi 
devam ettirin. 

Sivil bir topluluk olarak bir arada 
olmanın sağladığı bir şey var. Diyalog 
kurabiliyorsunuz, gerekirse tavır alabili-
yorsunuz. Metroya bisikletin alınmasını, 

bisikletçilerin haklarının tanınmasını 
böyle sağladık biz. Eminim zamanla 
daha da iyi olacak.

- Daha da artacak mı bisiklete binen-
ler?

- Bir gün herkes bisiklete binecek. Ben-
zin 7 liraya dayandı. Gelirlerimiz o kadar 
artmıyor ama. TEFE’yi TÜFE’yi düşük 
gösterince hayatı ucuzlatmış olmuyor-
sun ki. Araba sayısının hâlâ artmasını 
aklım almıyor zaten. Bisikletçilerin sayısı 
arttı. Yollarda daha çok görünür olduk. 
Daha organizeyiz artık. Taleplerimizi dile 
getirmenin, bunun için diyalog kurmanın 
yolları çoğaldı. Tabii kurumlarda işler 
bazen ağır yürüyebiliyor. Ama sabırlı 
olmak, yola devam etmek lazım. Sadece 
biraz daha zamana ihtiyaç var.

Semra Bozdayı Ayazlar  
‘Pedalperest Kadınlar’ı anlattı

Pedalperest Kadınlar olarak 2017 Şubat ayında birlikte hareket 
etmeye başladık. Kurucu arkadaşlar olarak biz bisiklet kullanıyor-
duk zaten, başka kadınlar da kullansın, daha da çoğalalım istedik. 
Çocukluğumuzu hatırlatan, en değerli anılarımızı süsleyen bisik-
letin, hayatımızın daha çok içinde olmasını 
istedik. Çünkü o temiz, kolay, sade ve 
ulaşılabilirdi. 

Düzenli olarak her perşembe “Pedal-
perest Kadınlar Perşembe Pedallaması-
nı” yaptık. Katılımcıların performansına 
göre güzergâh belirledik ya da değiştir-
dik. “Pedalperest Çocuklar Pedallıyor” 
etkinliğimizle önce kendi çocuklarımızla, 
sonra başka çocuklarla bisiklet temalı, 
doğa içinde eğlenceli oyunlarla dolu 
aktiviteler yaptık. 

İki sene boyunca kadınlara ücretsiz 
bisiklet eğitimi verdik. Bir sürü arkadaşı-
mız oldu birlikte yol alabildiğimiz. Trafikte 
sürme becerilerine katkı sağladık. Bera-
berce festivallere katıldık... 

Aslında doğaçlama ilerlediğimizi 
düşünürken,  geri dönüşlerin kadınların 
hayatında ne denli anlamlı olduğunu 
görmek bizi büyüledi. Biz de bundan bes-
lenmenin keyfini tattık. Sadece bisiklete 
binmiyorduk; birlikte yol alıyorduk, paylaşıyorduk, işbirliği yapıyorduk, organize 
oluyorduk, doğanın pozitif etkisini birbirimize bulaştırıyorduk, birlikteyken trafikte 
daha iyi görünüyorduk, daha güvenli yol alıyorduk. Gördük ki temizlikperest ol-
manın, anneperest olmanın, eşperest olmanın dışında, kendi alanımızı ilmek ilmek 
oluşturduğumuz Pedalperest Kadın kimliği hepimize iyi geldi. 

Evet “Hayalperestten” hallice, “Pedalperest”iz. Ama güvenli yollarda sürmeyi bi-
lecek kadar tecrübeliyiz. Trafikte en sağ şeritte gidebileceğimizi bilmekle beraber, 
hayatımızı Türkiye’deki şoförlerin inisiyatifine bırakamayacak kadar aklı başında-
yız. Sahilde 2-3 kilometreden fazla sürmemiş kadınlarla şu an Urla’ya gidebiliyoruz. 
Ancak risk alıyoruz, maalesef... Güvenli yollara Avrupa’dan çok bizim ihtiyacımız 
var. Orada kurallar net, koşullar nefis... Her yer bisiklet yolları ile bezeli... 

Bisiklet yolları ağı genişletilmeli, bu çok net. Mesela Konak -Bornova arası ciddi 
bir mesafe değil... Bisiklet yolu olsa, rahatlıkla kullanılabilir. Buca-Konak aynı 
şekilde... Tüm bunlara rağmen bu yolları kullanan pek çok bisiklet kullanıcısı var. 
Bir kızım var 9 yaşında, gayet iyi bir bisiklet kullanıcısı... Kendimi riske atıp, trafikte 
kullanıyorum. Ancak onu araç kullanıcılarının inisiyatifine bırakamıyorum. Haklı 
ama ölü olmak istemiyorum.

Muhlis abiyle  
önüm, arkam,  
sağım, solum bisiklet.
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Seferihisar’dan Ege ovalarına bir başkaldırı hikâyesi

Karakılçık Hareketi

Kent ve bisiklet deyince, konunun 
asli muhataplarından, paydaş-
larından biri, doğal olarak yerel 

yönetimler... İzmir Büyükşehir Belediyesi 
geçtiğimiz günlerde “Bisiklet ve Yaya Ey-
lem Planı”nı açıkladı. Kentin geleceğinde 
bisiklete daha fazla yer açmayı hedefle-
yen, kapsamlı bir plan… Biz de bu vesi-
leyle, hem İzmir’de bisiklet kullanımıyla 
ilgili kafamızdaki sorulara yanıt bulmak, 
hem de planın detaylarını öğrenmek için 
Büyükşehir Belediyesi’nin kapısını çaldık. 
Belediye’de esas derdi bisiklet olan bir 
birim varmış, karşımıza onlar çıktı…

Ulaşım Dairesi’ne bağlı Bisiklet ve Yaya 
Erişimi Birimi, Türkiye’de bir ilk. Benzer 
birimler daha sonra İstanbul’da ve başka 

kentlerde kurulmuş ama sayıları hâlâ çok 
değil. Büyük kentlerde ulaşım sorununun 
çözümünde bisikletin önemi artınca, 
kent yönetimleri için bu alana özel bir ilgi 
göstermek de kaçınılmaz oluyor. Umarız 
bu tür birimlerin tüm Türkiye’de sayıları 
ve etkinlikleri artar. 

Bisiklet ve yaya ulaşımının kentler için 
önemi, sadece ulaşım sorunuyla ilgili değil. 
Nüfus artışı, çevre kirliliği gibi tüm dünyada 
ciddi sorun teşkil eden konular, kentleri 
yeni projeler üretmeye sevk ediyor. Hayat 
kalitesini yükseltmek ve “yaşanabilir, 
sürdürülebilir, akıllı” gibi farklı sıfatlarla ta-
nımlanan kentlere ulaşmak için, bisikletin 
önemli bir yere sahip olduğu, herkes için 
ulaşımı destekleyen projeler öne çıkıyor.

Sürdürülebilir bir kent 
stratejisinin parçası olarak 
bisiklet
İzmir’e dönersek… Bisiklet ve Yaya 

Erişim Birimi’nden öğrendiğimiz kada-
rıyla, İzmir’de bisikletle ilgili projeler, 
bütüncül bir kent stratejisinin ve Ulaşım 
Ana Planı’nın parçası. Ulaşım Ana Planı, 
gündelik sorunlara çözüm üretmenin 
ötesinde, kentin geleceğinde motorlu 
ulaşımın yükselmesi, yayanın ve bisik-
letin görünür olmaması, kentin mer-
kezlerinin değişmesi, ortalama yolculuk 
sürelerinin artması gibi tehditleri de 
öngörerek stratejiler belirleyen bir yak-
laşıma sahip. Yapılan revizyonla birlikte, 
bisiklet odaklı motorsuz ulaşımın teşvik 
edilmesi Plan’ın önemli odak noktala-
rından olmuş. Özellikle yaya-bisiklet ve 
bisiklet-toplu ulaşım entegrasyonunun 
sağlanması, İzmir Ulaşım Ana Planı 2030 
hedeflerinin önde gelen başlıkları ara-
sında yer almış. 

Bisiklet ve Yaya Erişimi Birimi de tüm 
çalışmalarını bu plana bağlı olarak sürdü-
rüyor. Bisiklet politikaları geliştirilmesin-
den bisiklet kültürünün yaygınlaştırılma-
sına, bisiklet yollarının planlanmasından 
toplu ulaşım ve bisiklet entegrasyonuna, 
sürüş eğitimlerinden park alanlarına, 
bisikletle ilgili tüm alanlarda kafa yorup 
yeni uygulamaları hayata geçiriyor. İzmir 
Bisiklet ve Yaya Eylem Planının içeriğini 
hazırlayan da bu birim.

Bisikletli bir 
İzmir için…

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet yolu uygulamalarından iki örnek.

Bu bir ilandır.

Dosya
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İzmir'’in “Bisiklet ve Yaya 
Eylem Planı”
Peki, planda ne var, Birim bu hedeflere 

nasıl bir perspektifle bakıyor?
Öncelik bisiklet yollarının artırılması. 

Elbette ki sadece yol yapmakla olmuyor 
ama bir kentte bisiklet yolları artırılmalı ki 
bisikletli ulaşım görünür hâle gelsin, daha 
güvenli olsun. Böylece bisikletçiler de 
çoğalsın. Dolayısıyla Belediye’nin bisiklet 
politikalarının en başında bisikletli ulaşı-
mın altyapısının geliştirilmesi yer alıyor.

Şu anda İzmir’in 67 km’lik bir bisiklet 
yolu şebekesi var. Eylem Planına göre 
buna ilk etapta, Pandemi dönemi için be-
lirlenen “acil eylem planı” kapsamında bir 
40 km eklenecek. Bunun dışında ön pro-
jeleri hazırlanan ve uygulama aşamasına 
gelinen bir 58 km daha var. Bisiklet yolu 
şebekesinin kısa zamanda 274 km’ye, orta 
ve uzun vadede ise toplam 787 km’ye 
ulaşması planlanıyor. Öncelik verilen 
adımlar ise Karşıyaka, Bayraklı, Bornova 
ve Konak’ta iç kesimleri sahildeki mevcut 
bisiklet yollarına bağlamak; ilçelerdeki 
ana akslara bisiklet yolu erişimi sağlamak. 

“Pandemi acil eylem planıyla bisikletin 
ne ilgisi var?” diyebilirsiniz. Şöyle ki; işine 
gitmek için otobüs, metro ya da İZBAN 
kullanan insanlar, COVID-19 salgınıyla 
birlikte, varsa özel araçlarını kullanma-
ya başladılar. Toplu taşıma araçlarının 
kullanımı azalırken bireysel motorlu araç 
kullanımı arttı. Hem trafikteki yoğunluğu 
azaltmak hem de daha sağlıklı bir ulaşım 
aracını teşvik etmek için, bisikletli ulaşı-
mın özendirilmesi de pandemi acil eylem 
planında yer alıyor. Hatta Belediye’nin 
gündeminde bunun için, bisikletle vapura 
binen yolcuların ücretsiz seyahat etmesi, 
Halkın Bakkalı’ndan çeşitli indirimler veril-
mesi gibi çeşitli teşvik çalışmaları da var.

Entegrasyon önemli…
Dedik ya, sadece bisiklet yolu yapmakla 

olmuyor, kent içinde bisiklet kullanımı-
nın altyapısını geliştirmek için yapılması 
gereken bir şey de toplu ulaşıma entegras-
yon. Bir bisikletli evinden çıktığında kendi 
bisikletiyle ya da paylaşımlı sistemle vapur 
iskelesine ya da bir toplu taşıma istasyonu-
na rahatlıkla gidebilmeli, burada bisikletini 
güvenli bir park alanına bırakarak ya da 
bisikletiyle birlikte toplu taşıma aracına 
binip, yoluna devam edebilmeli. Bisiklet 
ve Yaya Erişimi Birimi, İzmir’in bu konuda 
ciddi bir ilerleme kaydettiğini belirtiyor. Şu 
anda bisikletliler vapurları hiçbir sınırlama 
olmadan kullanabiliyor. Metro ve İZBAN’a 
her saat belirli vagonları kullanarak bine-
biliyor. ESHOT’ta özellikle uzak mesafeler-
deki belli hatlarda çalışan, bisiklet taşıma 
aparatlı otobüsler var ve sayıları artıyor. 
Katlanır bisikletler artık ESHOT otobüs-
lerine alınıyor. Birim bu entegrasyonda 
önemli bir mesafe aldıklarını ve bunu daha 
da geliştireceklerini söylüyor. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer'i Seferihisar'dan tanıyor, kendisinin bir 
bisiklet tutkunu olduğunu biliyoruz. Büyükşe-
hir'in İzmir'de bisiklet kullanımını geliştirmekle 
ilgili yaklaşımını kendisine de sorduk.

- Büyükşehirlerde trafik sorunu başlıbaşına 
bir dert. Bu soruna İzmir Büyükşehir Belediye-
si nasıl yaklaşıyor? 

- Tunç Soyer: Büyükşehirler başta olmak 
üzere ulaşım sorunu kentlerde gittikçe kang-
ren haline dönmeye başlamış durumda. Bu 
durum, haliyle büyükşehirlerde bütüncül plan-
lamaya dayalı çağdaş ve yenilikçi yaklaşımların 
geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Bunun doğal 
bir sonucu olarak özellikle gelişmiş ülkelerdeki 
kentlerde; toplu taşıma, yaya ve bisiklet kulla-
nımı teşvik ediliyor ve bunun güçlü bir altyapısı oluşturuluyor.

Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, İzmir’in kısa vadedeki trafik sorunu-
na çözüm bulmayı hedeflerken, diğer yandan bireysel araç kullanımından doğan 
mevcut problemleri, orta ve uzun vadede en aza indirmek için kapsamlı bir ulaşım 
stratejisiyle hareket ediyoruz.

- Sizi Seferihisar’dan tanıyor, günlük hayatınızda bisikletin önemli bir yeri oldu-
ğunu biliyoruz. Bisikletin büyük kentlerde ulaşım konusunda nasıl bir rol oynaya-
bileceğini düşünüyorsunuz?

- İzmir’in yaşam kalitesini artırmak için ulaşımla ilgili iki temel hedefle hareket 
ediyoruz. İlki; sağlıklı, güvenilir, erişilebilir, ucuz toplu taşıma ve bisiklet kullanımını 
teşvik etme. İkincisi ise akıllı trafik sistemini aktif bir şekilde İzmir’in her yerinde 
yaygınlaştırmak

Temel yaklaşımımız; her geçen gün daha da büyüyen şehirlerde bireysel araç 
kullanımını azaltarak toplu taşıma ve bisiklet gibi doğa dostu, güvenli, sağlıklı 
alternatif ulaşım seçeneklerini yaygınlaştırmak. İzmir’de; enerji verimliliği yüksek, 
kaynaklarımızı daha az tüketen, güvenilir, sağlıklı, doğaya saygılı ve erişilebilir 
ulaşımın yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz. 

Narlıdere Metrosu, Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı, elektrikli otobüslerimiz gibi 
toplu ulaşım çalışmalarımızın da, istasyon sayısını her geçen gün artırdığımız BİSİM 
akıllı bisiklet sistemimizin de temel amacı bu… 

Bisikletle ilgili yaklaşımımız ise; İzmir’de bisikletin, sadece rekreatif ve spor 
amaçlı bir aktivite olarak değil, aynı zamanda bireysel bir ulaşım aracı olarak 
kullanılmasını teşvik etmek. Bisiklet kullanımının yaygınlaşması; enerji tasarrufu, 
ulaşımda altyapı maliyetlerinin düşmesi, gürültü ve görüntü kirliliği, trafik yoğun-
luğu, yaralanma ve can kayıplarının azalması gibi pek çok faydayı beraberinde 
getirecek. 

Dünya kentlerinde yaşanan örnekler, gerekli altyapı oluşturulduğunda, bütün 
kentlerde bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılabileceğini gösteriyor. 

Tunç Soyer: ”Hedefimiz, bisikletli 
ulaşımı yaygınlaştırmak“

Bisiklet ve Yaya Erişimi Birimi, Tunç Soyer'le birlikte bir saha çalışmasının ardından toplu halde.
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Burada önemli bir sorun da bisiklet 
parkları. Bisiklet ve Yaya Erişimi Birimi’nin 
gündeminde park alanlarını çoğaltmak, 
daha işlevli yeni tasarımlarla Avrupa 
standartlarına ulaştırmak gibi çalışmalar 
var. Ayrıca park alanlarını tamir üniteleri, 
kiosklar ve pompa alanları vs. ile donat-
mak üzerine de çalışıyorlar. 

Metro ve İZBAN’ı kullanmak 
daha kolay olacak
İzmir’de entegrasyonla ilgili olarak 

bisikletlilerin şikayetçi olduğu önemli bir 
nokta, metro ve İZBAN’a erişebilmek için 
bisikletle merdivenleri inip çıkmaktı. Bu-
nun için yapılan raylar kullanışlı değildi. 
Birim bunun üzerine de çalışmış. Bisiklet-
çilerle fikir alışverişi içinde karar verdik-
leri daha kolay kullanılabilir bir sistem 
için saha çalışmalarını bitirmişler. En kısa 
zamanda uygulamaya geçecekler.

Entegrasyonun bir öğesi de bisikletli 
paylaşım sistemi. BİSİM adıyla İzmirliler-
le hizmet veren bu sistemde şu an 600 
bisiklet var. İstasyon sayısı kısa bir süre 
önce 45’e çıkmış. Bu istasyonlarda engel-
liler için de 70 adet tandem bisiklet var.

EuroVelo İzmir’e  
zenginlik katacak
Bisikletli bir İzmir için önemli bir mo-

tivasyon kaynağı da EuroVelo. EuroVelo 
bütün Avrupa’yı kat eden 75.000 km’lik 
bir bisiklet yolu ağı. İzmir, Dikili’den baş-
layıp bir UNESCO kenti olan Bergama’ya 
giden, oradan yine bir UNESCO kenti olan 
Efes Selçuk’a uzanan 500 kilometrelik bir 
rotayla, geçen yıl resmen EuroVelo’ya dâ-
hil olmuştu. Böylece İzmir parçası olduğu 
Akdeniz kültürüyle bisiklet üzerinden de 
bütünleşmiş olacak ve bu bisiklet turizmi 
için önemli bir potansiyel kazandıracak. 

Bu rotanın altyapı çalışmalarını tamam-
layıp hazırlamak da, Bisiklet ve Yaya Erişi-
mi Birimi’nin görevlerinden biri. Bu rotayı 
bağ rotası, üzüm rotası, yürüyüş rotası 
gibi rotalarla geliştirip bütün İzmir’e 
yaymayı hedefliyorlar. Şu anda önlerinde, 
bu rota boyunca yerel cazibe noktalarını 
ziyaret edip altyapı sorunlarını gidererek 
haritalandırmak gibi bir saha faaliyeti var. 
Tüm bu çalışmaları da EuroVelo’nun ulu-

sal koordinasyonunu üstlenen 
ENVERÇEVKO (Enerji Verimli-
liği ve Çevre Koruma) Derneği ile birlikte 
yürütüyorlar. Bunun uzun soluklu ve 
İzmir’e çok büyük ekonomik ve kültürel 
zenginlik katacak bir çalışma olduğunu 
düşünüyorlar.

Bisiklet sadece bir ulaşım aracı 
değil, bir kültür
Bisiklet ve Yaya Erişimi Birimi’nin 

önüne koyduğu görevlerden biri de 
bisiklet kültürünü geliştirmek. Bisikletin 
görünür olmasını sağlayacak etkinliklerin 
bu bakımdan önemli olduğunu belirti-
yorlar. Geçtiğimiz yıllarda Kültürpark’ta 
düzenledikleri fuar 2 yaşındaki çocuk-
lardan 70 yaşındaki vatandaşlara kadar, 
inanılmaz bir ilgi görmüş. Orada yaptıkları 
anketler sonraki eylem planları için de 
yönlendirici olmuş. Sonrasında tarihi kent 
merkezlerinde bisikletli ulaşımın plan-
laması için atölyeler düzenlemişler. Bu 

atölyelerin sonucunda 
bisiklet park alanından 
rotalara kadar pek 
çok tasarım çıkmış. 
Alsancak Punta bölgesi 
için, tarihi bir kent 
merkezini bisikletle 
buluşturacak projeleri 
üretmişler. Avrupa 
Hareketlilik Haftası 
boyunca etkinlikler 
düzenlemişler.

İzmir’deki bisik-
letlilerin hem kente 
hem de bisiklete çok 

sevdalı olduğunu vurgulayan Bisiklet ve 
Yaya Erişimi Birimi, tüm bu etkinliklerde 
onlarla işbirliği yaptıklarını, sivil toplum 
alanında başlayan ve gelişen etkinlikleri 
tüm imkânlarıyla desteklediklerini belir-
tiyor. Onların önerilerine ve şikâyetlerine 
kulak vermeye çalıştıklarını ve bunu çok 
önemsediklerini ekliyor. 

Bunlara ek olarak, Bisiklet ve Yaya Erişi-
mi Birimi, bisiklet kültürünü geliştirmekte 
çocuklara dönük faaliyetlerin çok önemli 
olduğunu düşünüyor. Çocukların bisiklet-
le birlikte büyümelerini sağlamak için bu 
alan özel olarak eğiliyorlar. “Güvenli okul 
bölgeleri” planlarını daha aktif hale getir-
meye çalışıyorlar. Mini Pedal adında bir 
projeyle okullara gitmiş, eğitim vermişler. 
Bisikletin ulaşım aracı olarak kullanımı-
nı anlatmış, hatta küçük birer ehliyet 
vermişler. Çocuklarla bir alanda buluşup, 
toplu olarak bisikletlerle okula gitmişler. 
Okullarına bisikletle gidebilen çocukların, 
gelecekte hayatlarında bisiklete daha çok 
yer vereceklerini düşünüyorlar.

Bisiklet ve Yaya Erişimi Birimi’nin 
yaptığı hesaba göre, şu anda İzmir’de 
ulaşımda bisiklet kullanma oranı binde 5. 
Bunu üç katına, yani yüzde 1,5’a çıkar-
mak ilk hedefleri. İzmir gibi bisiklete bu 
kadar elverişli bir kent için az değil mi 
diyoruz; bunun küçük ama başlangıç için 
önemli bir adım olduğunu ifade ediyor-
lar. “Böyle bir eşiği aşıp bisikleti daha 
görünür kılarsak, sonrası çok daha hızlı 
gelişir” diye ekliyorlar. 

Bize de kolaylıklar dilemek düşüyor.

İzmir Bisiklet ve Yaya Eylem Planı, İzmir'in 
bisiklet yolu ağını hızla geliştirmeyi 
öngörüyor. Bu ağın önemli bir unsuru, 
Bayraklı’daki İzmir Adliyesi bölgesi ile 
Meles Rekreasyon Alanı’nı bağlayacak 
olan “bisiklet köprüsü”. Yanda projesini 
gördüğünüz köprüyle kent sembol bir 
yapı kazanmış olacak. Köprüde çift şeritli 
bisiklet yolunun yanı sıra yaya yürüyüş 
yolları ve seyir terası da olacak.

Bisiklet kültürünü geliştirmek çocuklardan başlar.

Dosya
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Yavaş şehir 
gezgini

Merhabalar sevgili Keçi’ciler. Şimdiye kadar size hep 
az bilinen yavaş şehirleri anlattım ama bu sayıda 
sizlerle şüphesiz dünyanın en güzel ülkelerinden olan 

İtalya’nın başkenti Roma’ya ait tecrübelerimden paylaşımda 
bulunacağım. Fakat en popüler yerlerinden değil gerçek gez-
ginlerin ve Roma’nın yerlilerinin alışkanlıklarından ve gittikleri 
yerlerden alıntılar vereceğim.

Dünyanın her yerinden Roma Fiumicino Havalimanı’na ulaş-
mak çok kolaydır. Alana indiğiniz anda dışarıya adım atmadan 
raylı sistemle Roma’nın merkez tren istasyonu olan Termini’ye 
13-14 Euro’ya varabiliyorsunuz. 45 dakika süren yolculuğun 
ardından şehir merkezindesiniz. 

Termini’dne çıkınca Via Cavour üzerinden belki de yeryüzün-
deki en önemli ve görkemli tarihi eser olan Kolezyum’a (Coles-
seo) varıyorsunuz. Burayı kesinlikle görmeniz gerekmektedir.

Görmeniz gereken yerlerin arasında tabii ki çok sayıda tarihi 
yer ve eser var; Palazzo Venezia, Roma Forum, Pantheon, 
Fontana di Trevi, Piazza del Popolo, Vatikan, Castel St. Ange-
lo, Piazza Navona ve Piazza Spagna diyebiliriz. Fakat buralar 
çok bilindik oldukları için daha farklı, kısa turlarda zamanınızın 
olmamasından dolayı gidemediğiniz yerlerden bahsetmek isti-
yorum. Bu yazımda daha çok Roma’da nerede ne yenir, nerede 
kalınır gibi bilgiler vereceğim.

Öncelikle İtalya’nın en ünlü olgusudur mutfak. Pizzası, 
kahvesi, peyniri ve daha niceleri. Aslında bilinenin aksine İtal-
ya’da sebze yemekleri de çok meşhurdur ve lezzetlidir. Evlerin 
hemen hiçbirinde pizza ya da tatlı yapılmaz. Evlerde yapılan 
yemekler genelde sade makarna, çorba, sebze ya da et yemek-
leridir. Ayrıca akşam yemeklerinde mutlaka peynir çıkarırlar. 
Kahvaltıda yemedikleri için, haliyle peyniri en çok kullandık-
ları alanlardan biridir akşam yemekleri. Size şiddetle tavsiye 
edeceğim bir yemek Melanzana alla Parmigiana’dır. Patlıcan, 
permesan peyniri ve kıymadan oluşan bir fırın lezzetidir. Kat 
kat dilimlenmiş patlıcan ve peyniri sıralayıp aralarına kıyma ve 
domates sosu koyularak yapılır. Tahmin edebileceğiniz gibi çok 
lezzetlidir. Neden bu kadar detaylı yazdığımı bilmiyorum fakat 
anlaşılan o ki oldukça özlemişim. 

Roma’da restoranlar İtalyanlar tarafından pek tercih edilmez. 
Restoran yerine “Trattoria” dedikleri lokantaları tercih ederler. 
Bu yerlerde de yukarıda belirttiğim yemeklerden bolca çeşit 
bulabilmek mümkün. Piazza Navona yakınlarında Fatto in Casa 
isminde bir lokanta var ve burayı denemenizi tavsiye ediyorum. 

Şarapları ve pizzaları da son derece lezzetlidir. 
Gelelim tatlı kısmına, dondurma (gelato) İtalya’da doğmasa 

da tamamen İtalya ile ün salan bir tatlıdır. Sadece Roma’nın 
değil, İtalya’nın en güzel dondurmacısı olan Frigidarium da 
bahsettiğim lokantanın hemen karşısında yer almaktadır. 
Burada dondurmanın lezzetini yazarak anlatamayacağım için, 
sadece eğer Roma’ya giderseniz oradan dondurma yemeniz 
için size yalvarabilirim. 

Konaklama için Roma’nın en güzel yeri kesinlikle Piazza 
Navona civarıdır. Bazı gezginler genelde Termini yakınlarında 
konaklamayı tercih etmektedir. Sebebi tren istasyonu bölgesi 
olmasıdır fakat asıl hayatın döndüğü yerlere uzak olmasından 
ötürü konaklama için ben Navona Bölgesi’ni öneriyorum. Her 
yere 5 dakika mesafede olmakla beraber otel kalitesi de daha 
iyidir. 

Tüm şehri olmasa da turistik yerlerin hepsini gezmek için 
tam bir gün harcamanız ve 20 kilometreden fazla yürümeniz 
gerekir. Taksi veya araç ile gezmeyi sakın denemeyin, çünkü 
sokak aralarındaki tarihi eser çeşmeleri göremez ve oradan 
akan suyun tadına bakamazsınız. Suya da 2 Euro vermekten 
kurtulamazsınız. Bedavaya tarih akan çeşmeler varken lütfen 
suya para vermeyin. Tabi şişe için ilk başta bir yatırım maliyeti 
gerekebilir. 

Roma’da çikolata severler için öyle bir yer var ki oradan 
geçerken içeriye girmemek ve girince de servet harcamamak 
elde değil. Pantheon yakınlarında “Lindt” markasının mağazası 
bulunmakta. İçeride her çeşit çikolata olmakla beraber amba-
lajsız ve sadece orada satılan ürünlerin sayısı da çok fazla. Bu-
rada kendinizi kaybetmemeniz elde değil. Ortalama 100 Euro 
ödeyerek 3 aylık çikolata ihtiyacınızı ve tabii hediye ihtiyacınızı 
karşılayabilirsiniz. 

Gece saatlerinde dışarıya çıkmayı ve soft müziği seviyorsanız 
gitmeniz gereken bölgelerin biri Navona diğeri de Panthe-
on’dur. Burada sokakta masaları bulunan mekânların hepsin-
den duyulabilecek şekilde sokak müziği yaparlar ve amatör 
müzisyenlerden beklenmeyecek performanslar sergilenir. Daha 
hareketli bir gece hayatı arayanlar için ise adres Campo di Fiori 
ya da Testaccio’dur. Yerel halk ise San Lorenzo civarında takıl-
maktadır. Roma’da kısacası gece hayatı için seçenek çoktur. 

Roma’nın en iyi özelliklerinden biri kafe kültürüdür. Hemen 
hemen her sokak arasındaki kafelerde hayatınızda içtiğiniz 
en iyi kahveyi bulabilirsiniz. Ayrıca çok komik ücretler ödeyip 
mutlu bir şekilde ayrılabilirsiniz. 

Yukarıda bahsetmiştim, ulaşım için yürümek en iyi yöntemdir 
fakat yürümekten çok hoşlanmayanlar için ayrıca tavsiye ede-
ceğim yöntem bisiklettir. 4 tekerli bisikletler mevcuttur, önde 
2 arkada 2 kişi oturur ve her bir kişi için pedal vardır. Böylece 
caddelerde ve dar sokaklarda rahatlıkla gezebilirsiniz. Sol önde 
oturan kişide direksiyon vardır, tercihen şoförlüğü olan birinin 
orada oturmasında fayda var. 

Son olarak size benim gibi forma koleksiyonu yapma yolunda 
emin adımla ilerleyen kişiler için Piazza della Repubblica’da 
bir spor mağazasını önereceğim. Neredeyse tüm takımların 
orijinal formalarını bulabileceğiniz yer sadece bu iş için açılmış, 
başka bir ürün aramayın.

Aslında sevgili Keçi’ciler Roma anlatmakla bitecek gibi bir 
kent değil. Denize kıyısı, dağlık bölgesi, yazlık köyleri ve daha 
niceleri ile kesinlikle uzun soluklu bir seyahat tercih edilmelidir. 
Mutlaka spor ayakkabınızın bulunduğu bir bavul ile gitmenizi 
ve gitmeden önce müzeler için online randevu almanızı tavsiye 
ederim. Gitmek isteyen kişilere da daha önceden hazırladığım 
ve sokak sokak tariflerde bulunduğum günlük Roma rehberimi 
paylaşabilirim. Biletiniz bol, patikanız yol olsun… Sevgiler

Samet Akboğa
akboga.samet@gmail.com

Bütün yollar Roma’ya…

Piazza Navona
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- Konuya şuradan girelim; yaz bitiyor, 
insanlar gerçekten yazın sahiplendikleri 
hayvanları yazlıktan ayrılırken sokağa 
mı bırakıyor?

- Evet. Çoğunluk karne hediyesi olarak 
çocukların isteğini yerine getiriyor ama 
yazlıklardan apartmanlara dönünce 
gezdirme, kıl vesaire bahaneler ortaya 
çıkıyor ve terk ediyorlar.

- Barınaklarda çok fazla terk edilmiş 
hayvan var mı?

- İlk başta hayvanları büyük hevesle 
alıyorlar. Maalesef barınak veya sokak-
lara terk etme çok sık oluyor ve üretim 
oldukça bu kesilmez. Önüne geçmek 
gerekiyor. Terk edilen hayvanların çoğu 
barınaklarda.

- İzmir’deki bakımevleri yeterli mi?
- İzmir her ilden çok ileri durumda, 

tabii bizlerin de ısrar ve bilgilendirmesi 
sonucunda. 30 ilçeden 28’inde veteriner-
lik ve geçici bakımevi var. Kalıcı bakımevi 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bazı 
ilçelerde bulunmakta. Yasa “kısırlaştır-a-
şıla-bırak” dediği için barınaklarda ancak 
ısıran, agresif ve güçten düşmüş canlar 
yaşamakta. Bir de yasaklı tarif edilen 
dogo, pitbull gibi köpekler.

- Sahiplendirme süreci nasıl?
- Sahiplendirme sadece gönül-

lülerin çabasıyla ilerliyor. Bizler 
bakanlıktan sahiplendirmeyi 
cazip hale getirmesini istiyoruz. 
Bu da petshop ve üretim 
çiftliklerinin hiç değilse 
5 sene kapatılmasıyla 
olur. Belediyeden 
yavru köpek sahip-
lendirmelerinde 
yavru 6 aylık olunca 
ücretsiz kısırlaştırma 
yapılması talebinde 
bulunduk. Çoğu bunu 
yapıyor. Çünkü kısırlaştırma 

ücreti, veteriner oda tarifesine göre 700 
TL’den yüksek. Herkes bunu yapamadığı 
için terk edebiliyor.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalış-
malarını yeterli görüyor musunuz?

- İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yıl 
7 bölge kurarak kısırlaştırmayı az ya-
pan ilçelere veteriner hekim ve araç ile 
yardım gönderiyor. Işıkkent RM yerine 
Gökdere’de yeni bakımevi yerinin temeli 
atıldı. Ayrıca Seyrek’te 1000 kapasiteli 
bakımevi var. 2009’dan beri takipleri-
mizle Ankara ve İstanbul’da olmayan ve 
3 sene önce yapılan bir hayvan mezarlı-
ğımız var. İşbirliği ile çalışıyoruz. İstedi-
ğimiz hastanenin Eşrefpaşa’da yapımına 
başlandı.

Hayvan hakları yasası  
neden çıkmıyor?
- Türkiye’de hayvanları korumak için 

ne gibi adımlar atılmalı?
- Tabi ki pek çok adım atılması gere-

kiyor. Aslına bakarsanız bu adımları tek 
tek saymak bile oldukça zaman alıyor. 
Kabaca sıralamak gerekirse ilk akla 
gelenler; hayvanat bahçelerinin açılma-
ması, yunus parkı vb... yerlerin kapatıl-

ması, pet shop ve üretim çiftliklerinin 
kapatılması, avın spor kapsamından 
çıkarılması ilk akla gelenler.

Yine okul müfredatlarına Hayvan 
Hakları dersleri konulması, belediye 

ve benzer kurumların tanıtım 
araçları ile halkı sürekli bilinç-

lendirmesi de büyük önem 
taşıyor. Ama esas yapılma-
sı gereken ilk şey yasanın 
değişmesi. Her türlü 
çalışmamıza rağmen ne 

yazık ki bu konuda bir 
gelişme yaşanmıyor.
- Bütün partiler üzerinde 

anlaşmış görünüyor ama 

yasa hâlâ yürürlüğe girmedi. Neden 
sizce?

- Komisyon 55 maddede anlaşmıştı. 
Hayvan “mal” olmaktan çıkartılıp “can” 
olarak kabul edilecek ve şiddet uygulayan 
ceza alacaktı. Ayrıca suçlunun siciline iş-
lemesi öngörülüyordu. Sonuçta Tarım ve 
Orman Bakanlığı yasaya sahip çıkmadı. 

Kabahat olan bir durum mahkeme 
önüne gelmiyor. Ama ceza kapsamına 
alınırsa mahkemeye gidecek ve bu tür ih-
laller çok sık olduğu için mahkemelerin iş 
yükü artacak. Adalet Bakanlığı da adliye 
mekanizmasının çökeceğini düşünerek 
yasaya sıcak bakmadı. 

Ama bence, yürürlüğe girmemesinin 
ana nedenlerinden biri, yasa içeriğindeki 
bazı taleplerimizin kimi çevreleri rahatsız 
etmesidir. Taslakta Belediyelere yaptırım 
uygulanması ve sorumluluk yüklenmesi, 
hayvanat bahçelerinin açılmasının yasak-
lanması, yunus parklarının kapatılması, 
petshop ve üretim çiftliklerinin kapatıl-
ması, avın spor kapsamından çıkartılması 
gibi taleplerimiz vardı. Bunlarla uğraşan 
kişilerin yürüttüğü lobi çalışmalarının bas-
kın çıkması, yasa tasarısının beklemeye 
alınmasına sebep oldu diye düşünüyorum. 
Çünkü pandemiyi bahane ettiler ama bu 
zaman zarfında başka yasalar çıkarılabildi.

Yasanın çıkışı geciktikçe, hayvanlara 
karşı işlenen suçlar cezasız kaldıkça ne 
yazık ki hayvan hakları konusunda bir 
adım bile atabilmemiz mümkün görün-
müyor. Şu anda şiddet mağduru olan 
tüm hayvanların vebali, bu yasayı çıkar-
mayanların boynunda olacaktır.

HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder sokak hayvanlarını 
ve hayvan hakları yasasını anlattı:

’Şiddet mağduru hayvanların vebali,  
yasayı çıkarmayanların boynunda olacak‘
Türkiye’de hayvanlara yönelik şiddet suçları her gün artarken, son yıllarda 
gündeme gelen ancak ne zaman yasalaşacağı belli olmayan hayvan hakları 
yasasının akıbeti merak ediliyor. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) 
İzmir Temsilcisi Esin Önder’le yasayı, sokaklara bırakılan hayvanları ve 
barınakları konuştuk. “Hayvan Hakları Yasası”nın hâlâ yasalaşmadığını 
bu nedenle her geçen gün hayvanlara yönelik şiddet ve kötü muamelenin 
arttığını söyleyen Önder, hayvana yapılan işkencenin kabahatten çıkarılıp 
ceza kapsamına alınması, yetkili bakanlığın belediyelere daha çok maddi 
yardım yapması ve okullarda, “Hayvan Hakları” dersi konulmasını istedi.

HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder.
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Çi
.
zen: Cahi

.
t Koççoban

EşEğin gölgEsinin kimE ait olduğu 
konusunda, dişçi ilE EşEk sahibi 
arasındaki garip davanın karara 
bağlanacağı mahkEmE günü nihayEt 
gElmişti. abdEra mahkEmElErinin 
kEndinE has bir usulü vardı. raportör 
yargıç davayı anlatır, kEndi 
dEğErlEndirmEsini yapar, hEyEttEki 
diğEr 20 yargıcın kimi uyuklar, kimi 
sıkılıp salonda dolaşmaya başlar, 
EsnEmE sEslEri arasında rapor bitincE, 
çoğu zaman raportörün kararını 
onaylardı.

raportör uzun uzun hikâyEyi anlattı. bütün hEyEt can kulağıyla dinlEdi ki söylEdiğimiz gibi, bu abdEra 
mahkEmElErindE pEk rastlanan bir durum dEğildi. raportör “hEr iki tarafın da lEhindE vE alEyhindE bazı noktalar 
olduğu açıktır…” diyE başlayıp, bitmEk bilmEz tumturaklı cümlElErin ardından nihayEt kararını açıkladı: “davalı 
dişçinin, söz konusu gölgEyi kullanmaya vE ondan yararlanmaya yEtkili bulunduğuna karar vErilmEsi uygun 
olacaktır.” ... salonda bir uğultu, bir tartışma… görülmüş şEy dEğil. sanki abdEra’nın yargıçları, bElagat 
sanatındaki ustalıklarını göstErmEk için bugünü bEklEmişlErdi. karşılıklı görüşlEr uzun uzun dilE gEtirildi. vE 
nihayEt, onikiyE sEkiz, oy çokluğuyla raportörün kararı onaylandı.

kararı duyar duymaz, davacı EşEk sahibinin vEkili polyphonus ayağa fırladı. kararın adalEtsiz vE taraflı 
olduğunu haykırarak, davayı yücE abdEra mEclisi’nE götürEcEğini duyurdu. mahkEmE müthiş bir gürültü 
patırtıyla dağıldı. 

başlangıçta sadEcE saçmalığı dolayısıyla 
abdEralıları EğlEndirmiş olan EşEğin gölgEsi 
davası, gidErEk abdEra’nın En öndE gElEn 
şahsiyEtlErini karşı karşıya gEtirEn bir konu 
halinE gEldi. karşılıklı suçlamalar, kara 
çalmalar, iftiralar birbirini izlEdi. öylE ki, 
abdEra halkı bilE “EşEklEr” vE “gölgElEr” diyE 
ikiyE ayrılmıştı.

baktılar iş çığırından çıkıyor, mEclis dE 
fazla uzatmadan toplanıp bu mEsElEyi 
sonuçlandırmaya karar vErdi. mEclis binasında 
atEşli tartışmalar sürErkEn, dışarıda da halk 
toplanmış, bir tarafta “EşEklEr” bir tarafta 
“gölgElEr” atışmaya başlamıştı.

aklıEvvEl abdEralılardan biri, bütün bu tartışmalara nEdEn olan EşEği dE süslEyip püslEyip mEydana gEtirincE, 
hEr şEy tamam oldu. içEridE mEclis’in tartışması uzadıkça halk arasındaki atışmalar da kızıştı, EşEklErlE gölgElEr 
arasında itişip  kakışmalar başladı.

bizim EşEk bir sağına bir soluna baktı, 
“bütün abdEralıların aklını toplasan 
bEnim uzun kulaklarıma yEtişir mi?” diyE 
düşünürmüş gibi, kulaklarını titrEtti. 
sonra homurdanan kalabalığın 
arasından usulca sıyrılıp abdEra’yı 
çEvrElEyEn gEniş çayırlara doğru 
süzüldü.

abdEralıların EşEğin ortadan 
kaybolduğunu anlaması EpEy uzun 
sürdü. bu arada mEclis bir sonuca 
varmış,  kararı açıklamak  
üzErE mEclis başkanı  
halkın önünE çıkmıştı.  
-EşEk nErEdE? -yok.  
-EşEk yoksa dava da yok.  
mEclis bu yEni durumu  
dEğErlEndirmEk için yEnidEn  
toplanırkEn, halk da hiçbir şEy  
olmamış gibi sEssiz sEdasız dağıldı.
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Prof. Dr. Aslıhan Aykaç:

Piyasaya karşı dayanışma şart

Geçtiğimiz yıllarda açıklanan 
rakamlara göre dünyanın en 
zengin 40 kişisinin mal varlığı, 

dünya nüfusunun en yoksul %50’si-
nin, yani 4 milyar insanın toplam mal 
varlığına eşit. Bir tarafta 40 kişi, diğer 
tarafta 4 milyar kişi. Gelir dağılımındaki 
eşitsizlik dediğimizde böylesine büyük 
bir uçurumdan söz ediyoruz. Yoksulluk 
sınırının altında yaşamak zorunda olan 
yüz milyonlarca insan var. Bu hep mi 
böyleydi, yoksa büyüyen bir uçurumdan 
mı söz konusu olan?

- Aslıhan Aykaç: Hep böyle değildi. Bir 
kıyaslama yapmamız gerekirse, 2. Dünya 
Savaşı sonrasında Avrupa ekonomilerinin 
yeniden inşa sürecinde ve o zaman için 
kullandığımız kavramla üçüncü dünyanın 
sömürgesizleşme sürecinde bir takım 
kalkınma politikaları uygulandı örneğin. 
Refah devletinin yükseliş dönemiydi bu 
aynı zamanda. Devlet sanayileşme ve 
kalkınma işlevlerinin yanı sıra bölüşüm 
işlevini de üstlenmiş durumdaydı. Sosyal 
politikayla, sosyal güvenlik ağlarının 
kapsayıcılığını geniş tutarak, bu alana bir 
bütçe ayırarak... Dolayısıyla her zaman 
böyle değildi. Yani yakın dönemde bile, 
örneğin 1945’ten 1970’lere kadar gelen 
süreçte, gelir dağılımı bu kadar eşitsiz 
değildi. Bunun bir nedeni de istihdam 
oranlarının ve buna bağlı olarak ücretle-
rin görece yüksek olmasıydı. Dolayısıyla 
biz bu toplumsal yapı içerisinde büyük 
bir orta sınıftan bahsedebiliyorduk. Bir 
ülkede orta sınıfın görece büyük olması, 
gelir dağılımının kısmen dengelendiğini 

gösterir. Oysa bugün böyle bir şey yok. 
Neoliberal ekonomi politikalarıyla 

birlikte yalnızca yoksullaşma, istihdamın 
azalması, reel ücretlerin düşmesinden 
değil, aynı zamanda orta sınıf dediğimiz 
konumun da erozyona uğramasından 
bahsediyoruz. Şöyle anlatayım, kuşaklar 
arası sınıf geçirgenliği diye bir şeyden 
bahsederiz. Bir toplumsal ve ekonomik 
gelişme hattında, çocuğunuzun haya-
tının sizden daha iyi olmasını bekleriz. 
Ama şimdi, çocuklarımız tam tersi, daha 
kötü işlerde, daha düşük ücretlerle, daha 
güvencesiz bir şekilde çalışmak zorun-
da kalıyorlar. Bu da orta sınıf inşasının 
gerçekleşmediğini gösteriyor. O yüzden 
bugün, üretim sürecindeki değişiklikler, 
istihdamdaki, sosyal güvenlik ve refah 
politikalarındaki değişikliklerin yanı sıra, 
orta sınıf pozisyonu elde etme imkân-
larının ortadan kalkmasından da dolayı, 
gelir adaletsizliğinin büyüdüğünden 
bahsediyoruz. 

- Orta sınıf niye eriyor, durduk yerde 
mi?

- Orta sınıf olmanın eskiden kabul 
gören yolu neydi? İyi eğitim alacaksınız, 
vasıf edineceksiniz, beyaz yakalı olacak-
sınız, yükselişte olan hizmetler sektörün-
de çalışacaksınız… Dolayısıyla vasıfsız, 
kol gücüne dayalı emek olmaktan çıkıp, 
vasıflı, beyaz yakalı, zihin gücüne dayalı 
işlerde çalışıyor olacaksınız. Evet ama 
sonuç beklendiği gibi olmadı. Tam tersi 
beyaz yakalılar, bugün “prekarya” diye 
adlandırdığımız, güvencesiz çalışan pro-
leterler oldular. Güvencesiz çalışıyorlar, 

düşük ücret-
lere çalışıyor-
lar, yıllarca 
okuyup bin 
bir umutla 
edindikleri 
vasıflar, kıy-
metli şeyler 
olmaktan çıktı. 

- Bu gelir eşitsizliğine karşı alterna-
tiflere gelelim isterseniz. Kitabınızda 
“dayanışma ekonomisi” olarak andığınız 
model dışında önerilen başka alterna-
tifler de var; örneğin zenginlerden refah 
vergisi alınması, herkese asgari bir 
vatandaşlık ücreti ödenmesi ya da bizde 
de örneklerini gördüğümüz ve “sadaka 
ekonomisi” diye adlandırılan, devlet 
eliyle yoksullara yapılan bir takım 
yardımlar. Dayanışma ekonomisinin 
bunlardan farkı ne? 

- Bunların genel olarak çok etkili olabi-
leceğini düşünmüyorum. Eskiden insan-
ların vergiden çok fazla kaçma imkânı 
yoktu. Bugün şirketlerinizi offshore kur-
maktan vatandaşlık değiştirmeye, varlı-
ğınızı tamamen enformel olarak elinizde 
tutmaya kadar, çok fazla yöntem var 
zenginlerin refah vergisinden kaçınma-
sını sağlayabilecek. Devletin vatandaşlık 
üzerinden kurgulayabileceği dağıtım ve 
bölüşüm mekanizmalarının da bir takım 
sıkıntıları var. Örneğin vatandaşlık geliri 
özellikle bu COVID sürecinde tekrar gün-
deme geldi. Burada argüman şu; sadece 
vatandaş olmalarından dolayı insanlara 
belli bir gelir sağlayalım. İyi de, dünya-
da nüfusa kayıtlı olmayan milyonlarca 
insan var. Hindistan’da, Afrika’da kimliği 
olmayan insanlar var. Sonra mülteciler 
ne olacak? Dolayısıyla bu önerinin de 
kapsayıcılığında bir sıkıntı var. Ayrıca bu-
nun kaynağının ne olacağı da belli değil. 
Hayırseverlik diyebileceğimiz iktisatta 
yaygın bir şekilde bilinen model ise tek 
yönlü ve “beleşçilik” sorununa yol açan, 
insanları pasifize eden, siyasi ve ekono-
mik bağımlılık üreten bir yapıya sahip. 
Biz ise insanların aktif olmasını, üretime 
doğrudan katılmalarını tercih etmeliyiz. 

- Dayanışma ekonomileri ne öneriyor? 
- Bir kere insanların ekonomik olarak 

aktif olmasını öneriyor. İkinci olarak, 
piyasa bağımlılığını kıracak alanlarda var 
olmasını öneriyor. Dışarıdan aldığınız ne 
varsa, onun ikamesini yerel olarak nasıl 
kurabilirsiniz, buna odaklanıyor. Dolayı-
sıyla biraz yerele odaklanan, içe dönük 
bir şeyden bahsediyoruz. Aslında bir kere 
daha pandemi sürecine dönmek gere-
kirse, herkes birden daha gerçek ihtiyaç-

Prof. Dr. Aslıhan Aykaç Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 
öğretim görevlisi. Kendisini daha çok neoliberalizm ve emek süreçleri, 
çalışma ilişkileri üzerine çalışmalarından tanıyoruz. Sosyal politikalar ve 
kadın emeği de Aslıhan Hoca'nın özellikle üzerine eğildiği alanlar arasında. 
Kendisiyle 2019'da yayımlanan “Dayanışma Ekonomileri - Üretim ve 
Bölüşüme Alternatif Yaklaşımlar” adlı kitabı üzerine konuşacağız.
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larına, satın aldıkları pek şeyi bir şekilde 
kendisi üretmeye, en yakınından tedarik 
etmeye başladı. Bu tekil yapılabilecek 
bir şey değil. Birlikte yapılması gereken 
bir şey. Tekil olarak piyasa bağımlılığınızı 
ortadan kaldırmanız ve o ölçekte üretim 
yapmanız mümkün değil. Dayanışma 
vurgusunun sebebi bu. Kolektifler, tarım 
grupları, topluluk temelli tarım, gıda 
toplulukları gibi yapılar ve tabii ki koope-
ratifler çok önemli. Bunlara odaklanmak 
gerekiyor diye düşünüyorum.

- Peki, hep buna vurgu yapıyorsunuz, 
niye yerel olmak durumunda? 

- En başta mesafeden kaynaklanan 
maliyetleri ortadan kaldırmak için. Hem 
parasal hem de karbon ayak izi olarak 
doğaya karşı bir maliyet. Kitapta bu-
nunla ilgili bir kısım var, küresel tedarik 
üzerine. Küresel değer zincirleri diye bir 
kavram var. Esnek uzmanlaşma ile bir-
likte her ülkede, her ayrı lokasyonda son 
ürünün bir parçası üretiliyor. Kimse tek 
başına son ürünü üretemiyor ama. Zincir 
bozulduğunda her şey aksamış oluyor. 
Bu zincire bağımlılığı kırmak adına 
yerelde örgütlenmenin iyi bir başlangıç 
olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir 
ekonomik birimin son ürünü üretebilme 
kapasitesinin olması gerektiğini düşünü-
yorum ben.

- Kendi kendine yetebilen bir yerellik 
gibi mi?

- Evet ama bunu küçük bir birimin ken-
dine yeterliliği olarak düşünmeyin. Bunu 
bir ağ ilişkisi içerisinde genişletebilirsiniz. 
Bir tarım topluluğunun bir kooperatifle 

işbirliği yapması, bir 
gıda topluluğunun 
üreticilerle işbirliği 
yapması gibi... Bu-
nun geliştirilmesi için 
son derece elverişli 
teknolojik araçları-
mız da var artık. 

- Bu yerel ekono-
milerin ulusal ya 
da küresel bir ağa 
eklemlenmesi de 
dâhil mi bu genişle-
meye? Dayanışma-
nın da daha geniş bir 
ölçekte örgütlenmesi 
için...

- Kendi ağlarını oluştursunlar, diyelim. 
Yani bir şirketin tedarikçisi olmak yerine 
kendi alternatif ağlarını oluşturmaları me-
sela. Bunu yapanlar var. Kooperatiflerin 
üst örgütleri mesela. Uluslararası ölçekte 
örgütlenmiş birlikler dahi var. Bunlar 
birbirleriyle bilgi alışverişi de yapıyorlar, 
ortak projeler de yapıyorlar. Kendi üretim 
ve pazarlama ağlarını oluşturuyorlar.

Hindistan’da kadın emeğinin örgüt-
lenmesi alanında SEWA, benim başarılı 
bulduğum örneklerden. Türkiye’de de 
buna benzer ağlar var. Sosyal medya 
üzerinden ve online olarak kendi malları-
nı pazarlamaya çalışıyorlar. 

- Bu dayanışma ekonomisi için etkin ve 
işlevli bir kurumsal yapı olarak koo-
peratifleri öne çıkartıyorsunuz, hangi 
özellikleri itibariyle?

- Özellikle öne çıkarmıyorum aslında. 

Kooperatifler dayanışma ekonomileri 
içerisindeki en eski model. Kurumsal 
kimlikleri var ve bu bir başarı göstergesi 
ve bir kalıcılık göstergesi. Bunlara yöne-
lik bir takım yasal mevzuatlar düzenlen-
miş durumda. Böyle bir takım avantajları 
var. Dolayısıyla kooperatifler, örgütlülük 
ve formel bir yapı olması nedeniyle öne 
çıkıyor. 

Ama enformel olarak da başka elveriş-
li, esnek yapılar olabilir. Gıda topluluk-
ları bence hafife alınmayacak örnekler. 
Bazıları kendi üretimlerini de yapıyor. Bir 
arazi alıp kolektif olarak ekip biçmeye 
başlayanlar var. Refikler çiftliği ya da 
Marmariç gibi. Farklı türler, farklı yapılar 
ortaya çıkıyor. Bence buna açık olmalı-
yız. Yani mutlaka kooperatif olacak, en 
uygun yapı budur diye bir şey de yok.

- Teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Aslıhan Aykaç
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Korona virüsü işgali altındayız. İnsanoğlu öldürücü etkisi 
belirsiz vakitte olan pestisit, kanser, trafik kazası gibi 
risklere umursamaz yaklaşsa da, koronanın etkisini 

hemen ve şiddetli göstermesi, insanoğlunu ürkütmeyi başar-
dı. Ara ara gevşesek de hep beraber kaygılıyız. Üstüne ağır 
ekonomik etkileri ile boğuşacağımız kesin. Belki yine karantina 
tedbirleri gündeme gelecek. Evde kapalı kaldığımız günler, 
nasıl bir hayat yaşadığımızı gözden geçirmek için kaçırılmaz 
bir fırsat olabilir. Kaygıları bir kenara bırakıp, çözümün parçası 
nasıl olabiliriz konusuna kafa patlatmak hiç fena bir fikir değil.

Permakültür tasarım ilkeleri  
dünyayı daha iyi bir yer yapabilir mi?
Gözlediğim kadarıyla çevremde kelimeyi uzaktan duymuş, 

konu hakkında az bilgili insanlar, “Permakültür” kavramından 
“mandalinamdaki hastalığı ilaç kullanmadan nasıl gideririm?” 
sorusuna cevap vermesini bekliyor.

Permakültürü kısaca, insanın dünyadaki ikametini sürdürü-
lebilir ve onarıcı olarak tasarlamak olarak anlatabiliriz. Perma-
kültür tarım, mimari, botanik, iktisat gibi farklı disiplinlerden 
yararlanır. Bu da uzun vadede istikrarlı bir sistem oluşturmak 
anlamına gelir. Çünkü sadece mandalina zararlılarına odakla-
nıp, indirgemeci bakış açısı ile sorunu çözmeye çalışmak, tüm 
sistemi çökerttiği gibi, bulunan kısa vadeli çözümler kirlilik 
yaratıp, aynı zamanda işlevsiz de kalabiliyor. 

Bu soyut kavramlardan sıyrılıp biraz daha örneklere kayalım.
Diyelim ki arka bahçenizde domates yetiştirmek istiyorsu-

nuz. İçinde sadece yabancı ot tohumlarını yaşamaya teşvik 

eden ve başka hiç bir hayat barındırmayan toprağınıza, hazır 
aldığınız fideyi ekiyorsunuz. Klorlu musluk suyuyla suluyor, do-
mates büyüyemediğinde, hazır aldığınız yapay gübreyi kullanıp 
zararlıları öldüren, otları yok edecek kimyasalları püskürtmeye 
başlıyorsunuz. Bu yetiştiriş biçimi, bizim genel olarak beslendi-
ğimiz sebze ve meyvelerin hikayesi oluyor. Bu doğal olmayan 
yetiştirme biçiminin sürdürülmesi paramıza ve kimyasalları 
yapan endüstrilere, yani tamamen bize bağlı hale geliyor. 
Sürdürülebilirlik adına ise ancak, toprağa gelecekte belirsiz bir 
süre verdiğimiz zarardan bahsedebiliriz. Yediği kimyasalları 
embriyosunda saklayan domateslerimiz de cabası. 

Peki diğer seçenek nedir? Domateslerimizi büyütmenin 
kolay, doğal, sürdürülebilir, belki toprağı onaran bir yolu olabilir 
mi? 

Permakültür, bir tasarım bilimi olarak bu konuda talimatlar 
sıralar:

1. Gözlem yapın.
Gözlem sadece bir noktaya odaklı bir eylem değildir. Ekim 

yapacağımız toprağı olduğu kadar, iklim, hava koşulları, ekim 
yerinin gün içinde ve ayrı mevsimlerdeki gölgelenme ve güneş-
lenme vakitleri, ürün seçimimizi ve ürünümüze ortak çıkacak 
zararlı dediğimiz ama aslında sadece hayatta kalmak için 
beslenen canlıların hareketleri gözlem konumuza girer. Böylece 
gelişi güzel seçtiğimiz bir yere, doğruca domatesimizi ekmek 
yerine düşünceli bir gözlem bize enerji, zaman ve elbette para 
kazandıracaktır.

Malç denilen ve bitki kökünün çevresine uygulanan kalın ot, 
saman, gazete ve karton örtüsü ile ot öldürücü kullanmaktan 
kurtulduğumuz gibi, toprağımızın nemini koruruz, su tüketimi-
ni azaltırız. Kompost ekleyerek toprağa ihtiyaç duyulan besin 
maddelerini eklemiş oluruz. Güneşi ışığı yabani otları azaltır, 
mantar hastalıklarına engel olur. Toprağımız, ekmek istediği-
miz ürün için fazla sıkı ve killi ise yükseltilmiş yatak yapmak hiç 
de fena bir fikir değildir.

2. Doğaya ile çalış,  
ona karşı değil.

İnsanın doğaya hükmettiğini düşündüğü 
zamanlar oldu. Nehirlerin yolunu değiştirip 
şehirler kurduk, plastiği hayat konforu için 
kontrolsüz kullanarak, yaşam döngüsünde 
dolaşan ve canlılara zarar veren atıklar 
haline getirdik. Oysa bu çekişme bizim hep 
kaybettiğimiz bir savaş oldu. İnsanın kötü 
hafızası yüzünden, yaptıklarının etkilerinin 
uzun vadede ortaya çıkışını hafife alması 
gibi. Doğaya karşı yaptığımız her şey, bize 
bolca para ve enerjiye malolduğu gibi, 
sürdürülebilmesi, bu harcamaların devam-
lılığını gerekli kılıyor.

Doğanın huyuna suyuna uyar, ona olmadığı bir şey 
olmasını buyurmazsak, daha az iş ile daha çok verimi 
yakalayabiliriz. Üstelik kendimizi daha az para 
harcarken, dönüştürürken ve daha az atık çıkarırken 
buluruz. 

İpek Sabuncu Öğretmen

Korona günlerinde 
permakültür
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Ektiğimiz bitkiler doğru mevsim ve or-
tamda büyürler. Bu koşulları sağlamadan 
onları zorlamak yerine, madem akıllı pri-
matlarız, sorunların üstesinden gelmek 
için yaratıcılığımızı kullanmalıyız. 

Mesela toprağı çapalamak, yabani 
otları kısa süre için bizim gözle göre-
mediğimiz hale getirir. Ancak toprağın 
derinlerine gömülen tohumlar ertesi 
sene daha güçlü olarak geri geldikleri 
gibi, toprağın üstündeki organik mad-
deyi de sıyırmış, aşağıya itmiş oluruz. 
Çapalamak için kullandığımız enerji ve 
bel ağrısı da cabası. Kısa süreli kozmetik 
bir çözüm yapmış olduk. Ancak topra-
ğım çok sıkı ve kökler gelişmek için yer 
bulamıyor mu? Çapa ile zaman ve enerji 
kaybetmek yerine, bel ile toprağı delerek 
gevşetmek, kazık köklü ürünler seçmek, 
çözümlerden bazıları olabilir. Biraz bilgi 
bizi gerçeklere de yaklaştırır. O toprakta 
yetişmeyeceği aşikar ürünleri yetiş-
tirmek için, toprağını sizin oluşturup, 
kontrol edebileceğiniz yükseltilmiş ya-
tağa ekmek, yine zaman, enerji ve para 
kazandırır. Türkçesi, doğanın huyuna 
suyuna uyar, ona olmadığı bir şey olma-
sını buyurmazsak, daha az iş ile daha çok 
verimi yakalayabiliriz. Üstelik kendimizi 
daha az para harcarken, dönüştürürken 
ve daha az atık çıkarırken buluruz. Çünkü 
doğa böyle yapar. Örneğin yeşermekte 
olan kır tepelerine baktığınızda, gördü-
ğünüz çoğunlukla sarı renkli karahindi-
balarsa, doğanın toprağı gevşetmek için 
onların kazık köklerinden yararlandığını 
anlarız. Eğer tepe papatyalarla kaplıysa, 
daha gevşek bir topraktır.

Japon çiftçi Masanobu Fukuoka, 
çapasını hiç de sallamadığı gıda ormanı 
ve çoklu ekim tekniği uygulamalarındaki 
başarıyı, doğayı uzun süre gözlemleyip, 
doğa ile birlikte çalışmasına dayandırır. 

Kimyasal spreyci domates yetiştiren 
arkadaşı tekrar düşünün. Kıpkırmızı gö-

rüntüsünden çok hoşlandığımız, çabuk 
ve hızlı şekilde büyüyen ürüne karşılık, 
çevreye büyük zarar veren bir yöntemdir 
bu. Bir kere hayatı kendisi için her sene 
zorlaştırmaktadır. Çünkü toprağını mah-
vetmekte ve her sene içinde büyüyen 
bitkileri tutmak için daha çok ve güçlü 
spreylere güvenmek zorundadır.

3. Permakültür  
bir yaşam tarzıdır
Permakültür tasarım sistemlerinin 

odağı sadece bir ürünü büyütmekle ala-
kalı değil, içinde yaşadığımız tüm yaşam 
sistemi ile alakalıdır. Bitki yetiştirmek 
herkesin hoşlanacağı bir eylem olmaya-
bilir. Ancak daha az atık çıkarmak, daha 
az tüketme, size sağlıklı bir çevre ve para 
kazandırır. Bu konuda direnmenin konfor 
bozucu olduğu düşünülse de, geçmekte 
olan tatlı meyvelerden kendi sirkeni-
zi yapmak, konforunuzu düşürmez, 
gerçek fermente bir gıda tüketmenizi 
sağlar. Çöpte bozuşarak metan üretecek 
organik çöpü işe yararlı ve dayanıklı bir 
mamule çevirmiş olursunuz. 

Sonra hayatınızda pek çok kararı ve-

rirken doğa gibi davranmaya başlarsınız. 
Çevrenizdeki dünyanın sorunlarına karşı 
savaşmak yerine “doğal, düşük etkili 
çözümler” ile kendimizi kaygıya boğ-
madan, çözüme odaklanarak, sağduyu 
perspektifinden görmeye başlayabiliriz. 
Arka bahçemizde iyi çalışan bir çözüm, 
komşumuzda iyi çalışmayabilir, bu ne-
denle permakültür tasarım ilkelerini bir 
yere ve zamana göre bizim uyarlamanız 
gerekir.

Daha geniş bir ölçekte, neden okul-
larda permakültür eğitimi vermiyoruz? 
Yiyecek kıtlığı ve yüksek enflasyon döne-
minde, çocuklara kendi yiyeceklerini ye-
tiştirmeyi öğretmek büyük ölçüde yarar 
sağlayabilir. Çok sayıda çalışma, özellikle 
davranışsal veya öğrenme problemleri 
olan çocuklar için açık havada zaman 
geçirmenin yararlı olduğunu göster-
mektedir. Az gelişmiş veya gelişmekte 
olan ülkelerdeki insanların topraklarında 
veya halka açık yerlerde kendi dışkılama 
alışkanlıkları nedeniyle büyük risk altında 
olmalarına karşılık, matematik, kodlama 
ve İngilizce becerilerini geliştirmeye ça-
lışmalarının, ne işe yarayabilir ki? “SOIL” 
adı verilen projede, Haiti’de hastalıkla 
savaş için, insan atıkları kompostlama 
sürecinden geçirilerek değerli gübrelere 
dönüştürülerek besin üretiliyor. Bu proje-
nin sonuçları aynı doğanın birçok öğeyi 
kullanarak bir fonksiyonu yapması ve her 
fonksiyonu birbiri ile ilişkilendirmesine 
benziyor. 

Artık permakültürün ne olduğunu 
bildiğimize göre, etrafımıza bakmanın 
ve bu ilkelerin kendi yaşam tarzımıza 
nerede uygulanabileceğini düşünebiliriz. 
Sıcak ve soğuk için evimizin yalıtımı ne 
durumda? Kendi elektriğinizi üretmek, 
sıcak suyumuzu elde etmek için güneş 
paneli nasıl bir fikir? Yaşantınız kendi 
imkanlarını zorluyor mu? Normalde satın 
aldığınız bir şeyi takas edebilir misiniz? 
Tüketimi azaltmak ve komşuluğu teşvik 
etmek için başkalarıyla mal paylaşmayı 
düşündünüz mü? Bunlar hep verimli 
bolca domates demek…

Endüstriyel tarım doğaya karşı savaştır.



42

Mavi Anadoluculuk akımının 
düşünsel temelleri Halikarnas 
Balıkçısı olarak da bilinen Cevat 

Şakir Kabaağaçlı tarafından atılmıştır. Bu 
akım aynı zamanda Azra Erhat, Sabahattin 
Eyüboğlu, Derman Bayladı, Vedat Günyol, 
Bedri Rahmi ve Cengiz Bektaş gibi birçok 
aydın ve sanatçı tarafından da benimsen-
miş ve savunulmuştur. Mavi Anadoluculuk 
akımı toprak ve toplumsal kültür arasında 
tarihsel ve sağlam bir bağ olduğunu öne 
sürmektedir. Bu haliyle, hâlihazırda belli bir 
toprak parçası üzerinde yaşayan bir halkın 
mevcut kültürünün geçmişte aynı coğrafya-
da yaşamış bütün toplumların kültürlerinin 
harmanlanmasıyla oluşan bir sentez olduğu 
savına dayanmaktadır. Basit bir metafor ile 
örneklendirilse Mavi Anadolucuk akımı, bir 
toplumun sahip olduğu kültürü bir ağaca 
benzetmektedir. Nasıl bir ağaç köklerini 
toprağın derinlerine salarak yaşam buluyor 
ve bu topraktan aldığı yaşam enerjisi ile 
görünürdeki dallarını ve yapraklarını bes-
liyorsa, belli bir toplum da köklerini kendi-
sinden önce varlığını sürdürmüş ve tarihe 
karışmış toplumların kültürel miraslarına 
salarak mevcut kültürünü yaşatmaktadır. 
Bu metafordaki toprak kavramının içeriği 
önemlidir. Zira ağacın köklerini besleyen 
ve ona hayat veren toprak binlerce yıllık bir 
birikimin ürünüdür, bu birikimin zenginliği 
sayesinde ağaç yaşamaktadır. Aynı şekilde 
toplumlar da kendilerinden önceki toplumla-
rın kültürel mirasının sağladığı zenginlikten 
beslenerek kendi kültürel kimliklerini oluş-
turmakta ve yaşatabilmektedirler. Bu düşün-
sel temelden hareketle Mavi Anadoluculuk 
akımı Antik Helen (Yunan) ve Roma medeni-
yetinin kültürel temelleri ile günümüz Helen 
(Yunan) toplumu arasında kurulan doğrusal 
ilişkiyi reddetmekte, hatta söz konusu 
medeniyetin temelinin Anadolu olduğunu 
ileri sürmektedir. Bu anlayışa göre Anado-
lu coğrafyasında yaşamış Arzawa, Hitit, 
Lidya, Karya, Likya, Frigya, Kapadokya gibi 
medeniyetlerin mirası Antik Helen ve Roma 

medeniyetinin tohumlarını atmış, her iki 
medeniyet de Anadolu’nun kültürel mirasına 
kök salarak gelişimini sürdürmüştür. Daha 
açık bir ifade ile Mavi Anadoluculuk akımı 
Anadolu’nun kültürler arası bir geçiş noktası 
olduğu savını kabul etmemekte, aksine Ana-
dolu’nun Antik Çağ medeniyetinin yayıldığı 
bir çekirdek bölge olduğunu savunmaktadır. 
Bu haliyle de Antik Helen (Yunan) uygarlığı-
nın Anadolu kültürünün öncülü değil, aksine 
takipçisi olduğunu ileri sürmektedir. Mavi 
Anadoluculuk akımına göre Anadolu’nun 
bu öncül rolü Avrupa tarih yazını tarafın-
dan bilinçli olarak görmezden gelinmiş ve 
Antik Çağ medeniyeti Anadolu’ya haksızlık 
edilerek günümüz Helen (Yunan) toplumuna 
adeta hediye edilmiştir. Türk tarih yazını da 
bu haksızlığı desteklemiş, kendi yaşadığı 
ve mirasçısı olduğu toprakların kültürünün 
Helenleştirilmesine sessiz kalmıştır. Bu 
kapsamda Mavi Anadoluculuk akımının ileri 
sürdüğü savların mercek altında alınması 
yerinde olacaktır. Öncelikli olarak Yunan, 
Helen, Roma (Rum) ve Bizans kavramlarının 
üzerinde durulması gerekmektedir. Zira dört 
kavramda tarihsel olarak çarpıtılmış ve asıl 
manalarından uzaklaştırılmıştır. Maalesef 
bu çarpıtma bizim kolektif anlayışımıza da 
yerleştirilmiş ve sorgusuzca benimsememize 
yol açmıştır.

Öncelikle Yakın Doğu coğrafyasında 
genelde Ortodoks dinine inanan ve Helen 
dili konuşanları tanımlamak için gerek 
Türk akademik yazınında gerekse popüler 
halk dilinde kullanılan Rum ve Yunan 
terimlerinin, tarihsel gerçekler dikkatte 
alındığında farklı olguları ifade ettiği söy-
lenebilir. Rum terimi aslında bizim Yunan 
olarak tanımladığımız Helenleri değil Doğu 
Roma İmparatorluğu içerisinde yaşayan 
Helen kökenli olsun veya olmasın bütün 
halkları tanımlayan ve Romalı anlamına 
bir sözcüktür. Zira Bizans İmparatorluğu 
bürokrasisi ve halkı hiçbir zaman kendilerini 
ne Bizanslı ne de Helen olarak tanımlamış, 
aksine kendilerini Romalı olarak görmüş-
lerdir. Kaldı ki 7. yüzyıla kadar Bizans 
İmparatorluğu’nun resmi dili de Helence 
değil Antik Roma’nın resmi dili olan Latince 
idi. Daha da önemlisi, Anadolu’da Kapadok-
ça, Galatça, Frigçe, Karca gibi yerel diller 
Latince ve Helencenin hâkimiyetine rağmen 

varlığını 8. yüzyıla kadar sürdürmüştür. 
Yani günümüzde Yunanlı olarak bilinen 
Anadolu Rumlarının ne dilleri ne de etnik 
kökenleri Yunanlı değildi. Fakat zaman 
içerisinde bu toplumlar Yunanlaştırılmıştır 
yani Helenleştirilmiştir.  Ayrıca Doğu Roma 
İmparatorluğu’nda Helen kavramı sempati 
duyulan bir anlama da sahip değildi. Hıristi-
yanlığın toplumsal kimlik ve bilinci belir-
leyen en önemli faktör olduğu Ortaçağ’da 
Bizanslılar, Helen terimini paganizmle eş 
tutmakta ve Hıristiyan Ortodoks kimliğinin 
bir antitezi gibi değerlendirmekteydiler. Zira 
Bizans kavramı bile, Avrupa aydınlarının 
hayran oldukları Roma uygarlığını oryan-
talist bakış açısı ile aşağı gördükleri Doğu 
Roma İmparatorluğu’ndan farklılaştırmak 
ve ayırmak için yakın dönemde icat ettikleri 
bir kavramdır. Aynı şekilde Helen milliyetçi 
ideolojisinde de Rum kavramı Türklere bo-
yun eğen, teslimiyetçi ve köle bir toplumu 
ifade eden negatif bir anlamla eşdeğer hale 
getirilmiştir. Yunanistan’daki resmi tarih ya-
zınında Rum terimi ısrarla görmezlikten ge-
linmiş, hatta Küçük Asya felaketinden sonra 
Anadolu’dan gelen göçmenlerin Rembetiko 
adı verdikleri müzikleri, kültürel alışkanlık-
ları ve adetleri kölelik ile eşdeğer tutulan 
Rumluğu anımsattığı için 1930’lu yıllarda 
resmen yasaklanmıştır. Yunan kavramı ise 
gerçekte Perslerin Batı Anadolu’da yaşayan 
İyon halkını kastetmek için kullandıkları bir 
terimdir. Zira Yunanlılar kendilerine Yunan 
değil Helen demektedirler. İyon halkı ise 
her ne kadar Mora yarımadasından gelen 
göçlerin etkisiyle etnik olarak temelleri 
atılsa da göçmenlerin çoğunluğu Ege’nin 
yerli halkları olan topluluklar ile kaynaş-
ması sonucu ortaya çıkmıştır. Yani bizlerin 
Yunanlı olarak adlandırdığımız topluluk 
aslında salt Helen değildir, aksine Ana-
dolu’ya ait bir toplumdur. Bu toplumun 
kültürel mirasında da Helenler kadar hatta 
onlardan daha fazla bizlerin de hakkı vardır. 
Benzer şekilde Pontus olarak adlandırılan 
Doğu Karadeniz’de ve Paflagonya olarak 
literatüre geçen Batı Karadeniz’de yaşamış 
Rumlar da aslen Helen kökenli değildir. Bu 
bölgelere Antik Çağ’da Helen kolonicilerin 
geldiği doğrudur, fakat bu koloniciler hiçbir 

Mavi Anadoluculuk akımı:  
Helenizm’in kültürel ve tarihi 
hegemonyasına bir başkaldırı
Antik Çağ Anadolu medeniyeti ne salt Helen’dir ne de bizim kültürel mirasımızın 
dışındadır. Aksine Yunanlılar kadar bizim de mirasçı olduğumuz bir değerdir.  
Bu mirasçı olma durumu da sadece kültürel açıdan değildir. Mavi Anadoluculuk 
akımı işte bu ihmalkârlığa, ötekileştirmeye, bize ait olan bir kültürel mirasın 
Helenleştirilerek Yunanistan’a altın tepsi içerisinde hediye edilmesine bir 
başkaldırıdır.

Dr. Caner Övsan Çakaş
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zaman demografik bir ağırlık oluşturma-
mış, zaman içerisinde yerli halkla kaynaş-
mışlardır. Kaldı ki Roma İmparatorluğu’na 
karşı MÖ 80-63 yılları arasında efsanevi bir 
direniş gösteren Pontus kralı Mithridatis 
de Helen değildi, aksine Karadeniz’in yerli 
halkı olan Paflagon etnik kimliğine sahipti. 
Yine benzer şekilde Kapadokya (Kayseri, 
Niğde, Nevşehir ve civarı), Frigya (Eskişehir, 
Ankara ve civarı), Likya (Teke yarımadası), 
Pamfilya (Göller Bölgesi ve Antalya), Kilikya 
(Çukurova), Misya (Biga yarımadası), Bitinya 
(Kocaeli, Bursa ve civarı), Galatya (Anka-
ra, Çorum bölgesi) ve Trakya bölgelerinin 
yerli halkları da Helen değildi. Nitekim bu 
bölgedeki halklar Helen dili ile hiçbir bağı 
olmayan kendi dillerini asırlarca kısmen 
de olsa korumuşlardır. Fakat 7. yüzyılda 
Doğu Roma İmparatorluğu’nun baskısı 
ve Ortodoks Kilise’nin etkisiyle bu halklar 
Helen dilini benimsemek zorunda kalmış 
yani Helenleştirilmiştir. Fakat bu Helenleş-
tirme kavramını günümüzün kolektif anla-
yışı ile algılamamak gerekir. Günümüzdeki 
ulus kavramı 17. yüzyılın sonlarına doğru 
yavaş yavaş ortaya çıkan, Fransız Devrimi 
ile biçimlenen bir kavramdır. Bu nedenle o 
dönemlerde insanların kolektif anlayışında 
bugünkü anlamıyla bir ulus kavramı yoktu. 
Helenleştirme ile anlatılmak istenen dini 
olarak Ortodoks inancını kabul etmek, dilsel 
olarak da Helen dilini kullanma eylemidir. 
Bu nedenle aslında Helenleştirme yerine 
Romalılaştırma kavramının kullanılması 
bugünkü kolektif anlayış açısından daha ye-
rinde olabilir. Diğer yandan bu Helenleştiri-
len veya Romalılaştırılan Anadolu haklarının 
kendilerine dayatılan kimliği olduğu gibi ka-
bul etmedikleri, bunun yerine kendine has 
özellikleri de bu kimlikle harmanladıkları da 
bir gerçektir. Örneğin, Anadolu Rumlarında 
diğer Ortodoks toplumlarına kıyasla çok 
güçlü bir Meryem Ana kültü mevcuttur. Hat-
ta Anadolu’da inşa edilen pek çok kilise Mer-
yem Ana’ya adanmıştır. Ortodoks inancına 
eklemlendirilen bu güçlü ve şefkatli kadın 
karakteri ile Anadolu toplumlarının paga-
nizm döneminde oldukça güçlü olan ana 
tanrıça kültü arasında bir bağlantının olması 
güçlü bir ihtimaldir. Zira Frig ana tanrıçası 
“Cybele” (Kibele-Sibel) kültünün mirasının,  
İyonya döneminde Artemis’e ve Demeter’e, 
Roma döneminde Diana’ya ve Ceres’e, 
Hıristiyanlık döneminde ise Meryem Ana’ya 
aktarılması bu savı destekler niteliktedir. 
Anadolu’nun kadim tarihinde güçlü bir 

yeri olan anaerkil dini geleneğin asırlarca 
aktarıldığı söylenebilir. Kısacası Anadolu 
Rumlarını salt Helen kabul etmek tarihsel 
bir yanılgıdır. Şimdi bu yerli halkların bizim 
ile olan bağlantısının da üzerinde durulması 
gereklidir. 

Bilindiği üzere Anadolu’ya ilk Türk 
göçleri 10. yüzyılın sonlarında başlamış, 
bu süreç 1071 Malazgirt Savaşından sonra 
hızlanmıştır. 12. yüzyılın sonuna doğru 
Anadolu’nun büyük çoğunluğu Türklerin 
yönettiği devletlerin egemenliği altına 
girmiştir. Burada dikkat çeken husus 
Anadolu topraklarında yaşayan ve Rum 
olarak tabir edilen halkın ne olduğudur. Bu 
konuda çok kapsamlı bir tarihsel araştırma 
yapan Georgios Nakracas, Rum olarak 
adlandırılan Anadolu halklarının zaman 
içerisinde büyük oranda Türkler içerisinde 
asimile olduğunu ileri sürmektedir. 
Nakracas’a göre bu halklar ya dinlerini 
ve dillerini değiştirerek ya da Karaman-
lı Rumları gibi dinlerini koruyarak ama 
dillerini değiştirerek Türklerin içerisinde 
asimile olmuştur. Kaldı ki asırlar boyunca 
bir arada yaşamanın sağladığı etkileşimin, 
evliliklerin ve ilişkilerin bu asimilasyonu 
artık geri dönülmez bir biçime soktuğu 
söylenebilir. Zira 16. yüzyılın sonuna doğru 
Anadolu’da sahil bölgeleri hariç nüfusun 
büyük oranda Müslüman olduğu gerçeği 
Osmanlı kayıtlarında da görülmektedir. 
Bu asimilasyonun gönüllü bir biçimde 
olup olmadığı ise tartışmalıdır. Fakat 
İslam hukuku gereğince ne Selçuklular 
ne de Osmanlılar Anadolu’da zorunlu 
bir ihtida politikası izlememiştir. Kaldı ki 
devletin önemli bir gelir kapısı olan cizye 
vergilerinin azalmasını istemedikleri için 
devletin yönetim kadroları da zorunlu 
ihtida politikasına sıcak bakmamışlardır. Bu 
nedenle söz konusu ihtida hareketlerinin 
büyük oranda başta ekonomik ve sosyal 
kaygılar olmak üzere gönüllü yapıldığı 
düşünülebilir. İhtida etmek istemeyen 
ve azınlıkta kalan Anadolu Rumları da 
varlıklarını 20. yüzyıla kadar sürdürmüş 
ve Mübadele Antlaşması gereğince göç 
etmek zorunda kalmışlardır. Burada bu 
görüşe karşıtlık oluşturan iki husus söz 
konusu olabilir. Birincisi Ege bölgesinde 
1922 öncesi yoğun olarak yaşayan ve ana 
dilleri Helen dili olan Rumların varlığıdır. 
Fakat başta İzmir ve Manisa olmak üzere 
Ege Rumlarının büyük çoğunluğu köken 
olarak 16-17. yüzyıllarda Ege adalarından 

göç eden Helenlerin 
soyundan gelmektedir. Yani 
Anadolu’nun Türkleşme 
sürecinde bu bölgede 
bulunmayan bir topluluğa 
mensupturlar. İkincisi ise 
Doğu Karadeniz’de bulunan 
Rum nüfus yoğunlaşmasıdır. 
Bunun nedeninin ise bölgenin 
dağlık yapısının ve sert 
coğrafyasının sağladığı kısmi 
izolasyon olduğu söylenebilir. 
Bu izolasyon yerli halk ile 
Müslüman toplum arasındaki 

etkileşiminin azalmasına yol açmıştır. 
Peki bu karşılıklı etkileşim ve asimilasyon 

bizim kolektif anlayışımızda değişiklere 
yol açmış mıdır? Ben bu soruya kesinlikle 
açmıştır diye cevap vermek istiyorum. 
Öncelikli olarak bizim İslam’ı yorumlama-
mızda önemli katkılar sağlamıştır. Çünkü 
Anadolu’nun İslam anlayışı farklıdır, kendine 
hastır ve öznel karaktere sahiptir. Maalesef 
bu konuda gerektiği kadar akademik çalışma 
yapılmadığı için güçlü argümanlar sunulması 
biraz zordur. Fakat kültürel antropologların 
incelemesi gereken bazı hususlar olduğu 
düşüncesindeyim. Örneğin, Anadolu’da Hz. 
Fatma’ya diğer İslam toplumlarından çok 
daha fazla önem verilmektedir. Çoğu folk-
lorik eserde Hz. Fatma eli bir şans, bereket, 
güven tılsımı olarak kabul edilmektedir. Bu 
anlayış Kuzey Afrika toplumları hariç hiçbir 
İslam toplumunda yoktur. (Kuzey Afrika top-
lumlarında da İslamiyet ve Hıristiyanlık önce-
sinde çok güçlü bir ana tanrıça karakterinin 
olduğunu da belirtelim). Acaba Hz. Fatma’ya 
verilen önem Anadolu Rumlarının Meryem 
Ana inancı ile Orta Asya Türk mitolojisindeki 
Umay Ana kültünün harmanlanmasıyla 
ortaya çıkmış olabilir mi? Başka bir örnek ise 
Anadolu’daki kandil kutlama geleneğidir. 
Kandil, Anadolu dışındaki diğer Müslüman 
toplumlarda kutlanan bir olgu değildir. Hatta 
bazı İslam toplumları için bir kutsallık bile 
ifade etmez. Fakat Anadolu toplumunda 
kandil kavramı çok önemli bir dini olgu 
olarak kabul edilir. Bunun nedeni Ortodoks 
inancındaki aziz günlerinin İslamiyet’e 
uyarlanması olabilir mi? Mesela Anadolu’da 
yaygın türbe ve yatırlara saygı göstermek ve 
şefaat dilemek, kutsallık atfedilen ağaçlara 
dilek çaputu bağlama gibi çoğu gelenek 
diğer İslam toplumlarında yaygın değildir, 
hatta bazılarında hiç bilinmez. Fakat bu 
gelenekler hem Anadolu Rumlarında hem de 
Orta Asya Türk kültüründe mevcuttur. Acaba 
bu gelenekler İslam’a bu iki kaynaktan 
aktarılarak benimsenmiş olabilir mi? Başka 
bir örnek ise Ege bölgesinde yaygın bir halk 
dansı olan zeybek oyunudur. Bu oyuna 
oldukça benzeyen bir dansın Antik Çağ’da 
bağ bozumu sırasında Dionysos’a minnet-
tarlık sunmak için yapılan dini bir ritüelde 
oynandığı bilinmektedir. Acaba bu ritüele 
ait dans Rumlara zeybetiko, bize de zeybek 
olarak geçerek varlığını sürdürmüş olabilir 
mi? Diğer önemli husus ise kadının toplum-
sal yeridir. Anadolu toplumunda kadın Arap 
toplumlarının aksine toplumda oldukça 
aktif ve görünür bir pozisyondadır. Mese-
la 14. yüzyılda Anadolu’ya seyahat eden 
Kuzey Afrikalı gezgin ve yazar İbn-i Battuta, 
Anadolu’daki Müslüman kadınların sosyal ve 
ekonomik alandaki aktifliğine, çoğunun çar-
şaf kullanmamasına ve erkeklerin karşısında 
rahatça konuşabilmesine çok şaşırmış ve 
bunu yazdığı seyahatnamesinde belirtmiştir. 
Bunun nedeni Orta Asya Türk kültüründeki 
güçlü kadın anlayışı ile Anadolu’nun kültürel 
kodlarına sinmiş anaerkil toplumsal anlayı-
şın harmanlanarak İslamiyet’e aktarılması 
olabilir mi? İşte daha önce belirttiğim gibi 
bu hususların açıklığa kavuşturulması için 

Mavi Anadoluculuk akımının düşünsel temelleri 
Halikarnas Balıkçısı olarak da bilinen Cevat Şakir 
Kabaağaçlı tarafından atılmıştır.
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kültürel antropolog ve tarihçilere çok fazla 
iş düşmektedir. Fakat benim görüşüme göre 
bu karşılıklı etkileşim ve Anadolu Rumlarının 
Müslüman Türk kimliği içerisindeki asimilas-
yonu bizlerin şu an sahip olduğumuz kültürel 
kodlar üzerinde ciddi etkiye sahiptir. Bazı 
kavramsal hususlar üzerinde durduktan 
sonra şimdi Mavi Anadoluculuk akımının 
Anadolu’yu çekirdek kültür yani Antik Helen 
ve Roma medeniyetinin temeli olarak kabul 
ettiği savını ele alalım.

Bilindiği gibi Antik Helen medeniyeti 
modern Avrupa medeniyetinin ilham 
kaynağı olarak kabul edilmiş, çok sayıda 
tarihçi tarafından Rönesans ve Aydınlanma 
Çağı’na yön veren bir olgu olarak görül-
müştür. Bu sava göre Antik Helen medeni-
yetine ait felsefi, bilimsel, sanatsal, edebi 
ve mimari miras, modern Avrupa medeni-
yetinin temellerini oluşturmaktır. Peki bu 
öngörü doğru mudur? Öncelikle felsefeden 
başlayalım. Sokrates, Platon ve Aristo gibi 
Antik Helen düşünürleri felsefenin kurucu 
babaları olarak bilinir ve kendilerinden 
hayranlıkla bahsedilir. Her üç filozofun 
da felsefenin gelişimi üzerindeki büyük 
katkıları elbette inkâr edilmez. Fakat 
onların felsefenin kurucu babaları olarak 
kabul edilmesi yanlıştır. Zira felsefenin en 
önemli temel amacı mistik olan ile rasyonel 
olanı, doğal gerçeklikle ile mitolojik inancı 
birbirinden ayırmak, akıl yoluyla doğayı ve 
insanı kavrayabilmek ve sorgulayabilmek-
tir. Bu ayrım ise Antik Helen şehirlerinde 
değil, aksine Anadolu’da yapılmıştır. Tarih-
te ilk defa gerçekliği ve doğayı akıl yoluyla 
sorgulamayı deneyen, daha açık bir ifade 
ile doğal gerçeklikle mitolojiyi birbirinden 
ayırmaya çalışan Thales, Anaksimenes ve 
Anaksimandros’un öncülüğünü ettiği Milet 
Okulu’dur. M.Ö.6. yüzyılda kurulan okul 
adından da anlaşılacağı gibi Yunanistan’da 
değil Anadolu kıyılarındaki Milet şehrinde 
kurulmuştur. Doğa filozofları olarak da 
bilinen Milet Okulu, doğadaki gerçeklik 
kavramının ve varlıkların ortaya çıkış süre-
cinin mitolojik efsanelerle değil akıl yoluyla 
anlaşılması gerektiğini öne sürmüştür. MÖ 
500 yılı civarında yaşayan Efesli Heraklei-

tos ise hakiki bilginin nesnelere 
bakma yoluyla değil, akıl 

yoluyla düşünmek ile elde 
edilebileceğini savun-

muştur. Herakleitos ayrıca 
doğa ve evrende sürekli 
bir değişimin olduğu-

nu savına dayalı dinamik 
evren anlayışını savunan 
ilk düşünürdür. Zira artık 

klasik haline gelmiş “aynı nehirden 
iki defa geçemezsiniz” sözü kendi-

sine aittir. Herakleitos bir eserin-
de ilçemizde bulunan Teos ve 
Myonnesos –Çıfıt Kalesinde- bir 
süre kaldığını da yazmaktadır. 
Dünya insanlık tarihinde önemli 

bir iz bırakan bu düşünürün Se-
ferihisar’da da bulunmuş olması 

gerçekten heyecan vericidir. 
Yine Efesli ve Herakleitos’un 

öğrencisi Kratylos, bu dinamik evren fikri-
ni, değişimin anlık hızını vurgulamak için 
“aynı nehirden bir defa bile geçemezsiniz” 
sözüyle daha radikalleştirmiştir. 

MÖ 500 civarında yaşayan Klazomenai’li 
(Urla’lı) Anaksagoras ise döneminin dini 
ve mitolojik anlayışına meydan okuyarak, 
güneş ve gezegenlerin tanrısal bir özelliği 
olmadığı, aksine dünya gibi maddesel gök 
cisimleri olduğu fikrini öne sürmüştür. 
Yaşadığı dönemde devrim niteliğindeki bu 
sav bilinen tarihte metafiziksel astroloji 
ile rasyonel bir bilim olan astronominin 
ilk birbirinden ayrıştırılma deneyimidir. 
Anaksagoras ayrıca varlık kavramı üzerinde 
çalışmış ve ileride atom fikrini öne süren 
Demokritos’a da ilham vermiştir. MÖ 
412-323 yılları arasında yaşayan ve kinik 
felsefenin kurucusu olan Diyojen, Anado-
lu’nun Karadeniz kıyısında bulunan Sinop 
şehrinde doğmuştur. Diyojen, insanın en 
kısıtlı yaşam koşullarında bile mutlu ve 
bağımsız olabileceğini savunmuş, doğa 
ile uyumlu sade bir yaşam düşüncesini 
ileri sürmüştür. Diyojen’in bu fikirleri Jean 
Jacques Rousseau’dan Amerikan Transan-
dantalizm’nin kurucusu Waldo Emerson ve 
Henry David Thoreau’ya kadar çok sayıda 
modern dönem düşünürünü etkilemiştir. 
Evrenin matematiksel olarak yorumlan-
ması fikrini ilk defa ileri süren düşünür yine 
Anadolulu, Sisam’da yaşayan Pisagor’dur. 
(Sisam, Sakız ve Rodos gibi Anadolu’nun 
yakın adaları her ne kadar siyasi olarak 
günümüzde Yunanistan’a bağlı olsalar da 
aslında coğrafi ve tarihi olarak Anadolu’nun 
bir parçasıdırlar. Bu adalarda yaşayan halk 
binlerce yıllık tarihleri boyunca Yunanistan 
anakarası ile değil kendilerine nerdeyse kuş 
uçuşu mesafede olan Anadolu anakarası 
ile kader birliği yapmışlardır. Bu nedenle 
günümüz için olmasa da binlerce yıllık 
tarihsel arka plan dikkatte alındığında bu 
adaların Anadolu’nun parçası olduğunu 
kabul etmek gereklidir.) Pisagor, evrendeki 
hakiki gerçekliğin sayılarla ifade edildiğini 
öne sürerek, matematiksel bir evren yoru-
munu geliştirmiştir. Tarih biliminin kurucusu 
Herodotos Karya’nın Halikarnas (Bodrum) 
şehrindendir. Günümüzde artık edebiyat 
alanında başyapıt olarak kabul edilen 
İlyada ve Odysseia’nın yazarı Homeros 
yine İyonyalıdır ve Smyrna (İzmir) şehrinde 
doğmuştur. Yine Lirik şiirin kurucularından 
biri kabul edilen Anakreon, bir Anadolu 
şehri olan Teosludur. Coğrafya biliminin 
kurucusu olarak bilinen ve aynı zamanda 
tarihçi olan Starbon, Amasyalıdır. Modern 
şehir plancılığının temelini atan ızgara 
planı (hippodamos planı) ilk defa Miletli 
mimar Hippodamos tarafından bulunmuş 
ve Yunanistan anakarasındaki şehirlerden 
önce Milet, Priene, Smyrna ve Knidos 
gibi Anadolu şehirlerinde uygulanmıştır. 
Yani modern şehir plancılığının kökeni de 
Anadolu’dur. Teos antik kentinin simgesi 
haline gelen Dionysos Tapınağı’nın mimarı 
ve mimaride pseudipteros planının mucidi 
Prieneli (Sökeli) Hermogenes’de Anadolu-
ludur. Dünya’nın yedi harikası olarak kabul 

edilen Antik Çağ eserlerinin üçü olan Efes 
Artemis Tapınağı, Halikarnas Mausolos Mo-
zelesi ve Rodos Heykeli yine Anadolu’dadır. 
Söz konusu yedi harikadan hiçbirinin Yu-
nanistan anakarasında bulunmadığının da 
altının çizilmesinde fayda vardır. Tıp bilimin 
kurucusu olarak bilinen ve Anadolu’nun 
kuzey bölgelerini gezerek bilgilerini yayan 
Hipokrat Kosludur  (İstanköy) yani Anadolu 
kökenlidir. Bu liste daha uzatılabilir. 

Dolayısıyla esas sorgulanması gereken 
husus, Antik Helen mirası olarak bilinen bü-
tün bilimsel, düşünsel ve sanatsal olguların 
temeli Anadolu’da atılmışken, neden günü-
müz Yunanistan’ının bütün bu zenginliğin 
tek mirasçısı olarak kabul edilmekte 
olduğudur. Hatta yukarıda değinildiği 
gibi sadece kültürel değil genetik olarak 
da Anadolu ile kısıtlı bağı bulunmasına 
rağmen günümüzde neden bütün dünya, 
bize ait olan bu mirası Yunanistan’ın malı 
olarak görmektedir? İşte bu noktada, Mavi 
Anadoluculuk akımı, bu tarihsel ve kültürel 
çarpıtmanın ortaya çıkmasında Yunanis-
tan’ın çabasını ve bizim ihmalkârlığımızı 
öne sürmektedir.

Yunanistan’ın çabası ile başlayalım. Avru-
palı aydınlar, Antik Çağ medeniyetini kendi 
medeniyetlerinin kökeni olarak kabul ettikle-
rinde iki büyük çelişki ile karşılaşmışlardı. 
Bunlardan ilki yeni kurulan Yunanistan’ın ve 
Helen olarak kabul ettikleri halkın Antik Çağ 
medeniyetinin mirasçısı olamayacak kadar 
geri kalmış olmasıydı. Avrupa devletlerinin 
zorlaması ile kurulan Yunanistan, kuruldu-
ğunda ortak bir dil birliğinin olmadığı klan 
toplumlarından oluşan ve Mora yarımadası 
ile etrafındaki adalarından ibaret fakir, geri 
kalmış bir ülkeydi. Zira başkenti Atina bile 
büyük bir köy görünümündeydi. Halkın 
tamamına yakını değil Antik Helen medeni-
yetini anlayabilmek, okuryazar bile değildi. 
İkinci çelişki ise aslında ırksal olarak Helen ol-
mayan ve büyük oranda Anadolu’da Müslü-
man Türkler arasında asimile olmuş Anadolu 
halkının Antik Çağ medeniyeti üzerindeki 
varisçiliğinin söz konusu olmasıydı. Bu çeliş-
kilerin çözülmesi için öncelikle Yunanistan’da 
yaşayan halkın Antik Helen medeniyetinin 
mirasçısı haline getirilmesi gerekiyordu. 
Avrupalı aydınların bu amacı aynı zamanda 
yeni kurulan Yunan devletinin de amacı hali-
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ne gelmiş ve Helenizm’in yeniden diriltilmesi 
adı altında devlet politikası haline getirilmiş-
tir. Öncelikli olarak dil birliği amaçlanmış, bu 
maksatla Yunanistan içerisindeki bütün yerel 
lehçeler yok sayılarak, Antik Çağ Helen diline 
benzeyen bir dil icat edilmiş ve resmi dil 
olarak kabul edilmiştir. Bu politika nedeniyle 
Yunanistan’da ilki resmi dil, ikincisi halk dili 
olmak üzere bir dil farklılaşması yaşanmış, 
Yunanistan toplumunda 1960’lı yıllara kadar 
süren bir dil problemi varlığını sürdürmüştür. 
Daha sonra Helen tarih yazımı adı altında 
tarihsel gerçekler çarpıtılmış, Antik Helen 
uygarlığından Roma’ya, Roma’dan Bizans’a, 
Bizans’tan da modern Yunanistan’a uzanan 
bir kesintisiz tarih anlayışı benimsenmiş, 
Yunanistan’da yaşayan halk ile Antik Çağ’da 
Anadolu ve Mora yarımadasında yaşayan 
halklar arasında doğrusal bir halef-selef iliş-
kisi kurulmuştur. İkinci çelişkiyi ortadan kal-
dırmak için ise aslında yakın dönemde Ege 
adalarından Anadolu’ya göç eden Helenler, 
sanki Anadolu’nun Antik Çağ’dan beri yaşa-
yan otokton halkı olarak gösterilmiş, Anado-
lu’nun diğer bölgelerindeki Rum azınlıklar ise 
bütün tarihi gerçeklikler göz ardı edilerek, 
Antik Çağ’ın Anadolu’da kalan mirasçıları 
olarak kabul edilmiştir. Yunanistan’daki ve 
Anadolu’daki Rumların geri kalmalarının 
nedeni olarak da Türk hâkimiyetinin baskısı 
gösterilerek işin içinden çıkılmıştır. Daha 
sonra Yunan Hükümeti yeni kurulan Atina 
Üniversitesi aracılığıyla ve Avrupa üniversi-
telerinin desteği ile, Yunanistan’ın Antik Çağ 
mirasının tek varisçisi olduğu savını aka-
demik ve kültürel alanda kabul ettirmiştir. 
Dönemin Yunan konsolosları bu yeni tarih 
ve dil anlayışını Anadolu Rumlarına aşılamak 
için arı gibi çalışmış, Anadolu’nun dört bir ya-
nında Rumlara Antik Çağ medeniyetinin tek 
mirasçısı oldukları, büyük Helen ulusunun bir 
parçası durumunda bulundukları ve Türk hâ-
kimiyetinin kendilerinin geri kalmalarına yol 
açtığı düşünceleri aşılanmıştır. Yunanistan’ın 
bu politikasını anlamak kolaydır. Zira dil, ulus 
ve amaç birliği bulunmayan geri kalmış bir 
toplumda bir birlik oluşturmak için köklü bir 
tarih vurgusuna başvurmak oldukça yaygın 
bir yöntemdir. 

Şimdi gelelim bizim ihmalkârlığımıza. 
Yunanistan, Avrupa aydınlarının da desteği 
ile bize ait olan bir mirasa el koyarken, 
biz de şaşırtıcı bir şekilde bu gaspa seyirci 
kaldık. Osmanlı döneminde zaten Antik 
Çağ dönemine olan ilgisizlik ve bu mirası 
ötekileştirme bilinen bir durumdu. Zira 
Türkiye’nin ilk arkeoloji müzesi bile ancak 
19. yüzyılın sonunda Osman Hamdi Bey 
gibi birkaç aydının insanüstü çabası ile 
kurulabilmiştir. Fakat esas dikkat çeken 
husus Cumhuriyet döneminde de bu ilgi-
sizliğin devam etmesidir. Nitekim Balkan 
Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında yaşa-
nan acılar Türk halkında Yunan ve Helen 
olan her şeye tepkisel bir yaklaşımın oluş-
masına yol açmıştır. Bu nedenle Antik Çağ 
mirası gerek tarih yazınında gerekse eğitim 
sisteminde hiçbir zaman bize ait olarak 
görülmemiş, kendi kültürümüzden dışlan-
mış, çarpıtılmış bir şekilde Yunanistan’a 

mal edilen bu zenginlik bizim tarafımızdan 
da Helen mirası olarak kabul edilmiştir. Zira 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yeniden yazıl-
maya başlayan Türk tarih yazını, Osmanlı 
tarih yazının aksine İslamiyet öncesi Türk 
tarihini ve Antik Çağ öncesi Hitit tarihini 
ayrıntılı olarak ele alırken, bu toprağın bir 
mirası olan Antik Çağ medeniyetini yine 
ötekileştirmeye devam etmiştir. Bu maka-
lede ayrıntılı olarak üzerinde durduğumuz 
gibi Antik Çağ Anadolu medeniyeti ne salt 
Helen’dir ne de bizim kültürel mirasımızın 
dışındadır. Aksine Yunanlılar kadar bizim de 
mirasçı olduğumuz bir değerdir. Bu mirasçı 
olma durumu da sadece kültürel açıdan 
değildir. Aynı zamanda genetik açıdan da 
bu medeniyetin mirasçısı olduğumuz söy-
lenebilir (Bu konuya ilgisi olanlar genetik 
araştırmalarda Türkiye’deki J1, J2 ve R1b 
haplogruplarının dağılımına bakabilirler. 
Bu haplogruplar, Anadolu, Akdeniz, Kaf-
kasya ve Hitit coğrafyasına ait haplogrup-
lardır). Başka bir deyişle, damarlarımızda 
Orta Asya’dan gelen atalarımız kadar 
Anadolu’nun yerli halklarının yani Antik 
Çağ medeniyetini inşa eden halkların da 
kanı dolaşıyor. Biz kabul etsek de etmesek 
de gerçek budur. Mavi Anadoluculuk akımı 
işte bu ihmalkârlığa, ötekileştirmeye, bize 
ait olan bir kültürel mirasın Helenleştiri-
lerek Yunanistan’a altın tepsi içerisinde 
hediye edilmesine bir başkaldırıdır. İyonya 
da, Hitit de, Lidya da, Likya da, Roma da, 
Selçuklu da, Osmanlı da, modern Türkiye 
Cumhuriyeti de bizimdir. Biz bu toprakların 
asıl sahibiyiz. Sadece siyasi olarak değil, 
kültürel ve genetik olarak da bu topraklar 
üzerinde yaşamış bütün halklar bizim bir 
parçamız, bizi biz yapan değerlerdir. Onları 
reddederek, Yunanistan’ın tek taraflı olarak 
sahiplenmesine sessiz kalarak, hatta bunu 
destekleyerek sadece kendimizi inkâr 
etmiş oluruz. Antik Çağ mirasına sahip çık-
mak bizi Türklükten uzaklaştırmaz, aksine 
Türk kavramının içeriğini zenginleştirir. Bu 
nedenle damarlarımızda hala kanı dolaşan 
bu medeniyetin mirasına sahip çıkalım, 
onu görmezlikten gelmeyelim, daha da 
önemlisi onu Yunanistan’a kendi elimizle 
hediye etmeyelim. Bizler bu topraklarda 
yaşamış beş bin yıllık bir medeniyet ile 
Orta Asya bozkırlarından gelen bir kül-
türün senteziyiz. Bu kapsamda bizler de 
yaşadığımız bölgenin Antik Çağ mirasına 
sahip çıkarak bu sentezin hakkını verebili-

riz. Örneğin ilçemizde 
bulunan Teos Antik 
Kenti’nin UNESCO 
Geçici Tarih mirasına 
alınmasına, Lebedos 
ve Myonessos kentlerinin betonlaşma ve 
ilgisizlik sonucu yok olmasının engellenme-
sine çalışabiliriz. 

Yazımı 3000 yıl önce Likya’lı bir hem-
şehrimizin yazmış olduğu bir şiir dizesi ile 
sonlandırıyor, saygılarımı sunuyorum,

“Beni bulamazsan üzülme, eşyalarımı 
bulacaksın,

Kestiğim taşları, açtığım yolları, işledi-
ğim heykelleri bulacaksın,

Ve göreceksin ki binlerce yıl öteden par-
mak izlerimiz değecek birbirine”
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Sizce bir seyahat illa ki dışarıya doğru mu olur? Yoksa bir 
insanın oturduğu yerden de çok uzaklara gidebilmesi 
mümkün müdür? Bazen bir pencerenin önüne gitmek 

Yeni Zelanda’ya gitmekten daha zor olabilir. İnsanın kendi iç 
dünyasına yaptığı yolculukta ise varış noktası hiç belli değildir. 
Çünkü hepimiz biliriz ki yol, git git bitmez… Kimimiz bu yolcu-
luğa çıkmayı tercih eder ve anlam arayışına başlar; kimimiz ise 
bu yolculuğun anlamlı olmadığını düşünerek hayatına devam 
eder. Ben muhtemelen kendi kimyamdan dolayı olsa gerek bu 
yolculuğa çıkmayı hep önemserim ve gönül rahatlığıyla itiraf 
etmeliyim ki bu yolculuk, yolculuk sürecinde yaptığım anlam-
landırmalar ve vardığım her bir durakta aldığım her bir yeni 
nefes bana biricikliğimizi, kendi duygularımızı ve yakınlarımızın 
duygularına kulak vermemi anımsatır. 

İçinden geçtiğimiz olağanüstü dönemde de adeta yaşam 
serüvenimizi sürdürürken iç dünyamızda yaptığımız yolculuk 
sırasında bir durakta durmuş gibiyiz ve bu durak bana bu sefer 
filmlerdeki gibi günler yaşadığımızı düşündürüyor. Ama bir fark 
var, o da bu filmde oyunculuğu da üstlenmemiz, sadece bir 
sinema salonunda ya da evimizin koltuğunda seyirci rolünde 
olmayışımız. Bu dönemde yaşadığımız ve şahit olduğumuz 
durumlar bize bir takım duygular hissettirirken bu filmin mutlu 
sonla bitmesini istiyorsak, sevdiklerimizi ve insanlığı kurtaran 
kahramanın sahip olduğu becerilere sahip olmalıyız. 

Akademik hayatın birkaç hafta, birkaç ay aksaması bir 
şekilde telafi edilebilir. Matematik dersinde öğrenmekte geç 
kaldığımız bir konu hayatımızın geri kalanını ciddi anlamda 
etkilemez ama öğrenmekte geç kaldığımız bir beceri hayatı-
mızın geri kalanında pek çok şeyi eksik bırakabilir. Çoğunlukla 
evlerimizde öğrenme süreci yaşadığımız bugünlerde kendimi-
zin, sevdiklerimizin ve diğer insanların hayatlarını korumak için 
temel hayatta kalma becerilerini “aile müfredatımızın” zorunlu 
dersler kısmına almalıyız.

Çocuklarımızın bize her zaman ihtiyacı olmayabilir fakat on-
lara kazandıracağımız becerilere her zaman ihtiyaçları olacak-
tır. Konu kaygı / endişe verici durumlar olduğunda çocuklarınızı 
daha iyi anlayabilmek ve yardımcı olmak adına ilk olarak ken-
dinize “ben bu durumlarda ne hissediyorum ve nasıl tepkiler 
veriyorum? İçe dönük müyüm yoksa dışa dönük müyüm?” gibi 
sorular yöneltebilir ve önce kendinizi anlamaya çalışabilirsiniz. 
Bu önemli bir detaydır çünkü kaygı verici durumlara karşı oluş-
turduğumuz bakış açısı ve sergilediğimiz davranış örüntüleri, 
hayatımıza eşlik edenlerden de benzer davranış ve örüntüler 
beklememize sebep olur. Fakat burada fark etmemiz gereken 
bunun sadece bir “beklenti” olduğudur. 

Çocuklarımızın huzursuz ya da kaygılı olmasına dayanmak 
güçtür. Güdüsel olarak hemen kendilerini iyi hissetmelerini 
sağlamak isteriz. Hâlbuki bir çocuğun üzüntüsünü ya da kaygı-
sını unutturmak çocuğu ve ebeveyni kısa süreliğine rahatlatır; 
uzun vadede bir şey kazandırmaz. Aslında kendi bakış açımızla 
yaşanılan durumu değerlendirip, verdiğimiz tavsiye ve fikirleri-
mizle çocukların duygusal alanına girmiş oluyoruz. Çocukların 
hissetmiş olduğu duygu ve yaşadığı problemlerin altında yatan 

durumu önemsizleştirip hemen çözüm için harekete geçiyo-
ruz. Böylelikle de onların yaşadıkları sorunla başa çıkmalarına 
imkân tanımamış, “duygusal helikopterlik” yapmış oluyoruz.  

Peki, gelelim doğru olana… Çocuklarımızın baş etme yön-
temleri bizimkinden farklı olabilir. Bunu anlayabilmek için 
kaygı yaşadıkları durumları ve zorlandığı anları gözlemlememiz 
yeterli olacaktır. İçe dönük olduklarında üzerlerine gitmemek 
oldukça önemlidir. Burada önemli olan noktalar; “empati ku-
rabilmek” ve baş etme yöntemlerine saygı duymaktır. Elbette 
sizinle konuşmak istediklerinde onları dinlemek, birtakım karşı-
lıklı paylaşımlar yapmak çok kıymetlidir ama böyle bir durumu 
tercih etmediklerinde de saygı göstermemiz aynı derece değer 
taşımaktadır. 

Hadi gelin şimdi kaygılarımıza karşı çocuklarımızla ilk yardım 
çantası hazırlayalım. Ne dersiniz? Global Child EMDR Alliance* 
ekibinin hazırlamış olduğu kaynak çalışmalardan esinlendiğim 
bu etkinliklerin, sizler için de faydalı olması dileğiyle…

Duygularım 
Aşağıdaki duygulardan son iki hafta içerisinde hissettiğin 

duyguları daire içine al.

Kalbimi boyuyorum
Bir önceki etkinlikte son iki hafta içinde en çok hissettiğin 

duyguları seçtin. Şimdi aşağıdaki kutucukların yanına bu 
duyguların adını yaz. Kutucukların içine ise o duygu senin için 
hangi renk ise o renge boya.

Aşağıdaki kalp, senin kalbin. Kalbini duygularının renkleriyle 
boya. Boyayacağın duygunu kalbinde ne kadar hissediyorsan, o 
renkle o kadar boya.

gıdik

Selver Tutan
Psikolog

Çocuklarımızın kaygılarını anlamak için 
bir yol haritası
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Duygularımı bedenimde 
nerede hissediyorum?
Önceki etkinliklerde seninle duygula-

rını keşfettik. Şimdi bütün bedenini ba-
şından ayak parmaklarının ucuna kadar 
tara ve bu duyguları bedeninin neresinde 
hissettiğini fark et. Yandaki resimde bu 
duyguların yerlerini bir önceki etkinlikte 
onlara verdiğin renklerle boya.

Son olarak şunu söylemek isterim 
ki gelecek nesiller için yapacağımız en 
büyük iyiliklerden biri; kendi duygu / 
düşüncelerini önemseyen ve sevdiklerini 
anlamak için vakit ayıran bireyler yetiş-
tirmektir. Unutmamamız gereken şey 
ise; zor zamanlar olur ama işin içinden 
nasıl çıkarsak omurgamız da ona göre 
şekillenir. Bundan dolayı duygularınıza 
anlayışla yaklaşmayı, kendinize özen 
göstermeyi ihmal etmeyin. 

Güç şemsiyem

Bulutların üzerine hissettiğin kaygılarını yaz. Şemsiyen seni bu kaygılardan 
koruyacak. Şemsiyenin altına kendini çiz ve şemsiyenin her bir bölümüne sahip 
olduğun güçlü özelliklerini yaz. Bu güçlü yönlerin endişelerinle başa çıkmanda sana 
yardımcı olacak. 

Varlığından mutlu olduğum şeyler
Aşağıdaki ellerin her bir parmağına hayatında var olduğu için mutlu olduğun 

şeyleri yaz. Bunlar sevdiğin kişiler, yerler, becerilerin, hatta bir yiyeceğin adı bile 
olabilir. Sonra her bir parmağını bir renge boya. Hayatındaki varlığı için mutlu oldu-
ğun şeyleri her gün kendine hatırlat.

* Global Child EMDR Alliance (Küresel Çocuk EMDR İttifakı) tarafından çocuklara, ergenlere, ebeveynlere, bakım verenlere, çocuk ve ergenlerle çalışan EMDR terapistlerine destek 
olmak amacıyla geliştirilen materyaller Türkçe’ye çevrilmiş ve kültürümüze uyarlanmış olarak yayınlanmıştır. https://www.emdr-tr.org/cocuk-ve-ergen-emdr-terapistlerine-korona-
virus-destek-materyalleri/
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teraslarında, restoranda

ve barda kişisel 
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