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Çinlilerin birisine beddua etmek istedikleri zaman söy-
ledikleri bir söz varmış; “tuhaf zamanlarda yaşayasın”. 
Bundan daha tuhafı nasıl olabilir ki.

Neden söz ettiğimi biliyorsunuz. Bir yıldan uzun bir süredir 
pandemi illetiyle yaşıyoruz. Yüzümüzdeki maskelere, avuç avuç 
dökündüğümüz kolonyalara çoktan alıştık. Bu kolay tarafı oldu. 
Zor olan insan hayatlarını her gün yayınlanan turkuaz tablolarda-
ki rakamlarla ölçmekti, buna bile alıştık. Tüm endişemiz kendimi-
zin, sevdiklerimizin o tabloya dahil olmasıydı. Ona da alıştık.

Aslında bıçak sırtında yaşıyor, her gün hayatta kalma müca-
delesi veriyoruz ama farkında değiliz. Ya da farkındayız ama 
sıradanlaştı, buna da alıştık.

İşte bu şartlarda ve bu haletiruhiye içinde bir sayı daha çıkar-
dık. Umarız beğenirsiniz. Ama okumaya başlamadan önce, pay-
laşmak istediğim haberler var, bunlara bir kulak verin lütfen...

* * *
Bir yanda işte bu şartlar, bu ruh hali var. Ama öte yanda 

yeni şeyler üretmeye devam ediyoruz. Seferi Keçi’nin artık bir 
kültürevi var. Sürekli okurlarımız dergide savunageldiğimiz, 
anlattığımız fikirleri biliyor zaten: Dayanışma, gıda bağımsız-
lığı, küçük üreticinin emeğini kollayan, tüketicinin sağlığını 
ve doğanın çeşitlilik içerisinde devamını gözeten adil ve iyi 
tarım, kooperatifler... Şimdiye dek bu başlıkları konu edindik ve 
savunduk. Bu alanda elini taşın altına koyanların sesini, sayfala-
rımıza aktardık.

Bu fikirleri sadece dergide dile getirmenin yetmediği bir 
noktaya gelmiştik. Kendi mütevazı ölçeğimizde bir adım attık. 
Seferi Keçi Kültürevi’ni açtık. 

Kültürevimizin birlikte tartışacağımız, üreteceğimiz, projeler 
geliştireceğimiz, aynı kaygılara sahip insanlarla buluşup yeni 
faaliyetlere girişeceğimiz ve tüm ürettiklerimizi daha çeşitli 
araçlarla ve daha çok insanla paylaşacağımız bir odak olmasını 
umuyoruz. 

Mesela neler yapıyoruz, neler yapacağız?
- Seferi Keçi Kültürevi’nde, sadece kooperatiflerin ve yerel 

üreticilerin ürünlerine yer veren bir bakkalımız var. Bakkalımız 
kâr etmeye değil, üreticinin alın terini, tüketicinin ise sağlığını 
ve sınırlı bütçesini gözetmeye öncelik tanıyacak. Daha şimdi-
den, çoğu İzmir’den olmak üzere otuzdan fazla kooperatifin 
ürünlerini tüketiciye ulaştırmasına kendi mütevazı çapımızda 
aracılık etmeye başladık. Bir de ürünlerine ve üretim anlayışına 
güvendiğimiz yerel üreticiler var.

Pandemi sağlıklı gıdaya erişimin ne kadar önemli bir sorun 
olabileceğini herkese gösterdi. Bu noktada en güvenilir üreticiler 
ise kooperatifler ve toprakla geleneksel bağını sürdüren küçük 
çiftçiler. Tüketicinin ihtiyacı ve 
duyarlılığı arttıkça, bu güvenilir 
üreticilerin ürünlerini ulaştı-
racak kanallar da çeşitleniyor. 
Örneğin belediyelere ait market 
ve bakkalların sayısı artıyor. 
İlk girişimlerin Seferihisar’dan 
çıkması ve şimdilerde İzmir’de 
çoğalması gurur verici. Bunun 
dışında yine sayıları artan tüketi-
ci kooperatifleri var. Bizim de bu 

alanda çorbada bir tuzumuz olursa ne mutlu. Burada önemli olan, 
bu aracılık rolünün hem üreticiyi hem tüketiciyi kollayan adil ve 
sürdürülebilir biçimde yürütülmesi. Bunu becermeye çalışacağız. 

Bir de gıda toplulukları var. Bunlar üreticinin ve tüketici-
nin doğrudan buluştuğu, tüketicinin üretim konusunda hem 
sorumluluk üstlendiği hem söz sahibi olduğu yapılar. Ölçek 
olarak küçükler ama simgesel anlamları büyük. Kültürevimizin 
böylesi toplulukların oluşmasını kolaylaştıracak bir rol oyna-
masını da arzuluyoruz. Bazı ürünler üzerinden küçük ve geçici 
girişimlerde bulunduk. Karaburun’un nergisinin Seferihisar’la 
buluşmasında da bir payımız oldu. İnsanların yan yana gelme-
sinin koşulları oluştukça, böylesi girişimlerin kalıcı topluluklara 
dönüşmesi için bir şeyler yapacağız.

Bakkalımızın bir de web sitesini açtık. İnternet üstünden de 
satış yapıyoruz. İzmirli kooperatiflerin ürünlerinin tüm Tür-
kiye’de bilinmesine ve erişilebilir olmasına küçük de olsa bir 
katkımız olmuştur umarım. Dilerseniz www.seferikecibakkal.
com adresinden siz de erişebilirsiniz.

- Seferihisar çok nitelikli insanların buluştuğu bir yer. Artık bu 
zenginlikten beslenen ve bu zenginliği yansıtan bir yayıncılık 
faaliyetine geçebilmek istiyoruz ve Kültürevi bunun için bir 
araya gelebileceğimiz bir odak olacak. Pandemi izin verdiği öl-
çüde, olmaya da başladı. Hem dergiyi böyle bir kolektif yapıya 
dayandırmak hem de Kültürevi’nden canlı yayınlarla, pod-
cast’lerle yayın çeşitliliğimizi zenginleştirmek gibi projelerimiz 
var. Kısa videolar, belgesellere de devam edeceğiz. Birkaç aya 
kalmaz ürünlerini hep birlikte görürüz. Bakalım nasıl olacak?

- Seferi Keçi Kültürevi’nde, dergide anlatageldiğimiz fikri ze-
mini geliştirmek için, bu konulardaki deneyimlerin ve bilimsel 
birikimin paylaşıldığı etkinlikler de düzenleyeceğiz. İşte burada 
biraz takıldık. Kısıtlamalar nedeniyle bir açılıp bir kapanmaktan 
nasıl yapacağımızı bilemedik. Gönlümüz yüz yüze buluşma 
istiyor ama bu olacak gibi değil. Bahar geldi, belki açık havada 
ve sınırlı katılımlı ama çeşitli dijital kanallardan yayınlanıp daha 
çok sayıda insana ulaşan etkinlikler yapabiliriz.

- Seferi Keçi Kültürevi’nin aynı zamanda bir dayanışma odağı 
olmasını istiyor, gerekli görüyoruz. Çünkü buna duyulan ihtiyaç 
günbegün artıyor. Bu alanda ne yazık ki şimdiye dek çok bir şey 
yapamadık. Müzisyen İlkay Akkaya’nın Seferihisar’daki bahçesin-
de ürettiği lavantalardan yaptığımız lavanta keselerini sattık, elde 
ettiğimiz tüm geliri Anadolu Müzik Kültürleri Derneği aracılığıyla, 
pandemi döneminde zor günler geçiren müzisyenlere ulaştırdık. 
Gücümüz yettiğince böyle şeyler yapmaya devam edeceğiz.

- Son bir haber de şu. Bazı faaliyetleri düzenleyebilmek daha 
kurumsal bir yapı gerektiriyor. Bu yüzden Seferi Keçi’yi bir 

dernek yapısına kavuşturuyo-
ruz. Kültür, Ekoloji, Çevre ve 
İletişim derneğinin kuruluşunu 
tamamladık. Baş harfleri de 
KEÇİ oluyor, pek güzel oldu. 
Yakın zamanda faaliyetlerini 
kulağınıza çalınmaya başlar.

Daha güzel günlerde buluş-
mak dileğiyle. Sağlıkla kalın.
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15. yüzyıl Roma’sındayız. Küçük bir 
kasabanın civarına yayılmış harabe-
lerin ortasında bir adam, Giacomo, 

elinde kürekle kalakalmıştı. Deseni ve 
renklerini hemen tanımıştı. “Africano” 
zihninde parladı. Gülümsedi. Gün ışığına 
çıkardığı taşın yüzeyi hafifçe kıvrımlıy-
dı, bu büyük bir sütun olabilirdi. Küçük 
parçalara ayrılmamış olmasını diledi 
içinden. O zaman ustası çok sevinirdi! 
Çünkü Africano hâlâ en değerli mermer 
türlerinden biriydi! 

Batı Roma İmparatorluğu, 476 yılında 
son imparatoru Romulus Augustulus’un 
tahttan indirilmesiyle sona erdiğinden 
beri, bir zamanlar metropol olan Roma 
çoktan çöküşe geçmişti. Zamanımızın ilk 
yüzyıllarında Augustus ve Hadrianus gibi 
ünlü imparatorların terk ettiği mermer 
kenti, nüfusunun çoğunu çoktan kaybet-

mişti. Karanlık Orta Çağ’ın gelmesiyle 
Roma, sonunda doğanın kolayca yeniden 
ele geçirdiği, geniş alana yayılmış harabe-
lerle çevrili küçük bir kente dönüşecekti. 

Ancak bu karanlık çağlardan sonra, 
nihayet İtalya’da erken Rönesans ile 15. 
yüzyıla gelindi. Venedik, Ceneviz, Floran-
sa ve diğer birkaç bağımsız İtalyan kenti 
hızla tüm Avrupa’nın en zengin kentleri 
oldular. Doğu ile önceki yüzyıllardaki 
ticari bağlantıları da antik dönemin sanat 
ve edebiyatına olan ilgilerini artırmıştı.

Bununla birlikte, Akdeniz dünyasının 
siyasi konumu tam da bu dönemde 
sağlamlaştırıldı. 15. yüzyılın ortaların-
da, kesin tarihiyle, 1453’te Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun veya daha doğrusu 
Bizans İmparatorluğu’nun sona ermesiy-
le Akdeniz’in batı Yunanistan ile güney 
Fransa arasındaki tüm kıyıları artık İslam 
dünyasına aitti.

Kısacası, bir zamanlar güçlü Roma’ya 
en renkli mermerleri sağlayan taş ocak-
larının neredeyse tümünün Hıristiyan 
dünyasıyla bağlantısı sonsuza dek ke-
silmiş oldu. İronik bir şekilde, Hıristiyan 
dünyasının kalbi olan Roma, tam da bu 

dönemde büyük bir mermer ocağı haline 
gelecekti. O andan itibaren birçok kilise 
ve bazilikayı dolduracak, yeniden geniş-
leyen kenti ve İtalya’nın geri kalanını inşa 
edecek olan bir taş ocağı. 

Biz hikayemize geri dönelim, yaklaşık 
bir saat sonra işçimiz Giacomo, antik 
Roma’nın harabe topraklarından çıkardı-
ğı güzel sütunu ustasına gururla gösteri-
yordu. Africano mermerinden yapılmış, 
neredeyse bütün olan bu sütun, yeni bir 
kilise veya bazilika için kullanılan ilk sü-
tun olmayacaktı. Orta Çağ’ın başlarından 
beri birçok Hıristiyan yapısı antik kalın-
tılardan kurtarılan her türlü malzeme 
ile inşa edilmişti. Tek bir kilisede çatıyı 
desteklemek için kullanılan sütunların 
hemen hepsinin farklı renk, stil ve boyut-
larda olması özellikle tercih ediliyordu. 
Hatta farklı düzenlerde (İyon, Korint ve 
Kompozit) sütunlar hep birlikte, karı-
şık olarak kullanılıyordu. Dayanıklı bir 
şekilde durması yeterliydi, bu sütunları 
kullanmakta sakınca yoktu.

Ancak İtalya’da Rönesans’ın gelişiyle 
birlikte bu yapı tarzı büyük ölçüde değiş-
ti. Bu kakofoniye son verildi! Artık antik 
dönemlerde olduğu gibi, uyum yeniden 

Kayıp mermerin izinde
15. yüzyılda Roma’daki antik kalıntılar arasında 
tuhaf ama güzel bir tür mermer ortaya çıktığında, 
bunun kökeninin 500 yıl sonra, üstelik Türkiye’de 
bulunacağını kimse tahmin edemezdi. Bu makale, 
bizi bu antik mermerin muazzam ve garip dünyasına 
götürecek olan kısa bir dedektiflik hikayesidir. 
Konusu bir taştır, efsanevi değeri modern tarihçiler, 
arkeologlar ve bilim insanları arasında giderek 
büyüyen bir taş. Sonunda bu taşın gizemi, yalnızca 
birkaç yıl önce Seferihisar'da Teos kalıntıları arasında 
çözülecektir.

Foto: Lütfü Dağtaş.

Patrick Lagrou
Çev: Şule Gönülsüz

Roma döneminin en önemlilerinden sekiz farklı mermer. Her kare gerçekte yaklaşık 4 x 4 cm’dir.
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ilke haline geldi. Ancak bu aynı zaman-
da, mevcut olan tüm farklı antik mer-
mer türleri arasında düzenin kurulması 
gerektiği anlamına geliyordu. Tıpkı antik 
dönemlerde olduğu gibi... Dolayısıyla, 
bu eski mermerleri toplarken, Giacomo 
gibi işçilerin bu mermerlerin rengini ve 
desenlerini hemen tanıması zorunlu hale 
geldi. Bu mermerlere yeni seçilmiş adlar 
vermek gerekti. 

Usta, işçisi Giacomo’nun düşüncelerini 
onaylayarak İtalyanca “Africano” diye 
bağırdı. “Africano” ile ilk akla geleceği 
gibi “Afrika'dan geldiğini” değil, “Afri-
kalı bir erkeğin rengini” kastediyordu 
(Ne yazık ki pek çok kişi hala yanlış bir 
şekilde tercüme ediyor!). Bu, normalde 
mermerlerini kökenlerine göre isimlen-
diren eski Romalılarla büyük bir tezat 
oluşturuyordu. Rönesans İtalyanları, 
Roma kalıntıları arasında buldukları 
mermerlere renk ve desenlerine göre 
isim verirlerdi. Örneğin: “Giallo Antico” 
(antik sarı), “Rosso Antico” (antik kır-
mızı), “Verde Antico” (antik yeşil) veya 
“Nero Antico” (antik siyah).

Öte yandan mermerlere, benzedikleri 
şeylere, desen ve renk kombinasyonla-
rına göre isimler de verdiler. Örneğin: 
“Cipollino Verde” (yeşil soğan), “Pavo-
nazzetto” (tavus kuşu kuyruğu), “Fior di 
Pesco” (şeftali ağacının çiçeği), “Ser-
pentino” (yılan derisi) ya da en güzeli 
ve en gizemli olanı “Africano” (Afrikalı 
bir adam). Bu, koyu (siyah, gri, koyu 
yeşil) bir arka plan rengine sahip, büyük 
(pembe, kırmızı) renkli yamalar ve beyaz 
renkli küçük noktalar veya damarlar 

içeren bir mermerdi. Kısacası, koyu tenli 
ve koyu renk gözlü Afrikalı adamın yüzü 
ile kırmızı dudakları, pembe ağzı, beyaz 
renkli dişleri ve gözlerinin akı...

Bunlar, Giacomo’nun ustası için ortaya 
çıkardığı bozulmamış mermer sütunun 
renkleri ve desenleriydi. Roma dönem-
lerinde olduğu gibi Africano, Rönesans 
ve sonrasında hala büyük kabul gören 
bir mermerdi. Yakınlarda aynı değerdeki 
mermerden daha fazla benzer sütunların 
bulunması, kesinlikle ustayı memnun 
edecekti. Her biri 20 (Roma) fit yüksekli-
ğinde (yaklaşık 6 metre) olan bu devasa 
sütunlardan iki veya dördü çok çekici bir 
“kapı” ya da muhteşem bir “siboryum”* 
inşa etmek için yeterliydi. Belki de 
bunlarla yeniden genişleyen Roma’nın 
yeni mahallelerinde müminlerin istedi-
ği yeni bazilikalardan birinde güzel bir 
sunak süslenebilirdi. Ancak Giacomo, 
eski zamanlarda da bu mermerin olduk-
ça alışılmadık bir isme sahip olduğunu o 
zaman asla bilemezdi. Ayrıca bu yanıltıcı 
ad, 500 yıldan fazla sürecek bir gizemin 
de sebebiydi.

Daha önce de belirtildiği gibi, eski Ro-
malılar mermerlerini kökenine, çıkarıldığı 
yerin veya ilin adına göre isimlendiriyor-
lardı. Örneğin, Rönesans İtalyanlarının 
“Giallo Antico” olarak adlandırdıkları çok 
değerli sarı mermerin adı Roma eyaleti 
Numidya’dan (bugün Tunus’un bir parça-
sı) geliyordu. Dolayısıyla Latince adı da 
“Marmor Numidicum”du (Numidia’dan 
gelen mermer). Çok nadir bulunan 
mermer “Pavonazzetto”, Frigya’daki 
uzak Roma kenti Synnas’ın (Türkiye'de 
İscehisar bölgesi) yakınında çıkarılır-
dı. Latince adı “Marmor Synnadicum” 
oradan gelirdi. Yeşil ve beyaz “Cipollino 

Verde”, Eğriboz Adasındaki Yunan kenti 
Karistos’tan geldi ve Latince “Marmor 
Carystium” olarak adlandırıldı.

Ancak bu ortak kuralda sadece bir 
büyük istisna vardı. Bu mermer, Roma’ya 
getirilen ilk renkli mermerlerden biri 
olduğu için kökenine göre adlandırıl-
mamıştı. Bunun yerine, onu MÖ 74’te 
Roma’ya ilk getiren büyük Roma Konsülü 
General Lucius Licinius Lucullus’un adını 
verdiler. “Marmor Luculleum” o kadar 
ünlü ve değerli hale geldi ki, dönemin 
Romalı yazarlarının neredeyse hiçbiri, 
mermeri tanımlamak ve hatta köke-
ninden hiç bahsetmek için bir çaba sarf 
etmedi. Bu durum, daha az bilinen diğer 
antik mermer türleriyle arasında büyük 
bir tezat oluşturmaktadır.

Bunun tek istisnası Yaşlı Plinius’du. 79 

Roma’daki Roma Forumu’nda yer alan Aemilia 
Bazilikası’daki sütunlar Africano mermerinden. Bu, 
Augustus döneminde Roma’da inşa edilen en önemli 
kamu yapılarından biriydi. Ayrıca Africano ile ilk inşa 
edilenlerden biri.

Roma’nın en iyi korunmuş tapınağı olan Pantheon’un 
içinde. Ortada, sağda, “Verde Antico” (antik yeşil) 
ile çevrili Africano duvar plakası. “Giallo Antico” 
(antik sarı) mermerden sarı plaka ve sütun, aşağıda 
ve sağda ise “Pavonazzetto” (tavus kuşu kuyruğu) 
mermerinden plaka. Tapınak Hadrianus döneminde 
(2. yüzyıl) yeniden inşa edildi.

Roma’da, Cosmedin’deki Santa Maria Bazilikası’nda tamamıyla birbirinden farklı üç sütun. Birinci sütun 
Africano, ikincisi beyaz mermer ve üçüncü sütun “Cipollino Verde” (yeşil soğan) mermerinden. İlk ikisinde 
Korint düzeninde farklı sütun başları, üçüncüsü Komozit düzende sütun başı. İkinci sütun yivli, diğerleri düz. 
Uzunlukları da birbirinden farklı. Bu, Roma’daki bir ortaçağ kilisesi için tipik bir durum.
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yılında Vezüv Yanardağının patlaması sıra-
sında Pompeii’deki kurbanları kurtarmaya 
çalışırken ölmüş olan bu Romalı general 
ve yazar, zaten çok tanınmış biridir. Ama 
esas ünü şuradan gelir, aynı zamanda ilk 
ansiklopedi Naturalis Historia’nın (Doğa 
Tarihi) da yazarıydı. Ansiklopedinin 36. 
Kitabı taşlar üzerinedir, burada “Marmor 
Luculleum”un Roma’ya ilk gelişinden, ol-
dukça koyu renginden ve kökeninin Milos 
Adası (bugün Yunanistan’daki Değirmen-
lik Adası) olduğundan bahseder. Ancak 
diğer tüm renkli mermer türlerinin aksine, 
Plinius’un ölümünden yüz yıldan daha 
kısa bir süre sonra, Luculleum mermerinin 
Roma’ya ithalatı aniden durduruldu. Tiber 
Nehri boyunca imparatorluğa ait mermer 
stoklarında bu mermer daha da pahalı 
hale geldi. Sonunda, “Marmor Luculleum” 
ve temsil ettiği şeyler zamanın sisleri 
arasında kayboldu.

İtalya’da erken Rönesans döneminde 
antik edebiyata ve farklı antik mermer 
türlerine olan ilginin arttığı sıralarda 
bazı İtalyan tarihçiler de antik metinler 
üzerinde araştırma yapmaya başladılar. 
Özellikle bu renkli mermerlerin nereden 
geldiğini öğrenmek istediler. Ama bu o 
kadar açık değildi. İlk önce zaten yaygın 
olan İtalyan isimleriyle eski Latince isim-
leri eşleştirmeleri gerekiyordu. Neyse ki, 
bu eski metinlerde renkli mermerlerin 
büyük çoğunluğu hakkında yeterli açık-
lama vardı.

Epey zaman içinde ve eleme yoluy-
la Africano ve “Marmor Luculleum” 
arasında olası bir eşleşme olduğunu bile 

keşfettiler. Fakat Plinius’un metninde 
hala birkaç ciddi tutarsızlık vardı. O 
zamana dek mevcut olan bilgiye göre, 
koyu renkli bir mermerdi. Oysa Africano 
kırmızı, pembe lekeleri, beyaz nokta ve 
damarları ile oldukça renkliydi. Ege Deni-
zindeki Milos Adasında çıkarılıyordu. 
Ancak Milos’a kısa bir yolculuktan sonra, 
o adada tek bir mermer ocağı olmadığını 
öğrendiler!

Belki de uzun zaman önce Pilinius’un 
Naturalis Historia’sının kopyasını yapan-
lar bir hata yapmıştı. Belki Milos’un M’si 

aslen Nilos’un N’siydi. Hemen Rönesans 
coğrafyacıları Mısır yönüne baktılar. 
Roma dönemindeki Africano mermeri-
nin Nil’deki bir ada üzerinde bir yerde 
çıkarıldığına çabucak ikna oldular. Fakat 
Mısır o anda Batılılar için kolay ulaşılabilir 
olmadığından, bunu doğrulamak imkan-
sızdı.

Dahası, Romalı General Lucius Licini-
us Lucullus’un hayatını incelerken, bazı 
tarihçiler onun çok kısa bir süre Mısır’da 
bulunduğunu öğrendiler. Öte yandan, 
hayatının birkaç yılını da günümüz 
Türkiye’sinde bir yerde geçirmişti. Orada 
Karadeniz’in güney kıyısındaki bölge-
de Pontus kralı VI. Mithridates’le uzun 
süre savaşmıştı. Böylece bazı tarihçiler 
araştırmalarını Sakız Adasına yönelttiler. 
Bu adanın kuzey kıyısında, siyah mermer 
olan “Nero Antico”nun geldiği küçük bir 
antik taş ocağı vardı. Ancak eski za-
manlarda bu tür mermer oldukça çirkin, 
ucuz ve önemsizdi. Bu, o ünlü “Marmor 
Luculleum”un taş ocağı olamazdı!

Son olarak 19. yüzyılda, Mısır’ın üst 
kesiminde, Nil Nehri üzerindeki adalar 
Avrupalı   gezginler için erişilebilir hale 
geldi ama hiç kimse ünlü “Marmor 
Luculleum” ya da Africano’nun çıkarılmış 
olabileceği herhangi bir antik taş ocağı 
bulamadı. Artık Africano’nun kökeninin 
Afrika’da olmadığı kesindi! 

Bu arada Rönesans’tan beri ve daha 
sonra Barok dönemde Roma’nın her 
yerinde mantar gibi birçok kilise, bazi-
lika ve saray ortaya çıktı. Bu binaların 
dekorasyonunda düzinelerce yeni keşfe-
dilen Africano sütunu, bloğu ve plakası 
kullanıldı.

Yine bir yüzyıl sonra, antik Roma’nın 

Roma’da (erken Rönesans) Trastevere’de Santa Cecilia Bazilikası’nda Africano’dan iki sütunlu kapı.

Roma’da Kapitolin Müzesi’nde Africano 
mermerinden güzelce cilalanmış sütun.

Roma’da, Santi Nereo e Achilleo Bazilikası’nda dört 
harika Africano sütunlu siboryum (geç Rönesans).
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merkezindeki Roma Forumu’nda ve 
Augustus Forumu’nda yapılan arkeolojik 
kazılarda bu koyu renkli mermerden ya-
pılmış çok sayıda sütun parçası ve zemin 
kaplaması içeren oldukça önemli yapılar 
ve tapınak bulundu. Bu, antik dönemler-
de VE daha sonraki zamanlarda Africa-
no’nun en değerli mermer türlerinden biri 
olduğunun son kanıtıydı. Aynı zamanda 
en nadir ve en pahalı olanlardan biriydi.

Ama daha geçen yüzyılda, 1930’ların 
sonlarına gelindiğinde, bu harika mer-
merin nereden geldiğine dair hâlâ kimse-
nin hiçbir fikri yoktu. Sonra İkinci Dünya 
Savaşı İtalya ve Avrupa’yı yere serdi.

Daha sonra 1960’larda eski beyaz mer-
merlerin kökenini belirlemeye yönelik 
yeni teknik ilerlemelerle birlikte antik 
döneme ait renkli mermerler ve mermer 
ocaklarının tam yerini bulma arayışına da 
ilgi arttı.

Nihayet 1966 yazında İngiliz tarihçi 
Michael Ballance Türkiye’ye Sığacık’a 
geldi. Orada, küçük bir gölün yanındaki 
bölgede, uzun gri sıra halinde, muhte-
melen antik mermer bloklar olduğunu 
duymuştu. Oraya vardığında bu mermer-
lerin eski bir taş ocağından çıkarıldığını 
anladı. Taşların üzerindeki alet işaretleri 
ve Latince yazılar tüm şüpheleri ortadan 
kaldırıyordu. Adam hızla gölün şimdi 
suyla dolu olan eski bir taş ocağı olabile-
ceği sonucuna vardı. Ama sonra, bir-
denbire, devasa gri blokların yakınında, 
renkli yamalı birkaç küçük blok buldu. 
Hemen büyük bir keşif yaptığını anladı. 
Hiç şüphe yok ki, bu yamalı blokların ve 
daha küçük olanların mermerleri yıllar 
önce Roma Forumu’nda, birçok Hristiyan 
bazilikasında ve Roma’nın en iyi korun-
muş antik tapınağı Pantheon’un duvarla-
rında kullanılan mermerlerle aynı türden-
di. Burası ünlü Africano mermerinin ve 
belki “Marmor Luculleum”un da geldiği 
taş ocağıydı. Tarih ve arkeoloji dünyası 
için bu oldukça önemli bir haberdi.

Ancak gizemin yalnızca bir kısmı çözül-
müştü. İtalyanların 
erken Rönesans’tan 
beri Africano de-
dikleri bu mermerin 
antik Teos yakınların-
daki taş ocağından 
çıkarıldığına artık hiç 

şüphe yoktu. Şimdiki 
adıyla Karagöl’ün içinde 
veya göl zeminin altında 

herhangi bir araştırma ve kazı yapılmasa 
da bilim, bunun bir zamanlar çok değerli 
bir mermerin gün ışığına çıktığı küçük 
taş ocağı olduğu konusunda hemfikir. 
Günü gelip MS 2. yüzyılın ikinci yarısında 
aniden tükenene kadar bu mermerin 
kaynağı o taş ocağıydı. Teos’un güneyin-
deki antik limanda daha sonra yapılan 
arkeolojik kazılar, tahminen Roma’ya 
gönderilmek üzere bir gemiye yüklenir-
ken denize düşen bir Africano mermer 
bloğunu ortaya çıkardı.

Geriye gizemin diğer kısmı kaldı. 
Latince adı “Marmor Luculleum” olan 
mermer, acaba Rönesans İtalyanlarının 
Africano dediği mermer olabilir miydi? 
Bilim adamlarının büyük çoğunluğu buna 
katılıyor gibi görünüyordu, ancak gerçek 
kanıt teşkil edebilecek net bir metin 
veya arkeolojik nesne henüz keşfedilme-
mişti. Plinius’un Naturalis Historia’sının 
yeni bulunan versiyonu üzerine yapılan 
yeni araştırma, “Marmor Luculleum”un 
“heos” adasındaki taş ocağından gel-
diğini ortaya çıkardı! Plinius yoksa bu 
“heos” ile Teos antik kentinin bulunduğu 
yarımadayı mı kastediyordu?

Bu iyi bir göstergeydi, ama ne yazık ki 
kesin bir kanıt değildi! Ancak birkaç yıl 
önce Türk kasabası Sığacık’ın yakınların-
daki antik Teos kalıntıları arasında müte-
vazı bir arkeolojik nesnenin bulunmasıy-
la, bilim dünyasının beklediği son kanıta 
da ulaşıldı. Pek etkileyici bir şey değildi. 
Sadece üzerinde okunaklı bir Latince 
metin olan bir Roma heykelinin kaidesi 
idi. Kazıdaki arkeolog için onu okumak 
ve tercüme etmek o kadar da zor değil-
di. Metin, belirli bir Communis’in Roma 
tanrıçası Venüs Pontia’ya (Deniz Venüsü) 

ithafıydı. Denizi güvenle geçmek için 
dua eden insanlar Venüs Pontia’ya büyük 
saygı duyarlardı. Metinde açıklandığı gibi 
Communis, “Luculleis Mağarası” veya 
Lucullean mermer ocağından sorumlu, 
serbest bırakılmış bir köleydi. Communis, 
Venüs Pontia’ya ithaf ederek mermerinin 
Roma’ya güvenle ulaşmasını umuyordu.

Yakın zaman önce Teos’ta bulunan bu 
antik yazıt aradığımız kayıp halkaydı. 
Bu, “Marmor Luculleum”un gerçekten 
bu kasabayla bağlantılı olduğunun da 
son kanıtıdır. Artık Africano’nun, Romalı 
General Lucullus’un Küçük Asya’daki 
seferinden evini süslemek için getirdiği 
mermer ile tamamen aynı olduğu doğ-
rulandı.

Aynı zamanda bugün Karagöl çevre-
sinde dağılmış çok sayıda renkli ve gri 
mermer parçası sayesinde, bu küçük taş 
ocağından iki farklı tür mermer çıkarıl-
dığını da kesin olarak biliyoruz: renkli 
olanı Roma’ya özel ihracat için, gri olanı 
ise sadece yerel kullanım içindi. Antik 
Teos’taki ünlü Dionysos Tapınağı gibi 
neredeyse bütün kamu binaları bu gri 
mermerle yapılmışken, renkli mermer-
den günümüze çok az iz kalmıştır.

Böylece İtalyan işçimiz Giacomo’nun 
Rönesans döneminin başlarında, o za-
man için çok nadir bir isim olan Africano 
olarak bildiği bir mermer sütunu keşfet-
tiğinde, MÖ 1. yüzyıldaki uzak ataları-
nın onun için sıra dışı bir isim seçtiğini 
bilemezdi. Giacomo ayrıca bu çok güzel 
renkli mermerin kökeni ve Latince ismiy-
le bağlantılı gizemi çözmenin neredeyse 
altı yüzyıl alacağını da bilmiyordu.

NOT: Bütün fotoğraflar: ©Patrick Lagrou.

* ÇN: Siboryum: Latincesi Ciborium, bir altarı 
örtecek biçimde sütunlar üzerinde yükselen taş 
baldaken.

Roma’da Santa Sabina Bazilikası’nda Africano’dan zemin kaplaması (Barok).

Teos’taki Lucullean mermer ocağında sorumlu olan Romalı Communis’e ait Venüs Pontia 
(Deniz Venüsü) heykelinin altındaki Latince metin. Metinde 
* VENERI PONTIAE * COMMUNIS * LIB * A * LAPICIDINIS * LUCULLEIS
Venus Pontia’ya, Lucullus taş ocaklarından sorumlu azatlı Communis, yıllardan beri 
[tahrip olan heykeli] akrolitten [tekrar onarttı ve adadı ?]”

Antik Teos kenti yakınındaki Karagöl, bir zamanlar Africano mermeri ve gri mermerlerin çıkarıldığı taş 
ocağıydı. Altta solda ise, antik taş ocağının yakınında yontulmamış Africano bloğu. Farklı renkler neredeyse hiç 
gözükmüyor.
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Robi ile tanışmamızı anlatarak başlayayım hikâyeye. 
İstanbul Tarabyaüstü’nde bahçe içinde iki katlı bir evin 
ikinci katına yeni taşınmıştık. Kedi nüfusundan dolayı 

seçmiştik bu evi; çünkü çok kullanışlı, kocaman bir çatı katı ve 
neredeyse teras diyebileceğimiz balkonu vardı. Balkonu güze-
linden bir tel örgüyle kapatıp kedilerin güvenliğini de sağlama 
alınca her şey tamam oldu. Evi kısa zamanda keşfettiler ve 
sevdiler. Ben onlardan daha zor alıştım eve aslına bakarsınız. Ev 
sürprizlerle doluydu çünkü. Birini anlatayım mesela; kedilerin 
tuvaleti balkonun bir köşesindeydi. Bir gece, evdeki ilk kedi 
tuvaleti temizliği için balkona çıktım. Sisli, bulutlu bir geceydi 
ve dolunay vardı. Kum kabını boşalttıktan sonra, hem kabı hem 
de balkonu yıkamak için, balkondaki musluğa hortum bağladım 
ve musluğu açtım. Kısa süre içinde bir buhar bulutunun ortasın-
da kaldım. Ne oluyor diye bakınırken suyun neredeyse kaynar 
olduğunu fark ettim. Tek musluk olduğu için ılıtma imkânım da 
yoktu. Kediler ve ben bir buhar bulutunun içinde yaptık temizli-
ğimizi. Komşular bu manzara karşısında pek meraklandılar ama 
daha tanışmadığımız için kimse bir şey sormadı. Dışarıdan epey 
ilginç görünüyorduk herhalde. Sahi balkon musluğu neden 
sıcak suya bağlanır ki?

Neyse, böyle böyle yaşayıp giderken, bir sabah kedilerin 
mamasını vermek için balkona çıktığımda yeni bir sürprizle 
karşılaştım. Bizim kadroluların dışında iki yavru kedi daha vardı 
balkonda. Biri beyaz, uzun tüylü sarı kuyruklu, diğeri de çok 
koyu kahverengi üzerine seyrek sarılar serpiştirilmiş iki yavru 
kedi. Sakince dağıttım mamaları, çünkü korkarlarsa kaçacağız 
diye tehlikeli hareketlere başvurabilirdi iki yabancı. Bu devam 
etti böyle. Her sabah mama yemeye geliyor, karınlarını doyu-
runca geldikleri gibi balkonun yan duvarına yaslanmış çınar 
ağacını kullanarak gidiyorlardı. Bir gün baktım ki esmer olan 
yavru gelmiş ama beyaz olan yok. Tavuk vardı o gün menülerin-
de. Verdim yemeklerini, içeriye girdim ama içim rahat etmedi. 

Beyaz yavruyu aramak için bahçeye indim ve gördüğüm man-
zara karşısında gözlerime inanamadım: Esmer çocuk, kendi 
yemeğini aşağıya indirmiş ve arkadaşına ikram etmişti. Baktım, 
beyaz olan irileşmiş ve balkon tellerinden içeriye sızamayacak 
boyutlara gelmişti. Diğeri de onun bu mağduriyetini gidermeye 
çalışıyordu. Onların bu dostluğunu, dayanışmasını tüm kal-
bimle selamladım ve eve davet etmek zorunda kaldım. Kabul 
ettiler. Beyaz olanın adı Robinson (kısaca Robi diyoruz), esmer 
olanın da Cuma oldu.

Birlikte evler, semtler değiştirdik. Sonra Seferihisar’a yer-
leşme fikri olgunlaşınca benim İzmir-İstanbul trafiğim sıklaştı. 
Eşim Seferihisar’daki evimizin inşaatı için İzmir’de yaşamaya 
başlamıştı. Yılbaşı arifesinde ben de eşimin yanına gitmeye 
hazırlanırken, Robi’nin keyifsiz olduğunu fark ettim. Hemen 
veterinerimize gittik. Birkaç dişinin çekilmesi lazımdı. Anestezi 
alacağı için bir de böbrek değerlerine bakalım dedik ve hafif dü-
zeyde böbrek yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Veteriner klinikte 
kalıp, destek tedavisi alması gerektiğini söyledi. Robi’yi klinikte 
bırakıp Seferihisar’a geldim. Kızım her gün ziyaret ediyordu. 
Evi Kadıköy’de kliniğin birkaç sokak arkasındaydı zaten.

31 Aralık sabahı kızım aradı, Robi’nin yeni yıla klinikte bir 
kafeste girmesine gönlünün razı olmadığını ve eve alacağını 
söyledi. Veterinerimiz Aytaç Bey’in onayı olursa neden olmasın 
dedim. Gitti, sağ olsun Aytaç Bey olur demiş, Robi’yle birlikte 
eve gitmişler. 

Yılbaşı ertesi tatil tabii. O günü de birlikte geçirdiler. Ertesi 
gün kliniğe gidecekti Robi. Fakat beklenmedik bir olay olmuş 
ve Robi evden kaçmış. Yatak odasının penceresini bir şekilde 
açmış ve birinci kattan arka bahçeye inerek firar etmiş. Epey 
aradılar o gün. Ben de hemen İstanbul’a döndüm ve olay ma-
halline intikal ettim. Aksi gibi o gece çok sıkı kar yağdı. Sabahı 
beklerken içim içimi yedi. Dişleri iltihaplı, böbrekleri zayıf ve 
kar var. Güneş doğar doğmaz indim arka bahçeye ve aramaya 
başladım. Yok, sırra kadem basmış.

Hemen el ilanları bastırdık, Bahariye Caddesi'ni ve bütün 
sokakları bunlarla donattık. Besleme noktalarındaki hayvanse-
verlerle görüştük. Geriye sokak sokak aramak kaldı. Kadıköy’ün 
ilginç ve güzel bir yerleşimi vardır. Birbirine paralel iki sokağın 
arka bahçeleri büyük bir avlu oluşturur. Kediler için cennet 
gibidir buralar. Sığınabilecekleri, beslenebilecekleri yemyeşil 
bahçeler. Bu bahçelere geçebilmek için önce dükkân sahiple-
rinden ricacı oldum. İzin verdiler sağ olsunlar. Her dükkânın 
arka bahçesinde “Robiii” diye bağırdım, bu arada  beni tanıyan 
dükkan sahiplerine albüm imzaladım, fotoğraf çektirdim. Bazı 
evlerin de arka bahçelerine geçtim ama hafta içi olduğundan 
çoğu evde kimse yoktu, mecburen geniş çaplı operasyonu 
hafta sonuna bıraktım.

İlkay Akkaya

Robi’yi ararken -1
Her dükkânın arka bahçesinde “Robiii” diye 
bağırdım, bu arada  beni tanıyan dükkan 
sahiplerine albüm imzaladım, fotoğraf çektirdim. 
Bazı evlerin de arka bahçelerine geçtim ama hafta 
içi olduğundan çoğu evde kimse yoktu, mecburen 
geniş çaplı operasyonu hafta sonuna bıraktım.
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O hafta umut içinde aradım Robi’yi. Bir yere sığınmıştır, çok 
yakışıklı olduğu için birinin gönlünü çelip bir eve kapılanmıştır 
diye korudum iyimserliğimi. Nihayet hafta sonu geldi ve kızım-
la birlikte çıktık, bodrum katlarında yaşayan ev sahiplerinden 
rica edip balkonlarına, bahçelerine bakmaya başladık. Bütün 
gün bahçeleri gezdik. Akşamüzeri olduğunda, Moda Havuz 
Meydanı’ndan Yoğurtçu Parkı’na inen caddedeki evlere geldi 
sıra. Başladık zilleri çalıp derdimizi anlatmaya. Herkes üzüntü-
müzü paylaştı, kapısını açtı, birlikte arka bahçelerine baktık. 
Beş ya da altıncı apartmanın bodrum katının zilini çaldığımızda 
orta yaşlarını henüz geride bırakmış bir kadın pencerede belirdi 
ve çok sert bir tonda, “Ne istiyorsunuz?” dedi. Biraz gerildik 
ve meramımızı sanırım kem küm ederek anlattık. “Yok burada 
öyle bir kedi” dedi ve pencereyi sertçe kapattı. Biz de boynu-
muz bükük tam oradan ayrılacakken, otomatiğin “dızzt” sesi 
duyuldu ve pencere tekrar açıldı. “İnin bakın bahçeye” dedi 
yine sert bir tonda. Açtık kapıyı, indik aşağıya.

Bizi kapı ağzında bekliyordu. Uzun boylu, esmer bir kadındı. 
Çok farklı bir güzelliği vardı ve pencereden merdivenlere uza-
nan zaman aralığında hiddeti geçmiş, yerine bir keder otur-
muştu sanki. Sanki sert tavrından dolayı üzülmüştü.

Tanımadığı insanlardık sonuçta. Bu yüzden tekrar anlattık 
derdimizi, rahatsız etiğimiz için özür diledik. “Tabii ki. Birlikte 
bakalım” dedi ve antreden başlayan koridoru geçip yatak oda-
sından balkona çıktık. Seslendik “Robii” diye. Birçok kedi geldi, 
Robi gelmedi. Teşekkür edip çıkışa yöneldiğimizde “Bekleyin 
biraz” dedi ve giriş kapısının hemen karşısındaki mutfağa gitti. 
Hemen geri döndü ve “Haftaya tekrar gelin bulamazsanız, 
belli olmaz kedilerin işi “dedi. Biz tekrar teşekkür edip çıkacak-
tık ki dünyanın, ülkeni hali ile ilgili bir sohbetin işaret fişeğini 
yaktı. Ve başladık konuşmaya. Sohbet boyunca sık sık mutfağa 
gitti. Orada ayaküstü, bir saat ka-
dar birçok konuda sohbet ettik. 
Tekrar mutfağa gittiğinde, 
kızım “artık gitsek iyi olacak” 
dedi. Ben de tamam dedim. 
Ancak mutfağın kapısında 
belirdiğinde sendeledi bu 
kez. Hemen tuttuk. “Yok bir 
şey, endişelenmeyin” dedi. 
O anda anladık, ikide bir 
mutfağa gitme nedenini. 
Eni konu sarhoş olmuş-
tu. “Gelin oturalım 
biraz” diyerek bizi 
içeri, salona aldı. Sa-
londa, pencerenin 
hemen altındaki 
kaloriferin üzerinde 
sakin ve düşünceli 
iki kedi uyukluyor-
du.

Saatlerce anlattı. 
Ülkemiz entelijen-
siyasına, medyasına 
, yazın dünyasına, 
hayata, ölüme, iki yüzlü-
lüğe, yalnızlığa ve bunlara 
ilişebilen her kavrama 
dair. Bu arada yine mutfağa 
gitti geldi birkaç kez. Biz hiç 
belli etmedik sakladığı şeyi 
anladığımızı. Ayakta durmak-
ta zorlandığı için tetikteydik 
sadece. Sadece O’nun içini 
döktüğü bir boyuta çoktan gel-
miştik ve sanki yıllardır birikmiş 

bir acıyı içinden söke söke koparıyor ama 
atmaya kıyamıyordu. Hikâyenin bir yerin-
de ağlamaya başladı. Ben sakinleştirmek 
için ellerini tuttum. Başını omzuma 
koydu. Bir süre öyle ağladı. Sonra de-
dim ki, biraz uzansanız iyi gelecek size. 
Oturduğu kanepeye yatırdık kızımla 
beraber. Hala ağlıyordu. Saçlarını okşa-
dım, umut verecek birkaç söz gevele-
dim. Uyudu bir süre sonra. Evi kontrol 
ettik, yanan tüten bir şey olmadığın-
dan emin olmak için. Sonra yanına 
geldik. Yüzü ıslaktı gözyaşlarından. 
Sildim, öptüm yanağından, üzerine 
bir battaniye örttüm. Kapıyı çekip 
çıktık. Gece yarısı olmuştu.

Sokağa çıktığımızda yüzümüze 
vuran ayaz bizi gerçeğe çekti 
hızla.” O kimdi?” diye konuştuk 
aramızda ve fikir yürüterek 
kızımın evine doğru yürüdük. 
Anlattıklarından yola çıkarak 
o gece bulduk kim olduğunu. 
Birkaç ay sonra da vefat haberini 
okuduk.

Bizi onunla tanıştıran Robi ise hala kayıptı. Sokak aramala-
rının arası açılmış, ihbarların hepsi boş çıkmış, umudun yerini 
tevekkül almaya başlamıştı ki bir sabah telefonum çaldı. Ara-
yan kişi, Kozyatağı’nda Robi’ye çok benzeyen bir kedi olduğu-
nu söylüyordu. Ben uyku sersemi büyük bir sevince kapılarak 
fırladım yataktan ve “Hemen geliyorum.” dedim. Adresi aldım. 
Sonra Kadıköy ve Kozyatağı arasındaki mesafenin büyüklüğü 
geldi aklıma. Arayan kişiyi ben aradım bu kez ve bu kuşkumu 

anlattım. “Eviniz nerede?”dedi. “Maltepe” dedim. “Eve 
gelmeye çalışıyor.” dedi. Evet, Robi’nin asıl evi Malte-

pe’de bizim oturduğumuz evdi ve veteriner kliniği için 
Kadıköy’deydi. Aklıma yattı bu açıklama, hemen 

hazırlandım ve yola çıktım. Çünkü kaybedecek bir 
dakika bile yoktu. Eğer o Robi’yse ve molasını 

bitirip tekrar evini aramak için yola çıkarsa 
bir daha asla bulamayabilirdim. Atladım 

taksiye ve gittim oraya. Bir ev tekstili 
mağazasının deposunun bahçesinde 
görülmüştü. Mağazayı buldum. Ve 
başladım Robiiii diye bağırmaya. 
Gelen giden olmadı. Beni arayan 
kadını aradım ve Robi’ye benzeyen 
kedinin ortalarda olmadığını söyle-
dim. Bekleyin biraz dedi ve daha bu 
sabah gördüm diye ekledi. Teşekkür 
edip kapattım ve mağazaya gidip, 
depoda Robi’yi aramak için izin is-
tedim. Olur dediler. Depoya geçtim. 

Çok karışıktı ortalık. Kenarda bir koli 
yığını vardı. Aramaya oradan başla-

dım. Bizim oğlan biraz ürkek olduğu 
için saklanmış olabilirdi. Depoyu hallaç 

pamuğu gibi attım, bulamadım Robi’yi ve 
sonra etrafı güzelce toparladım. Bahçeye 

çıktığımda, deponun hemen karşısındaki 
ağaçta uzun beyaz tüylü bir kedi gördüm ve 

oraya doğru hızlı adımlarla yürüdüm. Kuyruğu 
da sarıydı üstelik. Ağaca tam yaklaşmıştım ki 

kedi hemen arkadaki yüksek duvara, oradan da 
diğer apartmanın bahçesine atladı ve ortadan 
kayboldu. Ne kadar da benziyordu Robi’ye. Bul-

muştum sonunda sanki.

İllüstrasyon: Suzan Yılm
az
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Seferihisar sevdalısı bir grup aydın 
ve sanatçı bir süre önce Abderalılar 
adı altında bir araya gelip birleştiler. 

Seferihisar’ın tarihsel ve kültürel kimliği-
ni zenginleştirmek, zaman içinde tahrip 
olmuş ve yok olmaya yüz tutmuş bazı 
değerleri gün yüzüne çıkarmak üzere 
bazı çabalara giriştiler. Kaybolmaya yüz 
tutmuş zanaatların da yaşatılacağı bir 
sanat sokağının düzenlenmesi ve bir 
kent müzesinin kurulması gibi girişim-
lerin yanı sıra, dikkatlerini yönelttikleri 
esas alanlardan biri, Seferihisar’ın Düzce 
köyü oldu. 

Düzce köyünün yani eski adıyla Here-
ke’nin mazisi, ta antik döneme, Herakle-
ia adıyla bilindiği zamanlara gidiyor. Ama 
bu tarihsel miras korunamamış, geçmişi 
yansıtan bir şey kalmamış. Abderalılar 
grubunun kurucularından ve Seferihi-
sar’da yaşamış bir milli mücadele kah-
ramanını anlatan Kundakçı adlı romanın 
yazarı Cafer Öz’e, Düzce’yi ve bölgedeki 
çalışmalarını sorduk.

- Düzce pek çok Seferihisarlı için 
İzmir’den gelirken tabelasını gördüğü, 
belki Azmak’a ya da Turgut köyündeki 
lavanta şenliğine giderken içinde geçip 
gittiği bir yer. Hatta belki bazıları hiç 
duymamış. Ne var Düzce’de sizin ilginizi 
bu kadar çeken, sizi bu kadar zaman ve 
emek harcamaya yönelten?

- Çok şey var, kazıdıkça çıkıyor. Mesela 
dün daha İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle 
yaptığımız bir toplantıya konu olan bir 
yerden bahsedeyim. Benim bölgede 

araştırmalar yaptığım dönemde rastla-
dığım  bir yer burası. Düzce mezarlığının 
arka tarafında. 

Bana köyden birisi söylemişti ora-
da bazı şeyler olduğunu. Üzeri orman 
örtüsüyle kaplanmış, hiçbir şey görün-
müyordu. Bir iki tane sütun  gördüm. 
Büyükşehir Belediyesinden rica ettim 
ve temizlettim. Temizleyince altından 
bir tarih çıktı. Antik dönemlerden 
kaldığı belli olan, değişik boylarda bir 
sürü taş. “Herakleia mı bu acaba?” diye 
heyecanlandık. Seferihisar belediyesin-
den arkeolog  Mehmet Uğur’u  bilgilen-
dirdik birlikte yerinde inceleme yaptık. 
Taşıma olup olmadığını ve bölgenin 
incelenmesi için anıtlar kuruluna bildir-
dik. Fotoğrafları görünce çok heyecan-
landılar. Bir komisyon oluşturdular, gelip 
baktılar... Tescil ettiler.

- Mezarlık olarak kullanılan alanın 
içinde mi?

Evet  köylü mağdur olmasın diye , İBB 
hemen karşı tarafa  bir mezarlık yap-
tırdı ama yine de  köylü “ben illa oraya 
gömeceğim” diyor. Gelmiş tarihi eser-
lerin arasına dedesini gömmüş, atasını 
gömmüş. “Yapmayın, burada Teos gibi 
bir şey varsa köyünüze kazandırabilecek-
lerini düşünüyor musunuz?” dedik. “Biz 
bıktık bu işlerden” falan diyorlar. Netice-
de   kazı yapılarak bir temel var mı yoksa 
bu taşlar taşıma mı diye incelenecek. 

- Ne olduğu belli değil yani henüz?
- Değil, belki Teos’tan taşındı belki de 

altında bir mabet var, bilinmiyor. Kazı 
sonucunda belli olacak. Teos kazısı baş-
kanı Musa Hoca ile de görüştük, o da çok 
heyecanlandı. “Ben kazayım” demiş ama 
Anıtlar Kurulu kendisi yapmaya karar 
vermiş.

- Ne zaman başlayacaklar? 
- Pandemi nedeniyle şu anda gelemi-

yorlar ama takip ediyoruz, haberleşiyo-
ruz.

- Herakleia’nın tarihi ta antik Teos 
zamanlarına gidiyor mu peki?

- Sanırım gidiyor. Kentin Teos’la bağ-
lantısı var zaten. Teos limanına uzanan 
bir ihracat yolu var. Biliyorsun, Pers 
işgali sırasında Teos’tan kalkıp Trakya’ya 
göçmüş, Abdera’ya yerleşmiş, sonra da 
orada yapamayıp bir kısmı geri dönmüş. 
Belki de onların yerleştiği yerler buralar. 
Bu kazıda böyle şeyler çıksa, Heraklia ile 
ilgili daha fazla bilgiye ulaşsak ne kadar 
muhteşem olur, düşünsene.

Kentin antik geçmişiyle ilgili fikir 
verecek bazı şeyler var. Bak mesela, iki 
buğday başağının resmedildiği bir taş. 
80x60 ebatlarında bir taş bu. İncelettim, 
MÖ 1000 yıllarına gidiyor tarihi. Demek 
ki bugün bizim ata tohumu dediğimiz, 

Düzce köyünün tarihsel mirası 
Abderalılarla gün yüzüne çıkıyor

Düzce Köyünde mezarlık civarında bulunan antik taşlar.

1489 yılında yapılmış Kasım Çelebi Medresesi'nin restorasyonu planlanıyor. 
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Seferihisar’dan başlayarak bütün İz-
mir’de yeniden yaygınlaştırılan karakılçık 
buğdayı, belki de bu bölgede taşlara 
nakşedilecek kadar önemliymiş zama-
nında. Bugün bölgenin sembolü olabile-
cek, çok büyük anlamı olan bir taş bu.

- Yanılmıyorsam köyün en bilinen 
tarihi eseri bir medrese. Orayla ilgili 
çalışmalar var mı?

- Evet, Kasım Çelebi Medresesi... Bu 
medreseyle ilgili çok güzel bir düşünce-
miz var. Burayı ben iki defa temizlettim, 
fotoğrafladım, dosyalayıp hem Valili-
ğe hem Tunç Başkana verdim. Zaten 
buranın resterasyon projesi hazırmış  
Seferihisar belediyesinde, onaylanmış.  
Uğur Bey'le birlikte inceledik. Valilikten 
bir ödenek çıkmış . Seferihisar’ın mer-
keze aktarılan vergi gelirlerinin yüzde 
6’sı tarihi dokularda harcanmak üzere 
Valiliğe gidiyormuş. Orada birikmiş bu 
para. Seferihisar’ın parası yani. Üstünü 
de Büyükşehir Belediyesi tamamlıyor. 
Çok yakında buranın restorasyonu baş-
layacak. 

- Nereye dayanıyor bu medresenin 
tarihi?

- Üstündeki yazıya 
göre 1489  yılında  
yapılmış. Bölgede 
Aydınoğullarının 
olduğu zamanlar, 
Evrenoğlu Kasım 
Çelebi yaptırmış 
yanlış hatırlamıyor-
sam. Ama tarihini 
de etraflıca araştır-
mak gerekiyor tabii. 

Ben kendi kişisel araştırmalarımda 
şunu gördüm. Burası klasik bir medrese 
değil, diğer medreselerden bir farkı var. 
O dönemde Anadolu’nun bu bölgesinde 
Börklüce ve Şeyh Bedreddin’in başlattığı 
büyük bir hareket var Karaburun’da, bi-
liyorsun. Onun izlerini Ayasuluk’tan yani 
Selçuk’tan buralara kadar görebiliyorsu-
nuz. Bu kültürden, yani kardeşçe paylaş-
ma, birlikte hareket etme, değişik dinler-
den ve kültürlerden insanların ortaklaşma 
kültüründen nasibini almış buralar da. Bu 
medresede eğitim görenler halkın içinde 
birlikte çalışmış, üzüm toplamışlar. Bölge 

insanına ilham  ve irşad kaynağı olmuşlar. 
Hikmet ve irfan sahibi hak ve halk dostu 
bu insanlar hasedi, tamahı, fitneyi, büyük 
zaaf görüp gönüllere sabır ve sevgi maya-
sı aşılamışlar.

Medresenin öğrencilerin kaldığı, eği-
tim gördüğü dokuz tane suhte odası var. 
Çok güzel alimler yetiştirmiş bu medre-
se. Burada yetişen öğrencilerden birinin 
İstanbul’a kadılık yaptığı söyleniyor.

Bir şey daha anlatacağım sana burasıy-
la ilgili. Biraz uhrevi 
bir hikâye ama beni 
çok etkiledi. Kasım 
Çelebi Medresesi’nde 
hocalık yapan  bir 
alim, İhsaniye köyüne 
Batumdan gelme, adı 
Safi hoca. Badem-
ler’den bir Alevi bilge, 
Veliko’nun Recep ile 
çok iyi kaynaşıyorlar. 
Birbirini 
fikren tamamlayan 
iki bilge gibi düşün. 
Mevlana ve Tebriz’li 
Şems gibi. Bunlardan 
Veliko'nun Recep ve-
fat ediyor. Cenazesini 
medresedeki lahitin 
üzerine koymuşlar. 

Bütün ahali toplanmış. Suhteler, alimler 
dua edecekler, niyaz edecekler. Üzeri-
ne bir örtü örtmüşler. Bir rüzgâr esiyor 
ve üzerindeki örtüyü atıyor ve çıplak 
bedeni ortaya çıkıyor. Telaşlanıyorlar, 
biri gelip hemen örtüyor. Tekrar duaya 
devam ediyorlar, bir daha rüzgâr geliyor, 
yine açıyor. Safi hoca, “muhterem, artık 
örtme” diyor, “anlamaz mısın ki dünya 
varlıkları onun mübarek  bedenini son bir 
defa görmek istiyor”. Recep'in naaşı bir 
süre çırılçıplak öylece kalıyor. Diyorlar 
ki sonra “arından ve edebinden yattığı 
yerden elini kaldırmış ve bezi üzerine 
çekmiş”. Böyle anlatılıyor yörede. Beni 
çok etkiledi bu anlatı. 

Neticede bu önemli eser, bakımsızlık-
tan yıkıldı yıkılacak durumda. O suhte 
odalarının ana yola bakan arka tarafı yı-
kılmış. Geçmişte muhtarlık bu yıkıntının 
önüne demir kapı yaptırmış, köylünün 
kaçan hayvanlarını oraya bağlıyormuş. 
Salmasını ödeyen köylü hayvanını 
buradan alıyormuş. Bu hatta sağ basının 
diline düştü, “CHP döneminde camilere 
hayvan bağlanıyor” diye  meydanlarda 
söylendi. İşte o zaman sözü edilen yer 
bu medrese. İşin aslı bu ama camiyle bir 
alakası yok, cami öte yanda kalıyor.

Bu tarihi değerin bakımsızlığını orta-
dan kaldırmak, bu ayıbı ortadan kaldırıp 
bu tarihi mirası hak ettiği şekilde ihya 
etmek de bizim görevimiz.

- Orada bir tane de hamam vardı yan-
lış hatırlamıyorsam?

- Evet medresenin alt tarafında, 

Ekinezya, Düzce'de yeni bir renk olacak
- Bölgede ekinezya yetiştirilmesi için bazı girişimleriniz de var bildiğim kadarıy-

la… 
- Ekinezya Düzce için hem ekonomik hem de kültürel bir girdi yaratacak bir bitki. 

Bu bölgenin yöresel bir bitkisi, Düzce’nin tarihsel kültürel kimliğinin tamamlayıcı 
bir parçası olabilir. İlk geldiğim yıllarda görüyordum, daha önce ekiliyordu. Ama 
toplaması, kurutması zor oluyor diye artık ekmiyorlarmış. Belediyenin mandalina 
için kullandığı kurutma tesislerinde kurutmayı denedik. Baktık oldu. Bunu görün-
ce daha da heveslendim. Tarım İl Müdürlüğüyle ilişkiye geçtik, hibe kredi istedik. 
Geldiler, incelediler. 60 bin fide için 60 bin lira hibe kredi planlaması yaptılar. Tarım 

Müdürlüğü ancak yüzde 75’ini vere-
bilirim deyince gerisini de Seferihisar 
Belediyesi karşıladı. Köylüler belirlendi 
ve bir protokol imzalandı. Fideler geldi, 
on köylüye birer dönüm için 6 bin fidan 
olmak üzere dağıtıldı. Geçen haftalarda 
dikimi yapıldı. Haziran ya da Temmuz 
ayında Belediyemiz bir hasat şenliği 
düzenleyecek. 

Abderalılar İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı  
Tunç Soyer'e Düzce hakkındaki projelerini anlatıyorlar. 
Solda, önde yürüyen Cafer Öz.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin,  
Abderalılar ile birlikte köyde incelemeler yapıyor. 
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muhteşem bir hamam. Selçuklu kültü-
ründe cami, medrese, hamam bir külliye 
şeklinde bir arada oluyor zaten. Bir de 
kervansaray var ama kalıntıları üzerine 
ev yapılmış. 

Bu kuyulu bir hamam. Bir özelliği 
var. Rüzgâr ya da daha büyük olasılıkla 
hayvan gücüyle çalışan bir değirmenle  
çekilen suyu savaklardan geçip cehen-
nemliğin üstündeki kazanlara  , taşıyan 
su hattı öylece duruyor. Bir düşünsene 
bunun canlandırıldığını…

Bu hamamda dikkatimi çeken bir şey 
de şu oldu. İnşaatında antik taşları da 
kullanmışlar. Hamamın sağ tarafındaki 
bir taşın üzerinde gymnasion başkanı-
nın “Tanrı Herakles’e adadığı sunu taşı” 
yazıyor. Taşın nereden geldiği belli değil 
ama antik bir yapıdan hamama, tarih işte 
böyle yaşıyor.

- Bu restorasyon ve kazı çalışmalarıyla 
köyün tarihsel mirası epeyce gün yüzüne 
çıkacak sanırım…

- Amacımız bu. Bunun için bir de müze 
tasarlıyoruz. Köyde eski bir okul var. 
Muhteşem bir yerde, Belediyeye ait 3,5 
dönümlük bir arazi içinde. Okul yıkık 
durumda, bir tamirat gerekiyor. Çatısını 
yapıp üstünü kapatacağız. Bahçede te-
raslar ve yürüyüş yolları yapacağız. Cahit 
hocam bununla ilgili bir proje hazırladı.
Burayı Seferihisar Belediyesiyle birlikte 
bir açık hava müzesi yapacağız. Köyün 
içinde ve civarında tarlaya, bahçeye ya-
yılmış halde bulunan bütün tarihi taşları 
toplayıp burada sergileyeceğiz.

Köyün kültürel mirasını, geleneklerini 

canlandırmak için de çabalarımız var. 
Mesela Düzce’nin her tarafı su kuyusu, 
çok güzel eski kuyular var. Bunlardan 
biri gelin kınası kuyusu. Bir çınar ağacı-
nın yanında, otların arasında kaybolmuş. 
Yanar gecesinde gelinler kına yakar, 
ertesi sabah da kınalarını bu kuyuda 
yıkarlarmış. Eski bir gelenek, herkes 
hatırlıyor ama bir kuşak sonra unutulup 
gidecek. Bu kuyunun olduğu bölgeyi te-
mizleyelim, köylünün ve dışarıdan gelen 
ziyaretçilerin kullanabileceği bir rekre-
asyon alanı haline getirelim istiyoruz. 
Bunun için de mimar Fatih arkadaşımız 
bir proje yaptı  Bu konuda Büyükşehir 
Belediyesi’yle de görüşmelerimiz var. 
Projeyi İBB başkanımız sayın Tunç So-
yer’e takdim ettik.

- Seferihisar'ın tarihsel değeri için çok 
önemli adımlar...

- Evet, Seferihisar’a gelenler sadece 
Sığacık’ı gezip gidiyor. Ne kadar acı. 
Oysa daha neler var neler! Ben pande-
miden önce bazı kültür turları yaptırdım. 
İzmir’den çok sayıda sanatçı arkadaşım, 
dernekler geldi. Düzce’yi, İhsaniye’yi Tur-
gut’u, Ulamış’ı, Karagöl’ü, Seyyit Mus-
tafa Efendi türbesini içeren, romanımda 
geçen yerleri gösterdiğim bir güzergâh 
üzerinde misafirlerimizi gezdirdim, 
anlattım. İnan bana büyülendiler, burayı 
terk edemediler. Bu kültürel değerleri 
gün yüzüne çıkarmak, duyurmak, bugü-
ne ve geleceğe kalan bir değer üretmek 
en önemli gayemiz.

- Teşekkür ederiz.

Abderalılar eski okulu bir açıkhava müzesi olarak köye kazandırmayı istiyorlar.
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Ölmez ağacın bereketi binlerce yıldır 
                           Ege’nin üstünde

... "zeytin ağaçlarını yakalamakta zorlanıyorum. Sarı, pembe, mor, bir tutam turuncu 
toprak üzerinde gümüş rengi, ama bazen biraz daha mavi oluyorlar, bazen de yeşilim-
si, bronzumsu veya solgun beyaz. Gerçekten çok zor... Zeytinliklerde duyulan hışırtıda 
gizemli bir şey var ve inanılmaz bir eskilik hissi. Öyle bir güzellik ki resmetmeyi bırak, 

hayal etmeye bile cesaret edemiyorum."
Vincent Van Gogh,  

Alpilles Önünde Zeytin Ağaçları, 1889
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(Olea prima omnium arborum est...)

Ahmet Uhri

Zeytin bütün ağaçların 
ilkidir!...

Zeytin bütün ağaçların ilki de zeytin denilince esas olarak 
alfabenin son harfinden yola çıkmak gerek. Zira bu son 
harfin zeytinle ve onun ölümsüzlüğüyle olan bağlantısı 

bu sonluluğu sonsuzluğa, ölümsüzlüğe çevirmekte kültür tarihi 
içinde. Bazı alfabelerin son harflerinin belki de böyle bir kaderi 
var. Yunancada alfabenin son harfi olan ‘Z/Zeta’ hem ölümsüz-
lük simgesidir hem de zeytini simgeler. Vassilis Vassilikos’un 
"Z/Ölümsüz" adlı romanını anımsayın lütfen. Costa Gavras 
tarafından 1969 yılında filme de çekilen bu roman, faşistlerce 
öldürülen bir komünist milletvekili üzerinden Yunanistan derin 
devletini sorgulayan savcı üzerinedir. Öldürülen milletvekili 
‘Z’dir, yani ölümsüzdür. Başrollerini Yves Montand, Irene Papas 
ve Jean-Louis Trintignant’ın oynadığı bu filmde esas başrol 
oyuncusu ise ‘Z’ harfidir

Zeytin ağacı 500 yıla yaklaşan uzun ömrü, neredeyse her 
yerinden yararlanılması ve semavi dinlerin doğduğu Ortadoğu 
gibi bir bölgede insanlığa yararının dokunması nedeniyle her 
zaman belli bir kutsallık halesi içinde değerlendirilmiştir. Yunan 
Mitolojisi’nde de her zaman ölmez ağaç olarak nitelenen zeytin 
belki de evcilleştirilen en eski ağaçlardan biridir.

Olea europae ve Olea sativa bilimsel adlarıyla vaftiz edilmiştir 
zeytin. Anavatanı Doğu Akdeniz olan zeytinin genetik çalışma-
lar sonucu oleaster olarak adlandırılan ve günümüzde delice 
denilen yabani zeytine benzeyen yabani ve küçük bir ağaççık 
görünümündeki ilksel atasından yine Ürdün Vadisi ve Doğu 
Akdeniz civarında evcilleştirildiği ileri sürülür.  

Bu ilksel yabani ata ile ilgili en eski veriler ise oleasterin 

bütün Ege ve Doğu Ak-
deniz’de yaygın olduğunu gösterir. 
Dar bir iklim kuşağı içinde yetişebilen 
zeytin için uygun bir alandır burası. Bir Ege adası olan Santori-
ni’de volkanik alanlarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan 
fosilleşmiş yabani zeytin yaprakları ve bu yapraklar üzerinde 
rastlanılan zeytin zararlısı Aleurolobus olivinus’a (zeytin beyaz-
sineği) ait larva fosilleri günümüzden 37.000 yıl öncesini işaret 
etmektedir.  Bir diğer deyişle bu yabani ata ile bugün zeytinin 
başının belası olan zeytin sineği arasındaki ilişki o dönemler-
de de bulunmakta ve bu da dolaylı olarak hem zeytinin ilksel 
atasının saptanmasını hem de bunun coğrafi yayılımını kanıt-
lamakta. Kısacası yabani ata için anavatan Doğu Akdeniz, Ege, 
Anadolu’nun güney kıyıları ve doğuya doğru da olasılıkla Kuzey 
Suriye ve belki Güneydoğu Anadolu gibi gözükmekte. Yani çok 
genel tanımlamayla Yakındoğu ya da Güneybatı Asya yabani 
atayı lokalize etmek için en uygunu.

Ancak adı üstünde bu yabani zeytin, peki bu durumda zeytin 
nerede ve ne zaman evcilleştirildi? Bu sorunun yanıtı kesin 
olarak bilinememekle birlikte Suriye, Ürdün Vadisi ve Doğu Ak-
deniz civarından gelen arkeobotanik veriler içinde Olea euro-
pae ile ilgili kalıntılara rastlanılması zeytinin bu bölgelerde ve 
olasılıkla MÖ 6000 gibi evcilleştirilmiş olduğunu göstermekte. 
Suriye’de Halula’da, Doğu Akdeniz’de Carmel Dağı’nın Akde-
niz’e uzanan batı eteklerindeki Kfar Samir ve diğer yerleşim-
lerle, Anadolu’nun güney kıyılarındaki Mersin Yumuktepe’den 
elde edilen arkeobotanik veriler içinde rastlanılan Olea europae 
ait zeytin çekirdekleri yaklaşık olarak MÖ 6000 civarında ve söz 
konusu bölgelerde zeytinin evcilleştirilmiş olabileceğinin ipuç-
larını taşımaktadır.  Bu örnekleri arttırmak olasıdır ve her yeni 
kazıda yine aynı bölgeyi işaret eden yeni bulguların çıkması da 

şaşırtıcı olmamalıdır.
Peki insan zeytini neden evcilleştirme gereksinimi 
duymuştur. Zeytinin meyvesi içerdiği oleoropein 
nedeniyle acıdır yani çiğ olarak tüketimi kolay değildir. 

Üstelik yabani zeytinin meyveleri de küçüktür. 
Kısacası yenilebilecek bir meyve değildir zeytin. 
Bununla birlikte odunu sağlamdır. Odunu ve yağlı 

tohumundan yararlanmak için, yağını aydın-
latmada kullanmak için evcilleştirmiş olmalı-
dır. Ancak bu demek değildir ki zeytinyağı 
yemeklerde kullanılmadı. Elbette zeytinyağı 
yemeklerde kullanıldı, fakat ilk başlarda bu 

zeytinyağının ikincil faydası olarak kabul edil-
meli. Kısacası Yakındoğu’da özellikle Neolitik 

Dönem’den itibaren evcilleştirilmeye başlanan 
zeytinin aydınlatmada kullanılmak istenen yağı 

için evcilleştirildiği ileri sürülebilir.
Bilinen en eski yağhane ya da zeytinyağı işliği 

İsrail’deki kazılarda ortaya çıkarılan ve MÖ 2000 yılla-
rına tarihlenen işliktir. Anadolu’da ise yaklaşık MÖ 600 

yıllarına tarihlenen ve bugün deneysel bir çalışmayla canlandı-
rılan İzmir’in Urla ilçesindeki Klazomenai antik kenti zeytinyağı 
işliği en eski yağhanedir.



Ölmez ağacın
binlerce yıllık bereketi

Richard Blatchly, Zeynep 
Delen Nircan ve Patricia 
O’Hara'nın "Zeytinlikten 
Sofraya Zeytinyağının 
Hikâyesi" adlı eseri, zeytin 
ve zeytinyağı konusunda 
aklınıza gelebilecek tüm 
sorulara yanıt getirecek 
harika bir kaynak. Biz de 
bu bölümü hazırlarken bu 
kitaptan faydalandık. Ay-
rıca belirtilmediği sürece, 
buradaki tüm metinler 
bu eserden derlenmiştir. 
Eserin yayıncısı Türkiye 
İş Bankası Kültür Yayınla-
rı'na izni için teşekkürler...

Bütün dinlerin kutsal ağacı zeytin
Antik Yunan, Roma, Yahudi, Hıristiyan ve İslam kültürlerinin hep-

sinde zeytin ağacına özel bir yer verilmiş. Her birine ait yazıtlarda 
insanların hayatta kalma mücadelesinde besin, ısı ve ışık kaynağı 
olarak ne büyük katkılar sunduğu uzun uzun anlatılmış. Binlerce 
yıl yaşayan zeytin ağaçları, zeytin adının ölümsüz tanrılarla birlikte 
anılmasına yol açmış.

Zeytinin ilk olarak nasıl ortaya çıktığını anlatan hikâyelerden bi-
rine göre Hz. Âdem yaşamının sonuna geldiğinde üçüncü oğlu Şit’i 
Cennet Bahçesi'ne gönderir. Tanrı'dan onu ve insanlığı affetmesini 
diler. Cennetin bekçisi Mikâil bu dileği kabul eder. Hayat Ağa-
cı’ndan (ya da Bilgi Ağacı) üç tohum koparıp Şit’e verir ve babası 
öldüğünde bu tohumları onun ağzına koymasını söyler. Hz. Âdem 
öldüğünde Şit söylenileni yapar ve tohumları babasıyla birlikte 
gömer. Kısa bir zaman sonra mezardan üç fidan büyür. Hikâyenin 
değişik versiyonlarına rastlansa da en az birinde bu ağaçlar Akdeniz 
bitki örtüsünün tipik ağaçları olan zeytin, sedir ve selvidir. 

Yani zeytin ağacı, Tanrı'nın insanlığa bir hediyesi, merhametinin 
ve sarsılmaz sevgisinin sembolü olarak görülür.  Tevrat'ta zeytin 
ağacından, zeytinyağından ve zeytin dalından yüzün üzerinde kez 
bahsedilir. Bunlardan en bilineni herhalde Nuh Peygamber'in ge-
misine güvercin tarafından, sel sularının çekildiğini haber vermek 
üzere getirilen zeytin dalıdır (Yaratılış 8:11). Buradaki zeytin dalı, 
Tanrı'nın kullarına bir daha böyle bir felaketi tekrar yaşatmaya-
cağına dair verdiği sözü temsil eder. Zeytinyağının dini ayinlerde 
kullanımından ve karanlığı aydınlatıcı bir ışık kaynağı olmasından 
da sıkça bahsedilir: 

“İsrail halkına buyruk ver, kandilin sürekli yanması için saf sıkma 
zeytinyağı getirsinler.” (Mısır'dan Çıkış 27:20) 

Zeytin ağacı 'Tanrıça Athena'nın 
insanlığa hediyesidir' 
Yunan mitolojisinde zeytinin ortaya çıkışı bir 

başka şekilde anlatılır; Zeus'un kızı savaş tan-
rıçası Athena'yla ilgilidir. Efsaneye göre Tanrı 
Zeus, tanrılar arasında bir yarışma düzenler. Her 
yarışmacı yeni kurulacak şehir için özel bir hediye 
sunacak, kurulan şehrin sakinleri hediyeler ara-
sından en mükemmel bulduklarını seçeceklerdir. 
Yarışmayı kazanan tanrının ismi şehre verilecek 
böylece o tanrı şehir sakinlerinin ebedi sadakatini 
ve bağlılığını kazanmış olacaktır. Yarışma günün-
de iki tanrı hediyelerini sunar. İlki Deniz Tanrısı 
Poseidon'dur. Çatallı zıpkınını hışımla yere vurur 
ve topraktan beyaz, heybetli bir at çıkar. (Bazı 
versiyonlarda at yerine çeşme çıkar.) Tanrıça At-
hena'nın sırası gelince, mızrağının ucunu toprağa 
vurduğu yerden bir zeytin ağacı fışkırır. Şehir 
halkını ısıtacağı, aydınlatacağı, doyuracağı, iyi-
leştireceği için bu yüce ağaç sayesinde yarışmayı 
Tanrıça Athena kazanır, şehre onun adı verilir. 
Yunanistan'ın Atina şehrinin ismi buradan gelir.

Athena'nın hediyesi Parthenon Tapınağı önündeki bu zeytin 
ağacı olmasın.

Birinci yüzyılın en üretken yazarlarından olan Yaşlı Plinius 
zeytin yetiştirme, zeytinyağı üretimi ve zeytinyağının sayısız 
tedavi edici özellikleri hakkında epeyce mürekkep harca-
mıştır. Zeytinyağı ile şarap arasındaki karşılaştırmaları gayet 
aydınlatıcıdır. 

“Zeytinyağı şarap gibi değildir, yaşlandıkça tadı kötüleşir, 
bir yılın sonunda artık eskimiş olur. Herhalde bu ayarlamayı 
Doğa Ana bilgece yapmıştır: Ayyaşlar için üretilen şarabı taze 

taze tüketmemizi gerekli görmez, bekledikçe güzelleşen 
tadına bakılırsa adeta tüketmeyip saklamamızı ister. Halbuki 
sanki zeytinyağını tasarruflu kullanmamızı istememiş, her 
zaman her alanda taze taze kullanmayı gerektirerek yaygın 
ve evrensel kılmıştır (Kitap XV, Bölüm 3, 16-17). 

Plinius tekrar tekrar uyarır. “Ağaçlarınızı sallayıp döv-
meyin. Zeytinlerinizi elle toplarsanız bir sonraki yıl iyi ürün 
alabilirsiniz.”

Antik çağdan bugüne ders: Ağaçlarınızı sallayıp dövmeyin
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Kim var imiş biz burada yoğ iken
Zeytinin yaşı

Yaşları bini geçen zeytin ağaçlarına Akdeniz'in birçok yerinde 
rastlanabilir. Allah uzun ömür versin, Urla’da, Seferihisar’da da 
bin yaşını devirmiş ağaçlar olduğu biliyor. En yaşlı ağaçlardan 
biri ise Girit'teki Kavusi ağacıdır. Yedi metreye varan boyu, bir 
uçtan bir uca 11 metreye varan tacıyla bu heybetli ağacın 3000 
yaşın üzerinde olduğu tescillenmiştir ve milli hazine olarak 
koruma altına alınmıştır.

Bir ağacın nasıl bu kadar uzun yaşayabileceği sorusunun 
tam cevabı bilinmiyor fakat uzun yaşamla bağlantılı olduğunu 
bilinen birkaç şey var.

Binlerce yıl yaşayabildikleri için ölümsüz diye nitelenen 
ağaçların uzun ömrü̈, öncelikle meristem dokuyu oluşturan 
(insan kök hücreleri gibi henüz farklılaşmamış) hücrelerin yavaş 
yavaş ve genetik yapıları pek bozulmadan uzun yıllar bölünme-
ye devam edebilmelerine ve bir de ağacın şartlara göre esnek 
davranabilmesine, çabuk iyileşebilmesine bağlanıyor. Örneğin 
zeytin habire yeni ve sağlıklı 
doku oluşturuyor, dümdüz 
büyüyeceğim kocaman 
olacağım diye ısrar etmiyor. 
Duruma göre sağdan soldan 
aşağıdan yeni bir ana gövde 
çıkıyor, eski dokular çürü-
yüp yok olabiliyor.

Ayrıca yaşlı zeytin ağaçları-
nın köküyle gövdesi arasında, 
toprağın altında kalan bölüm 
(yumru) zeytinin yangından 
veya dondan sağ kurtulma 
ihtimalini artırıyor. Toprağın 
üstündeki kısım tamamen 
yok olsa bile yumrudan her 
yıl fışkıran yeni sürgünler ağacı hayata geri döndürüyor.

Zeytin ağacının tam yaşı
Bir zeytin ağacının tam yaşını saptamak ise kolay değil. Klasik 

yöntem olan dendrokronoloji zeytin ağacında pek işe yara-
mıyor. Bu yöntemde yaş tespiti için ağacın gövde kesitindeki 
halkalara bakılır. Ama zeytin ağacının halkaları diğerleri gibi 
düzgün olmuyor. Düzgün olsaydı bile yaşlı zeytin ağaçlarında 
sayacak halka bulmak zor çünkü merkez belli olmayabiliyor ya 
da ağacın gövdesi resimdeki gibi çürüyüp oyulmuş olabiliyor.

İkinci yöntem radyokarbon tarihlemesi. Bunun için ağacın 
gövdesinden alınan ölü bir dokudaki karbon 14 miktarını ölçüp 
kaç yıl önce öldüğünü söylemek mümkün. Yani gövde kesitinin 
merkezinden alınacak bir örnekle, kaç sene önce genç bir ağaç 
olduğu saptanabiliyor. Ama çok yaşlı ağaçlarda merkez çoktan 
çürümüş gitmiş olabiliyor. Bu durumda ağacın ilk yıllarına ait 
örnek bulunamadığından gerçek yaşı belirlenemese de en az 

kaç yaşında olduğu konu-
sunda fikir edinilebiliyor

Üçüncü yöntem de DBH. 
Yani ağacın çapına bakarak 
yaşını tahmin etmek. Gövde 
ne kadar genişse ağaç o ka-
dar yaşlı oluyor. Bu yöntem 
de kesin sonuç vermiyor 
olsa da benzer koşullarda 
ve benzer yerlerde yetişmiş 
ağaçların yaşını karşılaştır-
mak için kullanılabiliyor.

Neticede birkaç bin yaştan 
bahsediyorsak birkaç yüzyıl-
lık hata payı çok da önemli 
değil deyip geçebiliriz.

Zeytin Okulu’nu da kuran Zeytince Ekolojik Yaşamı Destek-
leme Derneği üyeleri 2015’te Karaburun’dan Şirince’ye 700 
km civarı bir rota üzerinde buldukları tüm yaşlı ağaçları harita 
üzerinde işaretlediler. DBH yöntemiyle bunların yaş tahminini 
yaptılar ve bu veriler İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekotu-
rizm projesi altında Zeytin Rotasını oluşturdu. Hep geçtiğiniz 
yerlerde neler var şuradan bakabilirsiniz: http://rota.yarimada-
izmir.com/tr/Rotalar/2/2/1283

Kaynak: Zeynep Delen Nircan, Zeytin Ağacının Yaşı, www.sarkac.org

Girit'te.3000 yaşın üzerinde olduğu tescillenmiş olan Kavusi ağacı.

Solda zeytin ağacının, sağda sandal ağacının gövde kesiti.

Omuzunda yeşil bir duvak, delice zeytin
Yabani zeytine (Olea europea) Türkçede delice deniyor. 

Delice zeytin, aslında Akdeniz'de geniş, bereketli ovalardan 
kurak dağ yamaçlarına kadar hemen her yerde yetişen bodur 
bir çalı. Çiçek tozlarının rüzgârla yayılıp döllenmesi ve oluşan 

tohumların örneğin kuşlar tarafından yayılması gibi doğal 
yollarla çoğalıyor. Yani insanın değil kuşların diktiği zeytin 

diyebiliriz. Modern zeytin çeşitlerini de tohumdan çoğalt-
mak mümkün ama zor. Delice çalısının dikenli dalları 
arasından toplanan minicik meyvelerden oldukça acı bir 
yağ elde edilebiliyor. Tabii ki bu kadar uğraşla çıkarılan 
yağ çok değerli oluyor. Eskiler bu yağa çoral derler, küçük 

şişelere doldurup ilaç niyetine muhafaza ederlerdi.



En üstün kaliteli zeytinyağına natürel sızma deniyor. Bu ulus-
lararası bir standart. Natürel sızma özelliklerinin çoğuna (ama 
hepsine değil) sahip ikinci kalite zeytinyağına da natürel birinci 
deniyor. 

Şöyle bir tabloyla gösterelim: 
Uluslararası Zeytin Konseyi natürel zeytinyağı standartları

Serbest 
Yağ Asidi

Peroksit 
oranı K-232* K-270* Duyusal 

Olumlu
Duyusal 
Kusurlar

Natürel Sızma ≤ %0,8 ≤ 20 ≤ 2,50 ≤ 0,22 > 0 0

Natürel birinci ≤ % 2,0 ≤ 20 ≤ 2,60 ≤ 0,25 > 0 < 2,5

* 232 ve 270 nm’de ölçülen, oksidasyona dayanıklılığın ve içeriğinde bir karışım 
bulunup bulunmadığını gösteren özgül absorbans değerleri.

Yani natürel sızma zeytinyağının asit oranı 0,8’in, peroksit 
oranı ise 20’nin altında olması, bunun yanı sıra hiçbir duyumsal 
kusur içermemesi ve en az bir olumlu özelliğe sahip olması 
gerekiyor. 

Natürel sızmaya kaliteli bir zeytinyağı için asgari standart 
diyebiliriz. Ama bu sınıfın içinde de geniş bir yelpaze var. Daha 
üstün kalite yağ arıyorsanız doğru zamanda hasat veya sıkım 
ve muhafaza için ideal şartlar konusunda güvenilir bir üretici 
bulmanızı ve yağı tatmanızı, tadım sonuçlarını dikkate almanızı 
öneririz. 

Nedir bu duyusal analiz?
Tabii ki en basit anlatımla, tat ve koku. Resmi bir duyusal 

analizin en önemli unsuru tadımcılardır. Uluslararası Zeytin 
Konseyi tadımcıyı “bir gıdanın duyusal özelliklerini, duyu or-
ganlarını kullanarak değerlendirmek üzere seçilmiş ve eğitil-
miş, kavrama yeteneği yüksek, duyarlı kişi” olarak tanımlar. 
Ayrıca tadımcının iyi bir hafızası olmalıdır, böylece daha önce 
tattığı yağları hatırlayıp karşılaştırma yaparak yeni değerlen-
dirmelerde bulunabilir. Haliyle tüm bunları yapabilecek iyi bir 
tadımcının yetişmesi yıllar alır. 

Duyusal analizin başarılı sonuç vermesi için tadımcının iyi 
durumda olması gerekir. Tadımcılar da insan olduğuna göre 
onların da algıları günden güne değişiklik gösterebilir. Kötü bir 
gün geçiren bir tadımcının neden olabileceği hata payını en aza 
indirebilmek için, duyusal analiz 8-12 kişiden oluşan bir panel 
tarafından yapılır. Her panel üyesi yağların hepsini tadar 10 
veya 15 üzerinden puanlama yapılır. Yağdaki meyvemsilik, acı-
lık, yakıcılık gibi olumlu özellikler ve kızışma, çamurumsu tortu, 
ransid, küf gibi kusurlar puanlanır. Toplanılan puanların belli 
bir hata payı içinde kalması gerekir, eğer birbirinden çok farklı 
sonuçlar çıkarsa panel, yağı tekrar tadar. 

Ne kadar uzun iş değil mi? Gerçek-
ten öyle. Ama özü şu: 

En az bir olumlu özelliği 
ve sıfır kusuru olma-
yan zeytinyağı natürel 
sızma sayılmaz. Kimya-
sal analiz en mükemmel 
sonuçları bile verse, tadım 
paneli bu zeytinyağı natürel 
sızma değil diyorsa, değildir. 

Kendi tadımını kendin yap
Herhalde zeytinyağıyla ilgili tüketiciye verilebilecek en tavsi-

ye, zeytinyağını tatmayı öğrenip kendi damak tatlarına uygun 
olanı ya da olanları tespit etmeleridir. Tattaki nüansları bilmek, 
ister istemez salataya başka, soğan kavurmaya başka, sıcak 
çorbaya başka zeytinyağı tercih etmeyi beraberinde getiriyor. 
Şarapta nasıl beyaz mı kırmızı mı, Kalecik karası mı öküzgözü 
mü, Bordeaux mu Bozcaada mı, 2018 mi 2019 mu gibi, merak-
lısına sonsuz seçenek varsa zeytinyağında da durum böyledir. 
Elbette fiyat da seçime göre değişir. Ne var ki, şık bir yerde ye-
necek bir yemekte tek bir akşamda tüketilecek bir şişe şaraba 
50-60 TL vermek çoğu insana normal gelebilecekken aylarca 
kullanılacak aynı miktar natürel sızma zeytinyağı için böyle bir 
fiyat çoğumuza pek pahalı gelir.

Peki, iyi bir zeytinyağındaki özellikleri tadarak nasıl anlayabi-
liriz. İşte size pratik bir tadım kılavuzu.

1- Isıtın: Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağını tadım kabına 
koyun, kabı avucunuza alın. Kapağını veya diğer elinizle üzerini 
kapatarak bir dakika kadar elinizde yavaşça döndürerek ısıtın. 

2- Koklayın: Isınan zeytinyağını yüzünüze yaklaştırın, 
burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan verin, bunu bir 
kere tekrarlayın. Şimdi ağzınızdan nefes alın, ağzınızı kapatıp 
burnunuzdan nefes verin. Bunu da bir kere daha tekrarlayın. Bu 
şekilde kokladığınızda kokuları hem burnun ön kısmından hem 
de arka kısmından hissedebilirsiniz. 

Şimdi bir mola verip algıladığınız kokuları ayrı ayrı tanım-
lamaya çalışın. (Yeşil çimen, muz, yeşil elma, enginar, olgun 
meyve, tarçın, kimyon, başka baharatlar vs.) 

3- Tadın: Ilık zeytinyağından küçük bir yudum alın. Dilinizin 
ucuna ve dudaklarınıza sürün. Gerisini ağzınızın ön kısmında bir 
iki saniye bekletin. Aldığınız hissi nasıl tarif edersiniz? (Yoğun 
ince, sert). Çok net bir şey söyleyemeyebilirsiniz, ama özellikle 
meyvemsi tatları hissediyor musunuz? Şimdi daha büyük bir 
yudum alıp tüm dilinize yayın. Bir iki saniye sonra hafifçe ara-
ladığınız dudaklarınızın arasından hızlıca hava çekin, böylece 
uçucu moleküllerin küçük damlacıklar halinde havalanarak 
burnun gerisindeki retronasal kanala gitmesini sağlayın. 

Şimdi dilinizin üzerinde acılığı ve karabiberimsiliği hissediyor 
ve bunları tekrar burnunuzda duyumsuyor olabilirsiniz. Çoğu 
insan bu aşamada yağı yutacaktır ve eğer yakıcı özelliği fazla 
bir örnek tadılıyorsa boğazın arkasında batma, yanma benzeri 
bir his duyacaktır. Yakıcılığın hissedilmesi biraz uzun (bazen 30 
saniye hatta daha fazla) sürebilir. 

Bu yöntem, tadımı adımlara bölerek tat ve kokuları tane tane 
algılamayı mümkün kılıyor. Böylece yeni öğrenenlerin işini 
kolaylaştırmış oluyor. 

Bir zeytinyağını beğenip beğenmediğiniz en nihayetinde ya-
ğın tadına bağlı bir karar. Eğer ki mesleğiniz tadımcılık değilse, 
beğendiğiniz tatlar genel olarak deneyimlerinize bağlı ola-
caktır. Örneğin, çoğu Akdenizli acılığı ve yakıcılığı az yağların 
tadını beğenir. Çünkü çocukluğundaki “o eski güzel günlerin” 
daha az acı ve yakıcı yağlarına alışıktır. 

Bir de ne olursa olsun şunu aklınızda tutun, plastik şişelerde 
muhafaza edilen zeytinyağının kalitesinden çok şey kaybeder.

Zeytinyağının hası...
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Sağlığınız için de zeytinyağı
MÖ 4. yüzyılda yaşayan, modern tıbbın babası olarak bilinen 

Hipokrat, zeytinyağıyla ilgili altmışın üzerinde tıbbi kulla-
nımdan bahseder. Dermatolojik hastalıklar, yara ve yanıklar, 
jinekolojik hastalıklar ve kulak iltihapları gibi harici kullanım 
alanlarının yanı sıra hazımsızlık ve diğer mide ve bağırsak 
rahatsızlıkları gibi iç hastalıklarında kusturucu olarak kullanı-
mını anlatır. Antik tip geleneklerinde aromaterapinin önemli 
bir yeri vardı. Eski metinlerde hastaları sakinleştirmek veya 
iyileştirmek için bitkilerle demlenmiş sıcak zeytinyağı reçeteleri 
bulunur. MS 1. yüzyılda yaşayan Yaşlı Plinius özellikle daha ol-
gunlaşmamış zeytinlerden elde edilmiş zeytinyağının şifa verici 
olarak kullanılmasını savunuyordu. Günümüzde erken hasat 
zeytinyağında antioksidan özelliği taşıyan polifenol miktarının 
en yüksek seviyede olduğunu biliyoruz.

Tabii ki sağlıkla ilgili konularda her zaman öncelikle doktoru-
nuzun görüşünü almak, modern tıbbın yöntemlerine başvur-
mak en doğrusu. Zeytinyağının sağlığa faydaları konusunda 
ise, bu faydaların ölçülebilir olduğu, sayısal verilere dayanan 
çalışmaları dikkate almak gerekli. 

Aşağıda bahsedeceğimiz araştırmalar en geniş kapsamlı ve 
modern tıbbın beslenme alışkanlıklarında zeytinyağına yer 
vermeyi tavsiye etmesinde en büyük etkiyi yaratmış olanlardır: 

PREDIMED İspanya’da kalp hastalıkları üzerine 55-80 yaşları 
arası 7447 gönüllü denek ile 5 yıl boyunca yürütülen müdahaleli 
bir çalışmadır. 

SUN projesi İspanya'da orta yaşlı, üniversite mezunu 
20.000'in üzerinde gönüllü denek üzerinde yapılan ileriye 
dönük bir çalışmadır. Her iki yılda bir yapılan raporlamalarda 
ön bulgular, zeytinyağı tüketiminin tansiyon düşürücü etkisi 
olduğunu göstermiştir. Daha sonraki bulguların analizi Akdeniz 
diyetinin genel ölüm oranını azalttığını göstermiştir. 

Üç Kent Araştırması (Three City Study) Fransa'nın Dijon, Mont-
pellier ve Bordeaux şehirlerinde 1999-2012 yılları arasında yapılan 
ileriye dönük bir çalışmadır. Damar hastalıkları ile bunama 
arasındaki ilişkinin araştırıldığı bu çalışmada ortalama 65 yaşında 
3644 erkek ve 5645 kadın denek yer almıştır. Özellikle zeytinyağı 
tüketimi ile inme arasındaki ilişki beş yıl süreyle ölçülmüştür. 

EPICOR: İtalya'nın kuzeyindeki Torino ve Varese kentle-
rinden, ortasındaki Floransa'dan ve güneyindeki Napoli ve 
Ragusa’dan 35-74 yaşları arasında 30.000 kadar İtalyan kadının 
katıldığı bu araştırmada sekiz yıl süreyle zeytinyağıyla kalp 
damar hastalıkları arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır.  

EPIC-İspanya: İspanya'nın Asturias, Granada, San Sebastián, 
Murcia ve Navarra bölgelerinden % 38'i erkek olmak üzere 
toplam 40.000 kişinin katıldığı bu araştırmada on bir yıldır kalp 
damar hastalıkları incelenmektedir.

ABD’de 1972 yılında yapılan MrFIT (Multiple Risk Factor 
Intervention Trial) araştırmasına kalp damar hastalıkları riski 

yüksek 12.866 kişi katılmış. Müdahaleli bu araştırmada beslen-
me ve egzersizin koroner arter hastalığıyla ilişkisi incelenmiş. 
Beslenme alışkanlıkları değiştirilerek kolesterolün ve tansiyo-
nun düşürülmesine, davranış alışkanlıklarının değiştirilmesiyle 
sigara bıraktırılmasına çalışılmış. Ancak yedi yılın sonunda 
kontrol grubuyla müdahale edilen grup arasındaki sonuçlarda 
kayda değer bir fark görülmediği için araştırmaya son verilmiş. 
Fakat aynı çalışmanın verileri daha sonra yeniden analiz edildi-
ğinde bulunan sonuçlar beslenme, egzersiz ve destek tedaviler 
gibi yaşam tarzı değişikliklerinin faydası konusunda yukarıda 
saydığımız diğer araştırmaları destekler nitelikte olmuş.

Hastalıkları önlemenin en iyi yolu sağlığı korumaktır. Sağlıklı 
yaşam denince de fazla kilolu ya da çok zayıf olmamak, iyi 
uyumak, düzenli egzersiz yapmak, sevgi dolu bir aile, güzel 
arkadaşlıklar, belki evcil hayvan(lar)la bezenmiş bir yaşam tarzı 
akla gelir. Peki, natürel sızma zeytinyağında sağlıklı ve uzun 
bir yaşam için işimize yarayacak maddeler nelerdir? Birkaç 
tanesinden burada bahsedelim, klinik ve laboratuvar çalışmala-
rından elde edilen kanıtları tartışalım. 

Zeytinyağındaki sağlığın kaynağı
Zeytinyağının oluşturan trigliseritlerin içindeki yağ asitlerinin 

aşağı yukarı % 70'i oleik asittir. Tek bir çift bağı olan oleik aside 
tekli doymamış yağ asidi denir ve en sağlıklı yağ asididir.

Natürel sızma zeytinyağında trigliseritlerden sonra en önemli 
ikinci molekül grubu oksijen ve türevlerinin zararlı etkileriyle 
mücadele eden polifenollerdir. Oksijenle aramızda adeta bir aşk 
nefret ilişkisi vardır. Oksijen yoksa besinleri yakamayız, yakamaz-
sak enerji alamayız. Ama olmaması gereken yerlere eriştiğinde 
müthiş zarara neden olur; protein, DNA, hücre zarı dinlemez, 
önüne geleni delik deşik eder. İnsanların çektiği ağır hastalıkla-
rın çoğunun ve hatta yaşlanmanın nedeni, oksijenin aşırı reaktif 
türlerinin verdiği zararların zaman içinde giderek artmasıdır. 

Zeytinyağını sağlıklı kılan ikinci önemli faktör, içerisinde doğal 
olarak bulunan fenol ve polifenol formundaki antioksidan mo-
leküllerdir. Antioksidan moleküller doğrudan meyveden yağa 
geçtikleri için sadece natürel sızma ve natürel birinci yağlarda 
bulunurlar. Rafinasyon sırasında kaybolurlar. Meyvenin çeşidi, 
ne zaman toplandığı, nerede yetiştiği, hangi şartlarda sıkıldığı; 
yağın nakliyesi, depolanması hatta market rafında ne şartlarda 
beklediği bile şişedeki fenolik madde miktarını etkiler. 

Zeytinyağında enflamasyona karşı etkili madde ise oleokan-
tal. Oleokantalın tedavi edici etkileri daha yeni yeni anlaşılmaya 
başlıyor. Enflamasyon denince ilk akla gelen artrit ve inmenin 
yanı sıra yeni araştırmaların bulgularına göre kanser ve buna-
maya karşı da etkili. Zeytinyağını tattığınızda boğazınız yanı-
yorsa bu, oleokantalın varlığına işaret. Bazen öksürtecek hatta 
gözlerinizi yaşartacak kadar şiddetli bir histen bahsediyoruz. 

1999 yılında Fransa'nın Lyon kentinde yapılan bir araştırma-
da, Akdeniz diyetiyle beslenenlerde kalp krizlerinin %75 oranın-

da düştüğü bildirildi. Kısa bir süre sonra Amerikan Kalp Birliği 
bu araştırmanın bulgularını Amerikan toplumuyla paylaştı 

ve kalp  hastalığı riski taşıyan kişilerin Akdeniz diyetiyle 
beslenmelerini önerdi. 2014 yılında Journal of American 

Heart Association’da 1957-2013 yılları arasında yapılan 
araştırmaların tümünün karşılaştırıldığı bir inceleme 

yayınlandı. Akdeniz diyetiyle beslenerek kalp damar 
hastalığı riskinin % 30 düşürülebildiği (PREDIMED), en 
fazla zeytinyağı tüketen grupta kalp damar hastalıkları 
nedeniyle ölümlerin % 40 azalması (SUN) gibi bulgular 

üzerine Amerikan Kalp Birliği özellikle kalp, diyabet, inme 
gibi hastalık riskleri taşıyan kişilere Akdeniz diyetini daha da 
güvenle önerdi.
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İzmir'in benzersiz zeytinyağları
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 

2019 yılında sofralık zeytin üretimi 415 bin ton, yağlık 
zeytin üretimi 1 milyon 110 bin ton olmuş. Toplam 225 bin 
zeytinyağı üretilmiş.

Türkiye sofralık zeytin üretiminde İspanya ve Mısır'ın 
ardından dünyada üçüncü, zeytinyağı üretiminde ise 
yaklaşık 193 bin ton üretimi ile İspanya, İtalya, Yunanistan 
ve Tunus' un ardından beşinci sırada yer almaktadır. Ancak 
üretim miktarı İspanya'nın beşte biri.

Türkiye'de kişi başı zeytinyağı tüketimimiz de artıyor. 
2001 yılında 1,3 kg iken 2 kg'a yükselmiş.

Türkiye'de Aydın, İzmir ve Muğla zeytin ve zeytinyağı 
üretiminde ilk üç ilimiz. Zeytin ve zeytinyağı üretimimizin 
yarısı bu illerde gerçekleşiyor.

Gödence’nin efsane zeytinyağı
 Yarımada, Homeros’un “kimseye ait değilim, herkese 

aitim. Sizden önce vardım, sizden sonra da var olacağım.” diye 
anlattığı erkence zeytinin memleketidir. Yarımadanın Kızıldağ-
ları ise Türkiye’nin tarım açısından en özel bölgelerinden biri. 
İzmir'in akciğerleri, su ve yağış havzası olan, antik dönemden 
bugüne tarım yapmaktan vazgeçilmeyen bir bölge. Zeytincili-
ğin ve bağcılığın binlerce yıllık geçmişi var bu topraklarda. 

Bölgenin kendisine has bir mikrokliması var. Özel bir ik-
lim. Hem Güzelbahçe üstünden hem Doğanbey körfezinden 
karşılıklı olarak deniz rüzgarlarını alıyor. Deniz rüzgarı içerilere 
kadar sokuluyor. Bu zeytinimizin kalitesine ciddi biçimde etki 
ediyor. Hem yağ verimi hem yağ kalitesi açısından. Bu bağlam-
da deniz seviyesiyle 350 metre rakımdan sonrası arasında çok 
ciddi bir fark var. Yağın ömrünün uzunluğunda, polifenollerin 
yüksekliğinde bu önemli bir etken oluyor.

Yine aynı mikroklima sayesinde, zeytinin en büyük düşmanı 
zeytin sineği bölgemizde üreyemiyor. Diyelim ki Körfez bölge-
sinde, Edremit'te, Ayvalık’ta 100 birim nesil çıkarıyorsa, burada 
1 nesil, 2 nesil veriyor. Yani o kadar düşük. Dolayısıyla ilaçsız, 
zehirsiz bir üretim yapabiliyoruz.

İyi ve kaliteli bir zeytinyağı için doğanın sunduğu nimetler 
bunlar. Ama bir de insan faktörü var. Zeytini nasıl ürettiniz, na-
sıl topladınız, sıktınız; yağı nasıl muhafaza ettiniz? Bu konuda 
kooperatif olarak elli yıllık tecrübemiz, titizliğimiz ve çağa ayak 
uyduran teknolojimiz var.

Kaliteli bir zeytinyağı için soğuk sıkım diyoruz. Ama bu iş 
zeytinlikte başlar. Dibe düşmüşler, bozuk olanlar ayrılır. Ka-
salara konulur ve fermantasyon yaşatılmaz. Fabrikaya gelmiş 
bir zeytin tanesi en geç 12 saat içinde işlenir. Biz zeytinyağı 
fabrikamızda dört defa teknoloji yeniledik. Çok zengin olduğu-
muz için değil, kalite kavramlarını hayata geçirme konusunda 
olağanüstü araştırıcı ve titiz davrandığımız için. Şimdi kullan-
dığımız teknolojide zeytin ezilmez, hareketli çekiçlerle kırılır. 
Binlerce darbeyle her zeytin tanesi kırılır, ezmiyorsun, ısıtmı-
yorsun, 25-28 derecelik bir sıcaklıkta olgunlaştırıp hamur ha-
line getiriyorsun, yağ keseciklerini patlatıyorsun. Yağ çıkardın 
bitti mi, hayır. İyi bir ürünü saklamak için sağlıklı bir depolama 
sistemine sahip olman lazım. 15 derecede krom nikel tanklarda 
uykuya alacaksın. Tüketiciye bu ürünü ulaştırdığında soğuk 
sıkım kaliteli bir zeytinyağı ulaştırmış olursun. 

Zeytinyağı tüketicisi artık daha bilinçli. Biz ürünümüzün 
çoğunu bir tür abonelikle pazarladığımız için tüketicimizle doğ-
rudan temasımı güçlü. Bir kısmı da tüketim kooperatiflerinde 
örgütleniyorlar ve bize ahiret soruları soruyorlar. Bu sorular-
dan bazıları afaki oluyor ama hiç sorgulanmamasından iyidir. 
Tüketicinin bu titizliği bizim de üretimdeki kalitemizi koruyup 
geliştirme heyecanı veriyor.

Türkiye’de zeytinyağı 
sektöründe kooperati-
fimiz kalite kavramları 
bakımından ilk sıralar-
da, standartları belir-
leyecek, sektöre yön 
verebilecek kadar etkin 
bir konumdadır.    

Özcan Kokulu
Gödence Tarımsal Kalkınma  
Kooperatifi Başkanı

Ege’nin zeytin ormanlarının zeytinyağı

Bir zeytinyağı düşünün ki İzmir’in kadim zeytin ormanla-
rının ve bu ormanlarda yaşayan canlıların imecesi ile üretili-
yor. Sincaplar, kızılgerdanlar, tilkiler, kaya sansarları, orkide-
ler ve daha niceleri bu binlerce yıllık zeytin ormanlarında bu 
imecenin bir parçası. Örfene Zeytinyağı da adını Anadolu’da 
birlikte çalışmak, üretmek anlamına gelen örfene sözcüğün-
den alıyor. Çünkü bu ormanlarda, gıda herkes için iyi, temiz 
ve adil olmayı sürdürüyor.

Tüm dünyada geleneksel ve yerel yemek yeme biçimleri-
nin yanı sıra, yerel ekosistemlerin korunmasını teşvik eden 
Slow Food ve Doğa Derneği’nin uzun yıllar çalışmaları so-
nucunda Örfene Zeytinyağı 2019 yılında ‘’presidium’’ olarak 
tescilleniyor. Küçük üreticileri ve kaliteli doğa dostu üretim-
leri korumak için geliştirilen bu tescil modeli, Türkiye’de ilk 
defa Örfene Zeytinyağı’na veriliyor.

Peki üretim yaparken bir yandan da doğayı koruyan bu 
kriterlerden bazıları neler?

Örfene Zeytinyağı’nın üretildiği zeytin ormanlarında, 
zeytinler deliceye (yabani zeytin) aşılanmış zeytinliklerde 
zirai zehirler ve kimyasal gübre kullanılmıyor. Etrafı tellerle 
çevrilmeyen zeytin ormanları, biyolojik çeşitliliği destekliyor. 
Bu sayede, zeytin ormanları, çakal, yaban domuzu, tilki, kaya 
sansarı gibi memeli türlerinin yanı sıra üveyik, kumru, maskeli 
ötleğen, kızılgerdan, karatavuk gibi kuş türlerinin ve Osmanlı 
engereği gibi yılan türlerinin yaşam alanı olmaya devam 
ediyor. Toprağın büyük tarım makineleri ile sürülmemesi sa-
yesinde birçok nadir orkide türü de bu alanlarda var olabiliyor. 
Toplandığı gün hiç beklemeden, kasalarla doğrudan sıkıma 

giden zeytinler soğuk sıkıma giriyor.
Örfene Zeytinyağı, bu araştırmaların 

bir sonucu olarak ortaya çıkmış yüksek 
gastronomik değere sahip bir zeytinya-
ğı olmanın yanı sıra aynı zamanda bir 
doğa koruma çalışması. Doğa Derneği 
ve Slow Food Mahal, 2013 yılından 
bu yana sürdürdüğü araştırmalarla, 
biyolojik çeşitliliği destekleyen yaşam 

alanları niteliğindeki 
Ege’nin zeytin orman-
larının korunması için 
çalışmalar yürütmeye 
devam ediyor.    

Asil Dugan
Doğa Derneği Yavaş Dükkan 
Koordinatörü
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90’lı yıllarda hala birçok yerde gördüğümüz bir fotoğraf 
yayınlanmıştı. Küçük bir buz kütlesinin üzerinde duran, 
bağırdığını tahmin ettiğimiz bir kutup ayısının fotoğrafı. 

Buzullar eriyor, kutup ayıları evsiz kalıyordu, bizden çok çok 
uzaklarda bir yerlerde "küresel ısınma" vardı.

Mevsimler değişti, bir acaip olmaya başladılar sonra. Nisan-
da kar mı yağardı? Eskiden bahar vardı. Temmuzda dolu mu 
olurdu? İşte bunlar hep "iklim değişikliği"ydi.  

Son zamanlarda da ‘İklim Krizi’ diye bir şey çıktı başımıza. İk-
lim değişikliği değişmişti işte, nur topu gibi bir krizimiz olmuş-
tu. Peki değişen neydi?

Hava beklediğimiz gibi olmadığında “işte mahvettik dünyayı, 
küresel ısınma var” derken neyi kastediyoruz? Nereden geldi 
bu ısınma? Kim yaptı bunu? Tek bedeli o gün havanın tahmin 
ettiğimiz gibi çıkmamasından ötürü yanlış kıyafet seçimi yap-
mamız mı sadece?

20 yılı aşkın zamandır sıklıkla duyduğumuz, kötü bir şey 
olduğunu tahmin ettiğimiz bu durumun sebebinin, çözümünün 
ve bedelinin ne olduğunu konuşmuyoruz.

İklim Krizi’ne sebep olan şey  sera gazları. Sera gazları dün-
yanın ısısının uzaya kaçmasına engel olmak için, dünyayı saran 
karbondioksit, su buharı, metan, ozon ve nitrojen oksittir.* Eğer 
bu gazlar olmasaydı dünya tamamen buzullarla kaplı olurdu. 
Konforunu, pratikliğini çok sevdiğimiz kapitalist dünya düzeni 
sayesinde biz bu gazları öyle çoğalttık ki dünya çok ısınmaya 
başladı. 

Daha çok ürettiler, daha çok aldık, daha çok giyip, daha çok 
gezdik ve saldığımız bu karbonlar sera gazlarını kalınlaştırdı.

Sanayi devrimi ile fabrikalarımıza, arabalarımıza, tren ve 
uçaklarımıza kavuştuk. Bunları kullanmak içinse fosil yakıtları 
bulduk. Dünyanın insanlıktan çok önceki zamanlardan beri 
biriktirdiği bu enerji kaynağı bize neredeyse her şeyi daha 
"pratik" yapabilme imkanı sağladı. Bilim insanları çok uzun 
zamandır fosil yakıt kullanımı sonucunda oluşan karbon salını-
mının atmosfere ve dolayısıyla bize vereceği zararlar, oluşacak 
felaketler ile ilgili gözlemlere dayalı öngörülerde bulunuyorlar. 
Fakat bizim Amerikan filmlerinde sıklıkla gördüğümüz bir klişe; 
"Her felaket filminin başlangıcında, sözleri dinlenmeyen bir 
bilim insanı vardır". Ve maalesef bu hayati öneme sahip konu 
karar mercileri için sadece bir klişeyken, mesele sadece ve hep 
para oldu. Halbuki ısınma ekonomileri küçültüyor. İklim krizi ile 
ilgili önlemler alınmazsa 2100’e geldiğimizde küresel üretimde 
%20’lik azalma olma olasılığı %51,salınımlar azalmazsa  
GSMH’nin yarı yarıya gerileme olasılığı %12.Büyük Buhran  
GSMH’nin yalnızca %2 azalmasına sebep olmuştu.**

E peki bu karbonları emen hiçbir şey yok mu?
Aslında yıllardır gönderdiğimiz plastiklerle 

üzerinde 7. Kıtayı oluşturduğumuz okyanus-
lar, saldığımız karbonun dörtte birinden 
fazlasını emiyor. Geçen elli yıl içinde de 
küresel ısınmanın sebep olduğu aşırı 
ısınmanın %90’nını okyanuslar emdi. 

Sadece son yirmi yıl içinde okya-
nuslar, gezegenin tamamının fosil 
yakıt rezervlerinde bulunan enerji mik-
tarının 3 katı kadar enerji emdiler. Ama 

bu kadar çok karbondioksit emilimi sonucunda okyanusların 
asitlenmesi denen şey ortaya çıktı ve bu asitlenme de ısınmayı 
0,25 ile 0,50 arasında arttırabilir. Yani bu bir kısır döngü.***

Ben bunlar için ne yapabilirim? 
Geri dönülemez bir yerde değiliz henüz ama maalesef o gün-

ler de yakın. Sürdürülebilir olmayan bu düzenden bir an önce 
vazgeçmeliyiz. Devletler, büyük şirketler, fabrikalar çok karbon 
salıyor, evet. Ama o devletler ve şirketler biziz. Biz tükettikçe 
üretiyorlar. Biz istiyoruz ve onlar yapıyorlar. O yüzden değişime 
kendimizden başlamalıyız. Daha az tükettiğimiz, daha az atık 
ürettiğimiz, atıklarımızı değiştirebildiğimiz bir hayat düzenine 
geçmeliyiz.

"Sıfır atık" bir ütopya olsa da temsil ettiği yaşam biçimi bizim 
tek çaremiz. Daha iyi bir ekonomi, daha sağlıklı ve mutlu bir 
yaşam için artık hatamızı kabullenip harekete geçme vakti. Ve 
gözünüz korkmasın, bu bütün hayatınızı ters yüz edecek bir 
değişiklik değil. Ufak değişikliklerin neleri değiştirebileceğini 
gördüğünüzde şaşıracaksınız.

Karbon ayak izinizi ölçerek başlayabilirsiniz. İnternette öl-
çüm yapan birçok site var.

Sonra da biraz ellerimizi kirleteceğiz. Çöpünüzü bir karıştırın 
ki bakalım neler tüketiyoruz, ne kadar ve niye tüketiyoruz? 
Sıfır atık yaşamın yol gösterici bazı kaideleri olsa da, aslında 
bu kişisel bir süreç de aynı zamanda. Kendimizle yüzleşmemiz 
gerekiyor. Geçen hafta indirimden aldığımız o kazağa gerçek-
ten ihtiyacımız var mıydı? Evet kazağa ihtiyacımız vardı, e peki 
o kazağı kim, nerede, ne şartlarda üretti ve bizim elimize nasıl 
ulaştı? Sürekli birilerinde gördüğümüz o otomatik damacana 
pompası gerçekten gerekli mi, yoksa aynı işi elimizle basarak 
da yapabiliyor muyuz? 25 krş olduğu için poşet almıyorken, 
bedava pazar poşetleri nasıl bizimle eve geliyor? Streç filmler 
olmadan da bir mutfak mutfak olur mu? Her sabah işe giderken 
aldığımız kahvelerin karton bardakları, gerçekten karton mu? 
Peki ya geri dönüşüyor mu? Geri dönüşüm çözüm mü? Geri 
dönüşüm fabrikaları da karbon salmıyor mu? Yemek yapar-
ken çıkan bu sebze kabukları organik değil mi canım, toprağa 
karışmıyor mu?

Gözünüz korkmasın. Bu değişim ha deyince olmuyor. Tabi 
isteyen öyle de yapıyordur, ama ben öylesinin sürdürülebilir 
olduğunu düşünmüyorum. Benim değişimim yaklaşık 2 yıldır 
sürüyor. Sorularımıza, sorunlarımıza tek tek cevap bulacağız, 
çözümler öyle kolay ki bu zamana kadar neden yapmadığımızı 
sorgulayacağız.

İmzaladığımız fakat hala onaylamadığımız Paris İklim Anlaş-
ması’nın onaylandığı, atıksız bir günde görüşmek üzere.

Kaynaklar 
*http://climatechange.boun.edu.tr/
**Yaşanmaz Bir Dünya,Ekonomik Çöküş Syf 104 Notlar 4 ; Mark Lynas,Six 
Degrees;Our Future on a Hotter planet (Washington , DC: National Geographic 
Society,2008) 
***Yaşanmaz Bir Dünya,Ölen Okyanuslar Syf 128 Notlar 7 ;Rob Monroe ‘How 

Much co2 Can The Oceans Take Up?’(Scripps Institution of Ocenography) 13 
Temmuz 2013

Sıfır mı atık?

Hande Ünal
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O sinema ile kendini keşfetmiş bir 
emekçi, kamerayla tanıştıktan 
sonra yaşamını değiştiren bir 

kadın, kamerasıyla hikâyeler anlatan bel-
gesel sinema yönetmeni Kibar Dağlayan 
Yiğit.

2018 Ekim ayında Sığacık Yazarlar 
Evi’nde sessiz sedasız bir proje başladı. 
“Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” 
kadınların kamera ile kendileri anlatması 
amaçlanmıştı. Ürkek bir heyecanla başla-
yan kadınlar; güler yüzü, ışıl ışıl gözleri 
ve her an kucaklamaya hazır duruşuyla 
Kibar Hoca’nın vizörüne girdiklerinin he-
nüz farkında değillerdi. Üç aylık süreçte 
gündüz ve gece gruplarıyla haftada iki 
gün otuz kadının katıldığı buluşmalar 
öğrenmeyle birlikte bir kültürel paylaşı-
ma dönüştü. 

Her hafta ülkemiz sinemasının önemli 
adları, üniversitelerin sinema bölümü ho-
caları, senaryo yazarları, akademisyenler 
-Selahattin Yıldız, Neslihan Schmidt, Elif 
Dağdeviren, Pınar Şenel, Yavuz Gümüş 
gibi ustalarla tanışıyor; derslerinden 
yararlanma fırsatı bulup kendimize bir 
şeyler ekliyorduk. Atölye çalışmalarıyla 
teoriden pratiğe geçmiş kamerayı etkili 
kullanma tekniklerini öğrenmeye ve 
uygulamaya başlamıştık. Telefonlarımız-
la fotoğraf karelemeyi, tripotlar edine-
rek hareketli çekim yapmayı, ama her 
şeyden önce neyi anlatmak istiyorsak 
onu yazmayı deneyimlemeye başladık… 
Gruplar oluşturarak çekeceğimiz senar-
yoları yazmaya, çekim mekânları arama-
ya, deneme çekimlerine başladık.

Kurs biterken beş film çıktı ortaya. 
Yazımından, anlatımına, kurgusuna her 
şeyiyle yaşamında daha önce kamera 
ile amatör bir ilişkiden fazlası olmayan 
kişilerden Seferihisar yöresine ait beş 
kısa film veya belgesel film. 

Kibar Dağlayan Yiğit ile sinema ve ha-
yat üzerine sohbet etmek için Seferi Keçi 
Kültürevi’nde buluştuk. 

- Sinemaya ilginiz nasıl başladı?
Kibar D. Yiğit: Yazlık sinemadan 

başlamıştı. Çocukken yazlık sinemaya 
karşı bir sevgim vardı, çok ışıltılı, çok 
farklı bir dünya gibi geliyordu bana. Ben 
ilk sinema afişini Maltepe’de bir yazlık 
çay bahçesinde gördüm. Tarık Akan’ın bir 
filmi vardı, annemle birlikteydik. Anne-
me, oturalım seyredelim, dedim. “Yok.” 
demişti. ”Bu bize göre değil.” Annem, 
sinemanın başka bir kesime ait olduğunu 
düşünüyordu, çünkü öyle öğretilmişti. 
Ama eminim, o benden daha çok istiyor-
du. Hiç unutmuyorum, sinemaya ilk 20 
yaşında gittim.

- Sinema yolculuğunuz bir kursa git-
menizle başlamış ama sinema kursuna 
değil öykü kursuna gitmenizle.

- Ben çocukluktan beri ufak ufak 
öyküler yazıyordum. Öykü dilini ge-
liştirmek için hangi atölyeye gitsem, 
ne yapsam diye düşünüyordum. Hala 

yayın yapan bir radyoda “öykü saat-
leri başladı” diye bir anons duydum. 
Atölyeye başladığım gün Kadıköy’de, 
“Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” 
filmini izlemiştim, çok etkilendim. 
Ahmet Uluçay’ın hikâyesi, beni çok 
etkiledi. İnanıyorum, Ahmet Uluçay’ın 
dediği gibi; evet, karpuz kabuğundan 
Titanik de yapılır. O söz bana teselli, 
bir yol olmuştu… Kursa gittim, amacım 
öykü yazmak aslında; öykü için kayıt-
lar kapanmış. “Ama sinema atölyesi 
devam ediyor. Şu anda ders başlayacak, 
bir bak istersen, Uğur Kutay Hoca’nın 
dersi.“dediler. Sinema deyince ben 
durdum, hiç aklımda yok ya sinema. O 
film olmasa belki ben derslere girme-
yecektim. Peki, dedim, sınıfa girdim. 
Hoca bir film anlatıyor. Sonra filmi açtı, 
çıktı gitti. “Sonsuzluk ve Bir Gün” adlı 
film. İzliyorum... İzliyorum da hiçbir 
şey anlamadım filmden. Bitince geri 

Yönetmen Kibar Dağlayan Yiğit:

'Belgesel, derdi olan 
insanın işi'
"Ben belgeselin derdi olan insanla ilgili 
olduğunu düşünüyorum, bir yaşam biçimi 
gibi. Bir derdin varsa anlatıyorsun, yoksa bir 
hobi olarak yapamazsın belgeseli, belki kısa 
film yapabilirsin ama bir belgesel olmaz. 
Belgesel bence muhalif olmadır." 
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Soldan sağa, Emel Kadör, Kibar Dağlayan Yiğit ve Necla İmancı.
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döndü hocamız, bir saat bu filmi anlattı. 
Buradan ne anladınız, şuradan ne anla-
dınız... Film analiziymiş bu. O gün orada 
öğrenmiştim analiz ne demek diye. 
Hocamız, bana dedi ki; “Sen yenisin, 
bir şey anladın mı?” “Hayır, ben bir şey 
anlamadım.” dedim. “Bunu git evde bir 
daha izle.” dedi. Filmi tekrar izledim 
yine bir şey anlamadım, çok sıkıcı geldi. 
O filmi iki yıl sonra izlediğimde ne kadar 
güzel olduğunu anlamıştım… Uğur 
Kutay Hocam çok severek dinlediğim, 
çok etkilendiğim, çok güzel bir hocam. 
Kendisinin birçok sinema kitabı var. 
Benim için çok önemli bir insan. 

- Sinema atölyesinde deneme filmi-
nizin Nuri Bilge Ceylan’la ilgili bir anısı 
var. 

- Şöyle bir şey oldu. Kurs programın-
da, hocalar arasında Yeşim Ustaoğlu, 
Nuri Bilge Ceylan da derslere girecek, 
diye yazıyordu, ama onlar gelmedi. Çok 

güzel hocalarımız vardı, hepsi çok iyi-
lerdi. Çok teşekkür ederim. Kısa film ya-
pıyoruz. İlk kısa filmim, adı, "Nuri Bilge 
Ceylan Çok Uzakta". Neden? Çünkü bize 
geleceği saatlerde “Uzak”ı çekiyordu. 
Ben de öyle bir kısa film yaptım. Hatta 
onun bir resmini koymuştuk atölye-
de. Çok komik bir kısa film, çok selam 
söylüyorum ona da… 

- İlk filminiz “İplik Hayatlar” ile sine-
ma yolculuğunuz başladı. 

- Atölye dokuz ay sürdü. Bitmek 
üzereyken bir gün… Ben markette, 
bakkalda gazete başlıklarını okumayı 
çok seviyorum. Yine başlıkları okuyor-
dum, bir baktım, manşette Bursa’da 
bir yangın olmuş, kenarda çok küçük 
bir yazı ile “5 kadın hayatını kaybetti”. 
Hürriyet gazetesiydi. “YANGIN”ı çok 
büyük yazıyordu; “yangın” çok büyük 
ama “5 kadın hayatını kaybetti” çok 
küçük yazılmıştı. Çok üzüldüm. Beş 

kadının ölümünün öyle küçük verilmesi 
çok zoruma gitti. Bir arkadaşla paylaş-
tım. Gideyim, çekeyim dedim. Böyle bir 
kamerayla hayatımda ilk defa Bursa’ya 
gittim. 

- Olaydan ne kadar sonraydı?
- Bir ay olmuştu ama olay daha sıcaktı. 

Bir avukat arkadaş bana çok yardımcı 
oldu, hatta filmde de konuştu. Ölen 
kadınlardan birinin, 13 yaşında Ayşe 
adlı bir kız çocuğu olduğunu, fabrikada 
çalıştığını, o gece mesaiye kaldığını 
öğrendim. Beş kadın; biri çocuk, biri 
hamile olan beş kadın; yılbaşından bir 
gün önce mesaiye kalıyorlar, kilitli kapıyı 
açamadıkları için yanarak ölüyorlar. 
Ayşe’yi anlatmak istedim. Babasına 
ulaştım. Aile çok sıcak davrandı. Ayşe’nin 
yazılarını gördüm. Bir kız arkadaşıyla 
çok samimiymiş, hep birlikte dolaşırlar-
mış, fabrikada da çalışırlarmış. Yılbaşı 
hediyeleri almışlar birbirlerine. İkisi de 
yanarak ölmüş. Ayşe Denizalan 13 yıl 
boyunca hiç oradan çıkmamış. Hayatı 
okul, ev, fabrika mezarlık. Tek başına 
bir sinema öyküsü Ayşe. İşçilerin insan 
yerine konmadığını anlatan bir hikaye. 
Çocuk işçiler, kadın işçiler, yasadışılık pek 
çok hikâye barındırıyor aslında. Ben Ayşe 
üzerinden anlatmak istedim.

- “İplik Hayatlar”dan sonra “Cam-
dan Köprüler”de kameranızı mevsimlik 
işçilere çevirdiniz. Köprülerin camdan 
değil de candan olmasını isteyen bir film 
çektiniz. Ardından güneşin, yağmurun, 
toprağın insan üzerindeki etkilerini 
irdelediğiniz “Rüzgarın Şarkısı” geldi. 
Belgesel filmler hepsi. Sizin için belgesel 
sinema neyi simgeliyor? Kibar Dağlayan 
kamerasıyla nerede duruyor?

- Ben belgeselin derdi olan insanla 
ilgili olduğunu düşünüyorum, bir yaşam 
biçimi gibi. Bir derdin varsa anlatıyor-
sun, yoksa bir hobi olarak yapamazsın 
belgeseli, belki kısa film yapabilirsin 
ama bir belgesel olmaz. Belgesel bence 
muhalif olmadır. Ben sinemanın hisset-

- Atölye devam ederken Necla İmancı ile sürecin belgeselini çekmeye başladınız. 
Arşipel Kadınları’nı ne zaman izleyebileceğiz?

- KDY: Bu iki yıllık bir hikaye. Necla ile biz atölyenin, dikiş nakıştan başlayan hika-
yesini, kırmızı halıda bitirdik. Film aslında bir atölye hikayesi, bir başarı hikayesi. Şu 
anda kurgu aşamasındayız. Ocak ayından itibaren festivallere vermeyi düşünüyo-
ruz. Tunç Bey söz verdi, provayı İzmir’de yapacağız, birlikte izleyeceğiz.

- “Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” atölyesi sizin hayatınızı nasıl değiş-
tirdi?

Necla İmancı: Nakış atölyesine devam ediyordum. Bir gün Kibar Hoca geldi, 
projeden söz etti. Bizim için bir macera, hayatımızda belki ileriye bırakabileceğimiz 
bir şey olacak düşüncesiyle başladık. Sığacık Yazarlar Evi’ne gidip gelmek, derslere 
katılmak, sonrasında da çekimlerle zamanın geçtiğini anlamıyorduk, çok zevkliydi. 
İnanılmaz güzeldi. 

Fotoğraf ya da video çekmeyi seven bir insandım. Bu atölyeden sonra bakış açım 
değişti. Bana çok şey kattı. Dışarıda gördüğüm her şeye daha farklı bakıyorum ar-
tık. Dilerim ileride iyi bir yönetmen olabileyim. Sonrasında Kibar Hoca ile çalışmak, 
Arşipel Kadınları’nın bir parçası olmak da gurur verici bir şey. Seferihisar’ı tanıtma 
açısından daha da kıymetli. Çünkü, dünyada Cittaslow olarak bilinen Seferihisar, 
güzel bir sakin şehir, ama bunu Türkiye’ye tanıtmak önemli. Umarım devamında 
daha güzel şeyler yapacağız. Şimdi birlikte yine bir film yapıyoruz, Seferihisar’da 
kaybolan mesleklerle ilgili. 

Seferihisar'da "Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor" projesinde üretilen beş film.

DIKIŞ NAKIŞTAN KIRMIZI HALIYA
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tirme sanatı olduğunu düşünüyorum, 
gösterme değil. Bir şeyi gösterirsin. 
Dersin ki; bu insanlar yoksul, insan-
lar işyerinde eziliyorlar. iş cinayetleri 
oluyor, gösterebilirsin. Göstermek sanat 
değil, hissettirmek sanat. Sinemanın 
da hissettirme, farkındalık ve aynı 
zamanda empati yapma sanatı oldu-
ğunu düşünüyorum. Eğer ben bir filmi 
yaparken karşı tarafa hissettiriyorsam 
bu film iyi olmuştur, hissettirmiyorsam 
olmamıştır. 

- Belgeselle amacınızın vicdanları 
harekete geçirmek olduğunu söyleyebilir 
miyiz?

- Söyleyebiliriz. İnsanın en güzel yanı 
kendi vicdanıdır. Ben belgeselci olarak 
bir ideolojiye inanmıyorum, ırklara inan-
mıyorum. Vicdanın bir ideoloji olduğuna 
inanıyorum. İnsanın da bir ırk olduğunu 
düşünüyorum. İnsan tek bir ırktır. Başka 
bir ırk olduğuna inanmıyorum. Hiç 
inanmadım. Etiketlere de inanmıyorum. 
Vicdan, insan, başka bir şey yok. Öbürleri 
hep yalan. iyi ve kötü var. Başka bir şey 
yok yani. Öyle düşünüyorum. 

- “Mahallemizin Kadınları Sinema 
Yapıyor” adlı bir projeniz var. Yaşamda 
Kadın ve Sanat Derneği ile Seferihisar 
Belediye Başkanı Tunç Soyer destek 
oldular. Koordinatörü de olduğunuz bu 
proje 2018 Ekim ayında Sığacık’ta haya-
ta geçti. Bu düşünce nasıl doğdu? Neden 
kadınlar?

- Sebebi nedir biliyor musunuz? Ulaş-
mayan kadına ulaşma hikayesi. Sinema-
ya ulaşmayan kadının hikayesi, yoksa 
başka derdimiz yok. Neden sinema? 
Sinema, her kesimin ulaşabileceği ve in-
sanı insan yapan duyguları öne çıkartan 
bir hissettirme sanatı olduğu için… 
Neden kadınlar ve çocuklar diye sorarsa-
nız; çünkü kadınlar ve çocuklara ben çok 
inanıyorum. Kadınlar, bir şeyi değiştirme 
yönünde çok iyiler. 

Son günlerde kadınlardan daha çok 
umutluyum. İstanbul Sözleşmesi olsun, 
taciz olayları olsun, kadınlar artık far-
kındalar. Kendilerinin farkında olma hali 
bence çok güzel bir duygu. 2020’nin, 
pandeminin çok korkunç tarafı var, 
yalnızlaştık. Bununla birlikte 2020’nin 
en güzel tarafı da Türkiye’de ve dünya-
da kadınların farkındalık bulma halleri. 
Kendi bedenleri ve duyguları üzerinden 
daha iyi bir mücadele veriyorlar. Ben 
bunu devrim olarak düşünüyorum. 
Şu anda kadınların tacize karşı duruş 
şekilleri bence bir devrim. Bu devrimde 
yalnız olmadığımızı çok iyi biliyorum. 
Birbirimizi hissetmeye başladık. Bu, ta-
cizlere karşı durma hali, en güzel kadın 
hareketi.

- Proje ile amacınıza ulaştınız mı?
- Ulaştık. Altı film çıktı atölyemizden. 

Tamamen burada, Seferihisar’da yaşa-
yan kursiyerlerin yaptığı filmler; hatta 

biri, Hande Yelke’nin çektiği, italya’da 
en iyi film adayı oldu. 13 festival gör-
dü Türkiye’de ve dünyada... Abartısız 
söylüyorum, belki de tek proje şu anda. 
Seferihisar’ın hikayelerini anlatıyorlar.

- Kadın hikayelerinin anlatıldığı bu altı 
film ile Seferihisar’ın kültürünün, top-
lumsal yaşamda kadınların duruşlarının 
da bir belgeseli çekildi. 

- Evet evet. Hem Seferihisar’ın belge-
seli hem Seferihisar’da yaşamış insan-
ların kendi yaşamını anlatma hikayesi. 
Zeytini anlattı birisi. Diğerleri sabunu, 
ekmeği, balığı,yardımlaşmayı. Hepsi 
buranın hikayeleri. "Yağmur’da Kalan-
lar", "Örfene, Ateş ve Su", "Cihanşümul", 

"AdımYalnızlık". Bu arada Necla İmancı 
ikinci, Hande Yelke üçüncü filmini yapı-
yor, Aytül’ün bir projesi var. Ben ilk gün 
söylemiştim atölyede “Ben yaptım, siz 
de yapabilirsiniz .”diye. 

- Pandemi çalışmalarınızı nasıl etki-
ledi? Mahallemizin kadınları sinema 
yapmaya devam edecekler mi?

- İzmir’de Konak ve Aliağa’da atölyeyi 
yapıyoruz. Edremit’te de başlayacağız, 
kadınlarla sinemayı paylaşmaya. Şimdilik 
sanal, daha sonra yüzyüze devam ede-
cek… Her yaptığım sinema atölyesini 
annemin ve annem gibi kadınların düşleri 
saklı kalmasın diye yapıyorum.

- Teşekkürler... 
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Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma ve 
kooperatiflere desteği artarak sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yılın ilk 
aylarında 28 kooperatifle 2021 yılı için 
ürün alım sözleşmesi imzaladı. “Kent-

lerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi” 
ne ev sahipliği yaptı. İlgiyle izlediğimiz bu 
konular üzerine, Bornova’da yeni açılan Can 
Yücel Tohum Merkezi’ni ziyaretimiz sırasında 
buluştuğumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Şevket 
Meriç’le sohbet etme şansı bulduk. 

- İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarım 
politikaları bakımından diğer büyükşehir-
lere de örnek ve esin kaynağı olan adımlar 
atıyor. Belediye’nin bu konudaki yaklaşımını 
özetleyebilir misiniz?

- Şevket Meriç: Yerel yöneticilik sadece 
kentin temizliği, yolları, altyapısı gibi temel 
konularda kentsel hayatın gereklerini yerine 
getirmekten ibaret değil elbette. Özellikle 
merkezi idarenin bıraktığı boşluklar düşünül-
düğünde, yerel yönetimlerin kentin ekono-
mik kalkınması, sosyal ve kültürel ihtiyaçları, 
yoksulluk, istihdam gibi pek çok alanda da 
asli sorumluluklar üstlenmekle karşı karşıya 
olduğu artık herkesin kabul ettiği bir gerçek. 
Üstüne bir de pandemi ve İzmir özelinde peş 
peşe gelen deprem, sel, dolu gibi afetlerle 
beraber bu sorumlulukların daha da ön plana 
çıktığı bir dönem yaşadık. Üstelik bu olağan-
dışı dönem bitmiş de değil.

İzmir söz konusu olduğunda, bu geniş so-
rumluluk alanının en temel ve öncelikli baş-
lıklarından birini “tarım” oluşturuyor. Tarımla 
uğraşan büyük bir nüfusumuz var. Kentin 
ekonomik ve sosyal yaşantısında tarım vaz-
geçilmez bir yere sahip. Dolayısıyla Büyükşe-
hir Belediyemizin politikalarının odaklandığı 
başta gelen alanlardan biri tarım.

Burada Başkanımız Tunç Soyer’in bu alan-
daki özel hassasiyetini de vurgulamak lazım. 
Tarım konusunda Seferihisar’da geliştirdiği 
ve uygulamalarını birlikte hayata geçirdiği-
miz yaklaşımı biliyorsunuz. “Başka bir tarım 
mümkün” başlığıyla ifade ettiğimiz bu yak-
laşımın çeşitli boyutları var. Yerel üreticileri 
kooperatifler temelinde örgütlenmeye teşvik 
eden, bu örgütlenmeleri her yönden des-

tekleyen, tarımsal ürünlerde katma değerin 
artırıldığı bir model geliştiren, ürün çeşitliliği-
ni korumak ve gıda bağımsızlığının teminatı 
olmak adına yerel tohumlara sahip çıkan, 
insanlığın geleceğindeki su ve iklim krizi gibi 
sorunları gözeten, kendi içinde bütünlüğe 
sahip bir yaklaşım bu. Geçen iki yılda İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin tarımla ilgili faali-
yetlerini belirleyen de bu yaklaşım oldu.

- Neler yapıldı bu yaklaşım çerçevesinde, 
başlık başlık ele alırsak?..

- Yerel üreticilere desteklerimizden başla-
yalım isterseniz. Geçen iki yılda üretici koo-
peratiflerinden 340 milyon liranın üzerinde 
alım yaptık. Yaptığımız sözleşmelerle 60’ın 
üzerinde kooperatife alım garantisi verdik. 
“Yeter ki üretin, örgütlü olun, bir çatı altında 
toplanın, böylece krizlerden en az etkile-
neceğiniz bir yapıya kavuşmuş olacaksınız” 
dedik. Tunç Başkanın sözleridir bunlar.

Alım garantisi veriyor olmamızın, koope-
ratiflerde bir rehavete yol açmaması özellikle 
hassas olduğumuz konu. “Bizim için üretin 
ama bize bağımlı olmayın” diyoruz. Bu 
desteği uygularken, onların kendi başlarına 
ürettikleri ürünleri pazarlayabilmekle ilgili 
potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve geliş-
tirmelerini sağlıyoruz. Bu noktada ürünlerini 
bize satarken aynı zamanda kendi alıcı kitle-
lerini de oluşturduklarını söyleyebilirim. Kendi 
e-ticaretlerini yapan, kendi dükkanlarında, 
mağazalarında kendi imkanlarıyla satış yapan 
kooperatiflerin sayısı hızla artıyor örneğin.

Kooperatiflerden alım yaparken gözlem-
lediğimiz başka bazı değerli veriler de var. 
Bizden aldıkları güvenle daha profesyonel 
yönetim şekilleri geliştirdiklerini, ürün 
çeşitliliklerini arttırdıklarını, daha modern 
üretim tekniklerine yöneldiklerini, tüketiciye 
sunarken daha sağlıklı kriterlere ulaştıklarını 
gözlüyoruz.

- Kooperatiflerden aldığınız ürünleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

- Üreticinin düzenli bir gelire kavuşmasını 
sağlarken, tüketicinin de güvenli gıdaya 
ulaşmasına aracı oluyoruz. Belediyemize ait 
Halkın Bakkalında, gıda güvenliği standart-

larında tüke-
ticiye sunuyo-
ruz. Sekizinci 
şubesini açtık. 
Bu bakkallarda 
27 kooperatiften 
tedarik ettiğimiz 
400 kalem ürün 
bulunuyor. Hepsi 
de analizleri 
yapılmış, etiket 
yönetmeliklerine 
göre üretilmiş, 

denetlenebilir ve izlenebilir ürünler. Az önce 
söylediğim gibi, bu ürün çeşitliliği kooperatif-
lerin gün geçtikçe daha yüksek standartları 
hedeflediğini de gösteriyor. 

Ayrıca karşılaştığımız canımızı yakan 
felaketler Belediyemiz için sosyal yardım 
sorumluluğunu daha da öne çıkardı. İhtiyaç 
sahibi dar gelirli ailelere on binlerce gıda 
kolisi hazırlandı, yemek dağıtıldı. Bunların da 
büyük ölçüde kooperatiflerden tedarik edilen 
ürünlerle yapıldığını söyleyebilirim.

Şu nokta çok önemli. Pandemi döneminde 
neye şahit olduk? İnsanlar ilk etapta 
marketlere, bakkallara akın ettiler. Gıda 
alışverişine yöneldiler. Sağlıklı gıdaya 
ulaşabilmenin ne kadar yaşamsal bir sorun 
olabileceğini gösterdi bu süreç. Tarımsal 
üretimin, gıdada kendine yetebilmenin ne 
kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu yönden 
baktığınızda, bu tip kriz ve afet dönemlerini 
aşmanın en uygulanabilir yolunun bir araya 
gelmiş, örgütlenmiş, gönüllülük aidiyeti ile 
birbirine bağlı olan kooperatif tarzı üretim 
modelleri sayesinde olduğunu görüyorsunuz.

Aslında Belediyemiz, kentin, tarımsal 
üretimini yapan kırsalı ile sağlıklı gıdaya 
erişme ihtiyacı duyan ya da kimi dezavantajlı 
bileşenleri arasında bir dayanışma köprüsü 
kurulmasına da aracılık etmiş oldu böylelikle.

- Kooperatiflerin kendi başlarına kolaylık-
la altından kalkamayacağı üretim altyapısı 
maliyetleri var. Bu konularda desteğiniz 
oluyor mu?

- Kooperatiflerin üretim kapasitelerini 
bağımsız bir temelde geliştirebilmeleri için 
en önemli nokta bu. Üretimi geliştirmek ya 
da teknolojik bir yenilenme gerçekleştirmek 
için gerek duydukları destekler için bize 
başvuruyorlar. Ya da bizim yaptığımız incele-
meler sonucunda bazı ihtiyaçları tespit etmiş 
oluyoruz. Neticede kooperatiflerle yürüt-
tüğümüz ortak çalışmalarla, bu ihtiyaçları 
giderecek adımları atıyoruz. 

Bunların ayrıntıları raporlarımızda yer alı-
yor ama aklımda kalanları şöyle özetleyeyim: 
Kemalpaşa’da bal paketleme ve işleme tesisi 
hizmete girdi. Tire’de ürün işleme boylama 
paketleme ve soğuk hava ünitelerinin 
olduğu bir ürün alım merkezi kuruldu. Başka 
ilçelerde de devamı gelecek. Yeni yapılan ya 
da bakımı ve genişletilmesi gerçekleştirilen 
hayvan içme suyu göletleri var. Karaburun, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı için de kooperatiflerle alım sözleşmesi imzaladı.

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Tarımsal 
Hizmetler 
Daire Başkanı 
Şevket Meriç’le 
Bornova’da yeni 
açılan Can Yücel 
Tohum Merkezi’nde 
sohbet ettik.
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Menderes, Menemen ve Ödemiş’te dört 
sulama kooperatifinin sulama altyapısı-
nın modernize edilmesi sağlandı. Üretici 
kooperatiflerine ekim, gübre serpme ve süt 
soğutma tankları gibi son teknoloji tarım 
makineleri hibe edildi. Ortak tarım makine 
parklarımız var ve geçtiğimiz dönemde beş 
binin üzerinde üreticimiz bunlardan fayda-
lanmış. Bunların dışında da Yahşibey’de bir 
sulama göleti ve damlama sulama tesisinin 
yapımına, Bayındır’da süt işleme, Ödemiş’te 
et entegre tesisi, Bergama’da meyve-sebze 
kurutma ve paketleme tesisi kurma hazırlık-
larına başlandı.

Bu tür desteklerin yanı sıra, bir de eğitimle 
beraber yürüyen desteklerimiz var. Örneğin 
arıcılıkla ilgili kurslar oluyor, kursu başarıyla 
tamamlayan üreticilerimizde kovan veri-
yoruz. 134 baş yerli ırk manda dağıttık dört 
ilçemizde. Manda yetiştiriciliğini canlandır-
mak ve “İzmir Mozzarellası” üretip bir dünya 
markası haline getirmek istiyoruz. Bu konuda 
da diğer alanlarda olduğu gibi eğitim çalışma-
larımız ayrıca devam ediyor.  Bunun dışında 
beş milyonun üzerinde fidan dağıtmışız.

İzmir Tarımı, sadece tarlada başlayıp 
tarlada biten bir faaliyet değil; lojistiği, 
paketlenmesi, ürünlerin işlenmesi, 
markalaşması, satışı, ihracatı, Ar-Ge ve 
eğitim faaliyetleri ile bütün bir ekonomik 
süreci kapsıyor. 2019 yılından bugüne üretici 
kooperatiflerden yaptığımız toplam alım 
miktarı 340 milyon lirayı aştı. (Pandemi 
dönemi rakamı ise 200 milyonun üzerinde)

Ürün alım sözleşmesi imzalanan 
kooperatif sayısı arttı, ürün yelpazesi 
genişledi. Son iki yılda ürün alım sözleşmesi 
imzaladığımız kooperatif sayısı 60’a ulaştı. 
28 üretici kooperatifinden ürün alımının 
devamına ilişkin yıllık protokolümüzü ise 
ocak ayında yeniledik.

Üretici kooperatifleri ile kurulan sağlam 
işbirliği ile tarımsal ve kırsal istihdama 
yönelik önemli katkılar sağlandı, yerel üretim 
birçok alanda desteklendi. Süt Kuzusu 
projesine Tire’den sonra Kiraz ve Bergamalı 
üreticileri de dâhil ederek 30 ilçemize de 
yaygınlaştırdık.

Kooperatif ürünü rengârenk çiçekler, 
İzmir’in parklarını, sokaklarını süsledi, sosyal 
yardım ve dayanışma paketlerimiz kavurma, 
peynir, zeytin, bal gibi ürünlerle bereketlendi. 
Köylerimizde 2019’dan bugüne 1 milyon 205 
bin 065 adet zeytin ve meyve fidanı dağıtıldı, 
bugüne kadar dağıtılan toplam fidan sayısı 4 
milyon 950 bine ulaştı.

Hayvancılıkla uğraşan küçük ölçekli üreti-
cilerimize destek olmak ve küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla Bey-
dağ, Kemalpaşa, Aliağa, Torbalı ve Kiraz’da 
bin 253 küçükbaş hayvan hibe ettik.

Yeri gelmişken yerel tohumdan bahsetme-
den geçemeyeceğim. Bu alanda da özel bir 
çabamız var. Şu anda bulunduğumuz, Borno-
va’da Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Can 
Yücel Tohum Merkezi. Can Yücel’in adıyla ilk 
tohum merkezini Seferihisar’da 2011 yılında 

yaptığımız ilk yerel 
tohum etkinliğin-
den hemen sonra 
açmıştık. Şimdi 
Bornova’da ikinci 
merkezimizi kurduk. 
Yerel tohumlarımıza 
sahip çıkmak, kay-
bolup gitmelerinin 
önüne geçmek adına 
bir çabamız var.

- Sizce İzmir’de 
tarımsal üretimin 
genel planlamasıyla 
ilgili olarak da üreticinin yönlendirmeye 
ihtiyacı var mı? Belediye’nin bu destekler 
aracılığıyla böyle bir rolü oluyor mu? 

- Üretim planlamasının yönlendirilmesi 
gerekiyor elbette. Örneğin iklim deği-
şikliğine karşı dirençli, su kaynaklarının 
kullanımı konusunda duyarlı bir tarımsal 
üretimin hayata geçirilmesi gerekiyor. 
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak 
öncelikle biz havzanın üretim modellerini 
keşfediyoruz. İklim duyarlılığı bakımından, 
toprağı, havayı, suyu geleceğe daha sağlıklı 
şekilde bırakabilecek üretim modeli neyi 
gerektiriyorsa, o yönde bir planlama çabası 
içerisine giriyoruz. Bunu yaparken de en 
değerli paydaşlarımız, yol arkadaşlarımız 
kooperatifler. Sasalı’da çok yakında aça-
cağımız Tarımsal Araştırma Merkezimiz 
ile bu gibi sorunlara da çözüm arayacağız. 
Konusunda uzman arkadaşlarımız, üretici-
lerimize her konuda destek olacaklar. Üre-
timini yapacakları bitki deseni, ürettikleri 
ürünlerin pazarlanması aşamasında ihtiyaç 
duydukları grafik tasarım hizmetleri, yurt içi 
yurt dışı pazarlama gibi konularda onların 
yanında olacağız. Merkezimizde bulunan 
akıllı seralarda yapacağımız üretimlerle bu 
çalışmaları bir adım öteye taşıyacağız.

Örneğin “Süt Kuzusu” projesiyle 156 bin 
aileye süt dağıtıyor, bu şekilde kentte süt ve 
hayvancılık faaliyetlerine destek sağlıyoruz. 
Bu sayı daha da artırılacak. Daha öncesinde 
yalnızca Küçük Menderes havzasından süt 
alınıyordu. Ama biz yaklaşık iki yıldır, gelirin 
İzmir ili içerisinde daha orantılı yayılabilme-
si için kuzeydeki üretici kooperatiflerden 
de süt almaya başladık. Yani artık sadece 
Menderes’ten değil, aynı zamanda Bergama 
yöresinde üretilen sütlerden de çocuklarımı-
za ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun şöyle bir 
sonucu oluyor. Bir hanenin besleyebileceği 
insan sayısı ya da bir kişinin bakabileceği 
insan sayısı nasıl sınırlıysa, bir üretim hav-
zasının besleyebileceği hayvanların da bir 
sınırı var. Bir havzanın besleyebileceğinden 
daha fazla büyükbaş hayvanı barındırmak, o 
havzanın tüm yeraltı ve yerüstü kaynaklarını 
da orantısız bir şekilde kirletmek ve eritmek 
anlamına gelir. Kuzey bölgelerimizden de süt 
almaya yönelirken kaygımız yalnızca gelirin 
eşit dağılımı değil, Küçük Menderes havza-
sının kaynaklarının da bir iklim duyarlılığı 
çerçevesinde korunmasıydı. 

Çünkü bu havzada 30 binin üzerinde 
kuyuyla, sondajla su çekildiğini gördük. 
Bu devasa bir rakam. Bir su kıtlığı kapıya 
dayandığında kullanılması gereken suyun, 
bugün slaj üretimi için kullanılması anlamına 
geliyor. Mesele bir haneyi geçindirmek yani 
bu mesele özelinde havzanın ekonomik 
faaliyetinin sürekliliğini sağlamaksa, bunu 
yalnızca büyükbaş hayvan yetiştirerek 
yapmak zorunda değiliz. Bunu küçükbaş 
hayvancılıkla, başka üretim modelleriyle de 
yapabiliriz. 

Bu örnekte olduğu gibi, verdiğimiz 
desteklerin niteliği itibariyle üretimin İzmir 
ölçeğinde iklim krizi gibi kaygılara göre de 
planlanması çabasındayız. Aynı şekilde, hay-
vanlarımızı sadece slajla doyurmak zorunda 
da değiliz. Yaşadığımız bu bereketli toprakla-
rın bazı yerel ürünlerini bu bakımdan yeniden 
canlandırabilir, değerlendirebiliriz. Örneğin 
karakılçık buğdayı. Karakılçık buğdayının 
Seferihisar’dan başlayan hikayesini herkes 
biliyor. Karakılçık buğdayını yerel ve kırsal 
kalkınmanın tam bir örneği olarak görmek 
mümkün. Tohumu ekiyorsunuz, büyüyor, ta-
nesinden ekmek yaptığınız gibi samanından 
da yem elde ediyorsunuz. 

Slajdan yerel tohumla elde ettiğimiz yem 
bitkilerine geçişi de uygulamaya başladık. 
Ödemiş özelinden konuşmaya devam 
edersek, 200 dekarın üzerinde bir araziye ka-
rakılçık, gambilya, mürdümük, aynı zamanda 
yerel buğdaylarımızdan kızılca, kavlıca gibi 
çeşitleri ekiyoruz. Bunların boyları diğer 
çeşitlere göre çok daha uzun olduğu için, 
saman miktarları da çok fazla. 2020-2021 
sezonunda karakılçık ektiğimiz arazi miktarı 
1500 dekarın üzerinde. Önümüzdeki yıl çok 
daha artacak. Çok daha geniş alanlarda 
ekeceğiz. Bugün için bu rakamlar istatistikle-
ri değiştirmeye yetmeyebilir ama gelecekte, 
yerel tohumla elde edilen yem bitkilerini 
artırdığımızda, bu dönüşümü kesinlikle sağ-
layacağız. Mevcut kullanılabilir suların yüzde 
77’si tarımsal faaliyetlerde tüketiliyor. Eğer 
böyle giderse, yarınımızda içecek su bula-
mayabiliriz ve hemen şimdi, daha fazla geç 
olmadan tedbir almalıyız. Dediğim gibi, bunu 
da üretici kooperatifleriyle el ele vererek 
yapacağız. Gelecek kuşaklara sağlıklı ve sür-
dürülebilir bir coğrafya bırakmak zorundayız. 
Bunun başka bir yolu yok. Başarmaktan 
başka çaremiz yok.

İzmir Büyükşehir Belediyesi su kaynaklarımızı korumak için ürün desenini 
değiştirecek projeler uyguluyor.



28

Orhanlı, Seferihisar’ın sakin ve 
doğal güzellikleriyle bilinen bir 
köyü. Ama bir süredir hareketli 

günler yaşıyor. Bu süreç Seferihisar ve 
Menderes ilçelerini içine alan çok geniş 
bir alanda jeotermal kaynak arama ve 
işletme ruhsatı verilmesiyle başladı. Son-
daj kuyuları açıldı. Orhanlı sakinleri buna 
karşı çıktı, medyaya da yansıyan bazı 
eylemler gerçekleşti. Nihayet 99 Orhanlı 
köylüsü bu çalışmaları durdurmak için 
dava açtı. Bir yandan dava sürerken bir 
yandan da köylünün arama çalışmalarına 
engel olma çabaları devam ediyor.

Bütün bu süreci Orhanlı Köyü Kültür 
Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derne-
ği’nin kurucu üyesi Galip Ener'e sorduk.

- Sevgili Galip, Orhanlı'da ne oluyor, 
süreci anlatır mısın? 

- Galip Ener: Üzüntülüyüz, hem de 
çok üzüntülüyüz. Çünkü değerlerimi-
zi, kültürümüzü kaybetmek üzereyiz. 
Orhanlı dediğimiz havza, binlerce yıldır 
kendi kültürünü, kendi doğasını, kendi 
değerlerini korumuş bir vadinin içerisin-
de yer alıyor. Ailem, dedelerim, atalarım 
hep orada, o kültürü yaşatmışlar ve bize 
kadar bunu aktarmayı başarmışlar. Ben 
de o kültürün taşıyıcısıyım. Şimdi b u 
kültür tehdit altında.

Bundan yaklaşık 7 ay öncesinde, 2107 
no’lu jeotermal işletim ruhsat alanı içeri-
sinde 14 tane kuyunun açılacağı bilgisini 
aldık. Bu 14 kuyu ÇED listesine çıkmış. 
ÇED raporu yayınlanmış. Biliyorsunuz, 
Çevresel Etki Değerlendirme raporları, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet 
sitesinde yayınlanır ve hangi alanda bir 
işletme, bir maden ocağı vs. yapılıyorsa 
burada yayınlanır.

- Ne kadar genişlikte bir alan bu?
- Toplamda 4 tane ruhsat alanı var. 180 

milyon metrekare alan yapıyor. Bu dört 
ruhsat alanı on tane yerleşim yerini içeri-
sine alıyor. Doğanbey sahilden başlayıp 
Tahtalı sulama havzasına kadar uzanıyor. 
Yani Seferihisar’dan başlayıp Menderes 
ilçesine uzanan geniş bir alan burası. 

Otuz yıllığına, yani 2012 ve 2042 
yılları arasında bu alanlara jeotermal 
işletme alanı ruhsatı verilmiş. Yani otuz 
yıl boyunca her isteyen şirket gelip ÇED 
raporunu çıkartıp burada işlem yapabilir. 
Size sormasına gerek yok. Sizin tapulu 
arazinizden geçebilir. Evinizin önünde 
bile sondaj yapabilir. 

Biz bu 14 kuyuyu öğrendik. Nasıl olur 
dedik. Çünkü ÇED gereklidir ya da gerekli 
değildir kararı çıkması lazım önce. Bizim 
dava açabilmemiz için de bu kararı bekle-
memiz gerekiyor. Biz Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın sitesinden takip ediyoruz, 
kurumlardan bilgi almaya çalışıyoruz. İl 
Tarım Müdürlüğü’ne yazıyoruz. Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazıyoruz. İzmir 
Valiliği’ne yazıyoruz. Seferihisar Beledi-
yesi’ne yazıyoruz. Bilgi alma hakkımızı 
kullanarak kamu kurumlarına başvuruyo-
ruz. Ama ne yazık ki bir bilgi alamıyoruz.

Biz ÇED raporunuz bekler ve bilgi 
almaya çalışırken, ansızın bir gün Orhan-
lı’nın girişinde, düğünlerimizi, piknikle-
rimizi yaptığımız bir alana konteynırlar 
getirildi. Önce İzmir’deki deprem için 
insanlara geçici bir yerleşim kurulduğu-
nu zannettik. Sorduk, Kaymakamlığın 
haberi yok, Belediye’nin haberi yok, köy 
muhtarının haberi yok. En sonunda git-
tik, orada çalışanlardan öğrendik. Dedi-
ler ki, burada sondaj çalışması yapılacak, 
bunun hazırlığını yapıyoruz. Kimsenin 
haberi olmadığından kaldırmak için de 
kimse girişimde bulunmuyor. Tabii ki 
köylü bir araya geldi. Oraya yürüdük. Sağ 
olsun Seferihisar Belediye Başkanı da 
geldi. Şirket yetkililerinden kimse yoktu. 
Bizi ister istemez jandarmayla karşı 
karşıya getirdiler. Neticede onlar asayişi 
sağlamakla yükümlü. Ama onların da bir 
şeyden haberi yok. Sonuçta 48 saatin 
sonunda konteynırlar kaldırıldı.

Biz bunun hâlâ 2107/2150 no’lu jeoter-
mal işletme ruhsat alanı içindeki 14 ku-
yuyla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Ama 
hemen sonra öğrendik ki bu alan Tahtalı 
sulama havzası içinde kaldığı için İZSU 
ÇED raporuna olumsuz görüş bildirmiş, 

"Köyden birisi zeytin ağacını kesse hapis yatar. Zeytin ağacını 
kesmek suç çünkü. Ama bunların hepsi kesildi ve hiçbir kamu 
kurumu görevini yapmadı."

Orhanlı'nın doğal ve kültürel değerleri 
JES tehdidi altında
Orhanlı'nın doğal ve kültürel değerleri 
JES tehdidi altında
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14 kuyu bu yüzden iptal edilmiş. Dosya 
Bakanlık tarafından kapatılmış.

- Peki konteynırlar bu 14 kuyu için 
değilse ne için?

- Biz de bunu öğrenmenin peşine düş-
tük. Bilgi almak o kadar zor ki... İnanın 
samanlıkta iğne arar gibi. Bu işlerle uğ-
raşan hangi kurum ya da kişi varsa, ona 
ulaşmaya çalışıyorsunuz. Alanda zaten 
ruhsat alanları belirlenmiş, bu alanlar 
birbirine çok yakın, hatta iç içe geçiyor. 
Şirketler ruhsat alanlarını parsellemişler, 
kimin nerede çalışacağı belli olmuş.

- Kaç şirket var?
- Tüm bu ruhsat alanlarında çalışan üç 

şirket var. Bir tanesi aktif olarak jeoter-
mal elektrik santralini kurdu. Bir tanesi 
de sondaj çalışmasını bitirdi. 

Sonuçta Orhanlı’daki çalışmanın 2150 
no’lu jeotermal işletme ruhsat alanı 
içerisinde yürütüldüğünü öğrenmemiz 
dört ay sürdü. Daha önce, 2016 yılında 
bu alana ÇED gerekli değildir raporu 
almışlar ve Payamlı’nın üst tarafında 
kalan bir alanda üç tane sondaj çalışması 
yapmışlar ama bir şey çıkaramamışlar. 
ÇED sürecinin normal süresi beş yıldır. 
Yani beş yıl içerisinde sonuç almazsanız 
rapor iptal ediliyor. Bir yılları kaldığı için 
hemen İzmir Valiliğine bağlı İzleme ve 
Koordinasyon Yatırım Daire Başkanlığı 
adı altında bir birimden, “ÇED kapsam 
dışı” yazısı almışlar.

- Böyle bir şeyi ilk defa duyuyorum. 
“ÇED gerekli değildir raporu bile gerekli 
değil” anlamına mı geliyor bu?

- Evet. Normalde dediğim gibi, bu tür 
alanlara yaptığınız herhangi bir işletme 
için muhakkak ÇED gereklidir ya da 
gerekli değildir kararı almanız gerekiyor. 
Buna göre çalışma yapıyorsunuz. Çünkü 
ÇED raporları, yapacağınız çalışmanın 
çevreyi nasıl etkileyeceğini saptıyor. O 
alanda yaşayan insan ve diğer canlılarla 
ilgili bütün bilgileri derleyip topluyor-

sunuz. Çalışmanızın doğaya ve oradaki 
yaşama zararı olup olmadığını, ne kadar 
etkileyeceğini tespit etmiş oluyorsunuz. 
Bu olmadan yapamazsınız. 

Ne yazık ki birileri masanın başında 
oturup, bölgeyle ilgili hiçbir bilgi sahip 
olmadan, “ÇED kapsam dışıdır” diye bir 
belge vermişler. Buna istinaden 2150 
no’lu jeotermal işletme ruhsat alanı 
içerisinde 2 tane sondaj kuyusuna izin 
verilmiş. Aldığımız bir bilgiye göre son-
daj çalışmalarının bir tanesini bitirmiş-
ler ve 170 santigrat derecede bir suyu 
bulmuşlar. 

Koronavirüs gibi...
Biz de şimdi bu belgenin iptali için 

dava açmış bulunuyoruz. Ama sondaj 
çalışmaları bu arada devam ediyor. 2107 
no’lu jeotermal işletme ruhsat alanı 
içerisinde bir sera yapıldı. 2106 no’lu 
jeotermal işletme ruhsat alanında da bir 
jeotermal elektrik santrali kuruldu. 

Süreç bu şekilde devam ediyor. Üze-
rine basa basa bir şey söylemek istiyo-
rum. Emin olun bu koronavirüs gibi. O 
kadar hızlı yayılıyor. Ve bir kere girdikleri 
zaman engelleyemiyorsunuz. Eğer sizin 
tapulu arazinse şunu diyorlar; ya bana 
sat ya da kamulaştırırız. Başka şans 
bırakmıyorlar. 

Sormadan işlem yapıp inanılmaz 
tahrip ediyorlar. 2150 no’lu ruhsat alanı 
içerisinde sondaj kuyusu açılmaya baş-
landığında, alana giden tapulu arazinin 
içerisindeki zeytinlikleri kestiler, yol için 
düzeltiler. Tapu sahibine sormadan, izin 
almadan, kendi makinelerini, aletlerini 
günlerce çalıştırdılar. Geçmemeleri için 
köylü tapulu arazisinde çukur kazdı, gece 
sokağa çıkma yasağı olduğu zaman, 
gelip çukurları kapattılar. Ertesi gün bir 
daha kazdık, yine aynısını yaptılar. En 
sonunda arazi sahipleriyle birlikte tüm 
köylü alana tel örgü çekti geçmemeleri 
için. Resmen insanların tapulu arazisini 
işgal ediyorlar. 

Değerlerimiz kayboluyor. Anadolu’da 
köy kalmadı. Doğa her yerde şuursuzca 
tahrip ediliyor. 

Pandemi diyoruz, salgın diyoruz, gıda 
diyoruz. Nereden, nasıl üreteceğiz biz 
gıdamızı? Yaşamı bir arada tutacak olan 
sadece enerji sektörü mü? Şu anda her-
kesin tek derdi var; kiminle konuşursam 
konuşayım, sağlıklı gıdaya ulaşmanın 
peşinde. Ve bunu üreten Orhanlı gibi 
köylerimiz zaten. Orhanlı en fazla orga-
nik tarımın yapıldığı alan.

Orhanlı’da neyin tehdit altında oldu-

Seferihisar Doğanbey'den başlayıp Menderes ilçesine uzanan dört ruhsat alanında toplam 180 milyon 
metrekarelik bir alan için jeotermal arama izni verilmiş.

Bir yanda arama çalışmaları devam ederken diğer 
yanda elektrik santralleri kurulmaya, akıntıları dereye 
karışmaya başladı.
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ğunu düşünüyorsunuz? Biraz da Orhan-
lı’yı anlatır mısın?

- Tabii. Söylediğim gibi, binlerce yıldır 
o kültür yaşadığı için oluşmuş bir tarım 
anlayışı var. İnsanlar bir zeytin ağacını 
sadece kendi ağacı olarak görmüyor. 
Üç dört defa ayağına gidiyor, zeytinini 
topluyor. Üst dallarda kalanları bıra-
kıyor. Hepsi benim deyip toplamıyor. 
Sincaplara, kuşlara kalıyor. Dökülenleri 
orada otlayan keçiler, koyunlar yiyor. 
Yani insan, kendi gıdasını orada yaşayan 
diğer canlılar gibi topluyor. Gıdasına diğer 
canlılar gibi davranıyor. Hepsi bir uyum 
içerisinde yüzlerce yıldır yaşamış ve şimdi 
bu ekosistem bozuluyor. Oradaki kültür 
bozuluyor. Sonunda ne olacak? İnsanlar 
üretimden vazgeçecekler. Çünkü zeytin-
lerin arasında, tarım alanlarının arasında 
sondaj kuyuları açılacak. Borular geçecek, 
akıntılar olacak. Derelere ve yeraltı suları-
na karışacak. Yeraltından çıkan bildiğimiz 
sıcak su değil. Ağır metallerle, kükürtle, 
birçok kimyasal bileşenle yüklü bir su ve 
buhar. Bütün canlıları etkileyecek bu.

Jeotermal gelince tarım yavaş yavaş 
bitecek. Köylü üretememeye başlaya-
cak. Köydeki genç ne yapacak, kente gö-
çüp hizmet sektöründe bir iş bulacak. O 
gidecek, öbürü gidecek. Üretecek, tarımı 
sürdürecek kimse kalmayacak.

Yeşil enerji yapılacaksa da tarım arazi-
sinin ortasında olmamalı. Kavakdere’ye 
yapılan santral tarım arazisinin dibinde. 
Yanında evler, yaşam alanları var. Bu 
alanda sondaj alanı için zemini düzeltir-
ken kaç tane zeytin ağacını kestiler. Be-
ton döktüler. Köyden birisi zeytin ağacını 
kesse hapis yatar. Zeytin ağacını kesmek 
suç çünkü. Ama bunların hepsi kesildi ve 
hiçbir kamu kurumu görevini yapmadı. 

- Zeytin yasasına göre bu tür tesislerin 
3 kilometreden uzakta olması gerekmi-
yor muydu, yanlış mı hatırlıyorum?

- Kesinlikle öyle. Dedim ya, köyden 
birisi bir zeytin ağacını kesse hapis cezası 
yatar. Şu alanı satın almışlar ve tamamen 
düzlemişler. Şu anda da sondaj çalışma-
sının bir tanesini bitirdiler. 

- Hukuki süreçten beklentiniz ne? Ne 
umuyorsunuz? 

- Kanun çok açık. Dediğiniz gibi, zey-
tinlik alanın 3 kilometre sınırları içerisin-
de herhangi bir işletme yapılamaz. Hangi 
belge verilirse verilsin. Kanunun tama-
men uygulanmasını istiyoruz. Bu kadar 
basit ve zeytin kanununa göre bu davayı 
kazanacağımıza inanıyoruz. 

- Hızlı ilerliyor mu peki?
- Sorun da bu. Çok yavaş ilerliyor. Da-

vayı açtığımız zaman, hemen yürütmeyi 
durdurma kararı verilmiyor. Bize 160 gün 
içerisinde davanın görüleceği yönünde 
bir bilgi geldi. Bu kadar süre içinde bura-
ya santral bile yapılabilir hızlı bir şekilde. 
Ne yazık ki süreç böyle.

- Bu santralleri savunanlar bunun 
temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı 
olduğunu ileri sürüyorlar. Sizin burada 
karşı olduğunuz şey tam olarak ne? 

- Enerji hepimize gereken bir şey, 
bu doğru. Hepimiz telefon kullanıyo-
ruz. Elektrikle aydınlanıyoruz. Bunlara 
ihtiyacımız var günümüz şartlarına göre. 
Jeotermal elektrik santraline karşı değiliz 
fakat yapılacağı yere karşıyız. Orada 
yapılmamalı. 180 milyon metrekare alan 
içerisinde jeotermal arama ruhsatları ve-
rilemez, verilmemeli. Buna akıl ermiyor. 
Bu on tane yerleşim yerini etkileyecek 
anlamına geliyor. İşletme kuracaksak 
eğer, belirli bir yer saptanır. Doğaya, 
insan sağlığına zararı araştırılır. Bunun 
fizibilitesi yapılır. Uzmanlar tarafından ça-

lıştaylar düzenlenir, doğru bir proje olur. 
Şu anda dünyanın tüm ülkeleri sağlıklı 

gıdanın peşine düşmeye başladı. Bu, 
Anadolu’da bizim elimizde, avucumuzun 
içinde. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. 
Orhanlı’nın bir zeytini var, erkence. Sa-
dece yarımadamıza özgü bir şeydir bu. O 
zeytinyağının marka çalışmaları yapıldı 
ve dünya tarafından tescillenmiş bir 
ürün haline geldi. Slow food tarafından 
presidium tescili verildi. Nesli tehlikeye 
giren bir gıda anlamına geliyor. Bu gıda-
ya verilmiş bir marka değeri ve bunu iyi 
korumak lazım. İnsanlar buradan geçim-
lerini sağlıyorlar. Diğer canlıların yaşam 
hakkını savunmuş oluyorlar. Bütün eko-
sistemi korumuş oluyorlar. Bu değerleri-
mizi kaybetmememiz gerekiyor. 

- Burada ruhsat alan şirketlerden bir 
tanesi geçen yılın en hızlı büyüyen ilk 50 
şirketi atasına girmiş. Ekonomik değeri 
yok mu bu santrallerin?

- Buraları jeotermal elektrik santraline 
bırakırsak, emin olun getirisinden daha 
fazla götürüsü olacaktır. Hem kültürel 
hem de ekonomik anlamda. Çünkü ya-
şamsal olarak ihtiyacımız olan şey gıda. 
Her yerde aynısını görüyoruz. Karade-
niz’de hidroelektrik santralleri var. Bir 
derenin üzerinde 26 tane HES var. İnce-
cik bir yaşam suyu kalmamış canlılar için

Planlı programlı, gerçekten ihtiyaç ka-
dar yapılmalı bu çalışmalar. Yoksa birileri 
devletten para alacak diye, devlet teşvi-
kini cebine atacak diye yapılmamalı. Ne 
yazık ki bu çalışmalar o yüzden yapılıyor. 

- Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız, 
bilgilendirdiğiniz için...

- Ben teşekkür ederim, her zaman. Son 
bir şey söyleyeyim. Orhanlı köyü yaşayan 
bir köy. Yedisiyle yetmişiyle bir arada 
olan bir köy. Köyümüzü sahiplenmek 
adına bu süreci sonuna kadar takip ede-
ceğiz. Hukuksal bütün yolları takip ede-
ceğiz, yapmalarına izin vermeyeceğiz. 
Çünkü bu işgal anlamına geliyor. Şu anda 
Orhanlı’da yaptıkları tamamen işgal. Biz 
de işgale hukuksal yönden gerekli cevabı 
vereceğiz. 

Galip Erel ile Seferi Keçi Kültürevi'nde buluştuk.

"Orhanlı köyü yaşayan, yedisiyle yetmişiyle bir arada olan bir köy. Köyümüzü sahiplenmek adına bu süreci 
sonuna kadar takip edeceğiz. Yapmalarına izin vermeyeceğiz."



Sözün başladığı yerdeyiz. Şimdi anlatmazsam, sonra ağlarım.
Mutfak Temizliği ve Jeotermal Elektrik Santrali bugün misafirim 
oldular. Evime gelen her misafire gösterdiğim gayretle onları iyi 

ağırlamaya çalıştım. Sıcak çorbamı içişlerini, yumuşak divanımda ya-
tışlarını seyrettim. Aralarındaki eşsiz benzerliği keşfetmenin heyecanı 
bu keşfi paylaşmanın arzusuyla beni masa başına oturttu.

Sabah sevgilimle yaptığımız neşeli kahvaltının üzerine, kendime 
bu sıralar sıkça sorduğum o malum soruyu sordum: Bugün kendimle 
ne yapsam? Tezgahtaki bulaşıklar, ocaktaki taşmış kahve ve sıçramış 
yağ,  yeri belirsiz sirke kavanozları, meyve kasası, fayans zemindeki 
kırıntılar derdime çare oldu: Haydi mutfağı temizleyeyim! Aldım 
elime suyu sabunu başladım yıkamaya. Bulaşıklar oldu pırıl, tezgah 
ferahladı, taze kurulu sirkeler hak ettikleri yerlere yerleştiler. Her 
şey iyi gidiyor. Yıkadıkça azalıyor içimdeki sıkıntı. Derken sıra ocağa 
geldi. Beyazlatıcı cifle taşık kahvenin yer değiştirdiği şenlikli dansın 
ortasında bir de ne göreyim, demin sildiğim yerde şimdi yeni lekeler. 
Hadi… Dönersin gerisin geri ciflersin yeni baştan ama fayda yok, yağ 
lekesi yerini peynir kırıntısına bırakıyor. Alıyorum bu sefer sarı bezi, 
peynir gidiyor ince kaş kılı yerleşiyor. Gaz musluklarının arasındaki 
kurumuş lekelere çaresin tamam ama bu sefer de kıllar kırıntılar fink 
atıyor. Kırk yılın başı bir HD temizlik yapayım demişim ama yok. 
Orayı ovalıyorum olmuyor, burayı çitiliyorum çıkmıyor. Aklım ermi-
yor nedene nasıla. Ben on on beş dakika kendimi paralayıp yorarken 
sevgilim geldi. Kan ter içinde durumu izah ettim, ha işte böyleyken 
böyle. “E aşkım!” dedi “o sünger, o sarı bez temiz değil ki.” 

Sevgilim ve ben şehirden kaçmadık. Sakince voltamızı aldık ve köye 
yerleştik. Sessizleşmek, sadeleşmek istedik.. Bu bana iyi geliyor. He-
nüz pek yeni sayılırız köyde ama Jeotermal Elektrik Santrali projeleri 
vesilesiyle, köy ahalisiyle çabucak tanış olduk. Seferihisar Orhanlı böl-
gesine tam on dört jeotermal enerji kuyusu açılmak isteniyor. Sorsan 
kağıt üstünde hepsi başka başka şirketler. Arazi satın alanlar başka, 
şantiye kuranlar başka, işletme haline gelecekler başka… Ama sahip-
lerinin sahiplerine doğru bir dedektiflik oyunu oynasan görüyorsun, 
hepsi yalan, hepsi aynı talan. Bu 14 kuyudan birisinin yolu da ha bizim 
evin önünden geçiyor. Sen sakinlik isteyerek kalk şehirden köye yerleş, 
sonra evinin önü şantiye yolu olsun. Bu benim şahsi dramım tabi, 
doğanın dramıysa daha derin daha acı. Jeotermal Elektrik Santrali yer 
altı sıcak sularını çekip elektriğe çeviriyor, bunu yaparken çok yüksek 
ısıda su buharını havaya veriyor. Santralin kurulu olduğu bölge gittikçe 
ısınmaya başlıyor. Geçmiş vakitte şantiye işçilerinden biri ağzından 
kaçırdı, tam iki bin beş yüz metre derine iniyormuş sondaj. Yuh, dedim 
be kardeşim! Yerin iki buçuk kilometre altına inmişler, oradan eli boş 
dönmek olmaz çekilen suyla beraber gelen tüm zehri de basıyorlar at-
mosfere, -sanki babasının atmosferi. Söylediklerime inanmıyorsan git 
bak, önünde taş gibi emsal var: Aydın-Buharkent. İki voltajlık elektrik, 
üç kuruşluk dünya malı uğruna patır patır kanser oluyor, ölüyor insan-
lar. Hoş kanserden ölmese, acından ölecekti artık oradaki köylünün 
ektiği mandalinadan, diktiği bakladan hayır gelir mi. 

Orhanlı ahalisi çok bilinçli, maşallah! Durumun farkına varır varmaz 
yasal işlemlere başlandı. Yüzlerce bireysel dilekçeyle; İzmir Valiliğine, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, Seferihisar Kaymakamlığına, Sefe-
rihisar Belediyesine, Tarım Orman İl Müdürlüğüne, Çevre ve Şehir-
cilik Müdürlüğüne herkese dilekçeler yazdı, buraya Jeotermal Tesis 
yapıyorlar hey haberiniz var mı! Şirketin ne bir ruhsatı ne bir izni ne bir 
başvurusu… Hiçbir şey ya, hiçbir yasal dayanak yok. Ankara’daki bazı 
takım elbiseler, bazı takım elbiselerden söz almış! Karşılığında ne ver-

miş bilen yok. Sermayenin aymazlığı öylesine tüyler ürpertici ki gelip 
köyün mesire ve düğün alanına işçilerin kalması için 15 konteynırla 
yatakhane bile kuruyor. Bize bir şey olmaz ya, biz söz aldık! Sonra 
izinleri yok diye belediye gelip kaldırdı götürdü konteynırları neyse ki 
ama bu evvel zamanın haberi bunun mutfak temizliğiyle bir ilgisi yok. 
Peki neyin ilgisi var sabırlı okuyucu? Bugün olanların.

Meğersem bizim evin önünden geçip şantiye alanına giden yol az 
ileride köyden bir amcanın zeytinliğinden geçiyormuş. Bu amcadan 
birkaç ay önce yol geçirmek için izin istemişler. Oradaki araziyi satın 
alan zat demiş ki “karım kanser hastası, burada şifa bulması için ona 
bir ev yapacağım.” Deyyus! Atacak yalan mı kalmadı diye dertleni-
yorum, gerçekten. Velhasıl yol bizim amcanın arazisinden geçtiği 
için hukuken söz hakkı amcada ve yolu bozdu. Sonra tekrar doldur-
dular, sonra tekrar bozdu. Biz burayı telle çevirelim o zaman bozar-
larsa haneye tecavüz oluyor diye yol bulmaya çalışırken, sermaye 
başka bir yolunu buldu, dedi ki neden şu orman arazisindeki yangın 
sonrası yeni filizlenmeye başlayan çamları talan edip başka bir 
şantiye yolu kurmuyorum. Ahali alanda toplandı. Yaşlı, genç, köylü, 
yeni-köylü hepimiz oradayız. 65 yaş üstü komşularımızın da kalbi 
bizimle atıyor. Arazi telle çevrildi, sınırlarına zeytin fidanları dikildi. 
Ama güvenip bırakamıyoruz. Kime nasıl güvenelim! Orman Genel 
Müdürlüğüne haber verildi, jandarma geldi. İlgili yasaya baksan 
kanun çok açık, Orman arazisi olan bir yolda genişletme çalışması 
izinsiz yapılamaz. Ama yapıyorlar. Ormanı çağırıyorsun, gösteriyor-
sun ben bunlara ceza kesemem diyor. Kepçeye el koy yoksa buraları 
talan edecek diyorsun, ne malum diyor. Jandarmaya suç duyurusun-
da bulunuyorsun, Savcı Bey şöyle de böyle de filan yapıyor. Sen halk 
olarak hukuki mücadeleyi seçiyorsun onun peşinden gidiyorsun ama 
şantiye bürokrasiden hızlı işliyor. Derken köylü güzeli bir abla çıktı 
“Biz” dedi Orman Genel Müdürü beyefendiye “ormandan çalı çırpı 
toplasak, kamyoneti durdurup bunu nerden aldınız izniniz var mı 
diye soruşturup cezayla korkutuyorsunuz, burada kepçeyle elli tane 
ağaç söküp yol açıyorlar hiçbir şey yapmıyorsunuz!” Hiçbir şey diye-
medi müdür. Savcı Bey bu konuyla bizzat ilgileniyormuş, kepçeye el 
konulmamasına kanaat etmiş. Mevzu çok açık ve net. Bu süngerle 
bu mutfak temizlenmez, anca pisliği oradan oraya taşırsın.   

Sevgilim gelip de süngerin pis olduğunu söyleyince ovalamaktan 
bitap düşmüş halime hiç hayıflanmadım. Güzelce yıkadım süngeri ve 
parlattım ocağı. Sonra kepçenin ormanı talan ettiği haberi geldi ve ala-
na çıktık beraber, dayanışma ve birlik havasında. Laf anlatarak netice 
alabileceğimizi hiç zannetmedim, zannetmiyorum. Devleti sermaye 
kurmuş, devlet gidip insana mı hizmet edecek. Hayır. Bu beni umut-
suz mu yapıyor, hayır. Artık ayılmamız lazım, hep beraber. Bu düzen 
eskidi ve artık bize hizmet etmiyor. Bizi kölesi etti ve onun sözünden 
çıkamıyoruz. Rütbeli olduğu apoletlerinden okunan jandarma kardeş 
de öyle diyor: “Bakın, sağda solda Jandarma halka karşı sermayeyi 
koruyor diye konuşuyorsunuz, yapmayın çok üzülüyorum. Biz de emir 
kuluyuz” diyor. “Emekli olunca ben de Orhanlı’dan yer almak burada 
soğan ekip günümü geçirmek istiyorum” diyor. “Ben de bu jeotermali 
istemiyorum” diyecek ama rütbesi izin vermiyor. Bu süngeri temiz-
lememiz gerek, olmuyorsa atıp yenisi bulmamız gerek. Rütbeler ve 
emirler altında kalıp kendi zehrimizde boğulacağız yoksa. Oysa gerçek 
güç rütbede emredende değil, ona müsaade edende: halkta. Bunu 
hatırlayıp kirli süngerleri attığımız gün, tertemiz bir gelecek için el ele 
vermiş olacağız.

Mutfak Temizliği ve  
Jeotermal Elektrik Santrali
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Sevgili taze ebeveynler bu yazımda sizin aklınıza 
ve gönlünüze dokunmak istedim. Şimdiden sabırlar 
diliyorum, zira sizi biraz yoracağım çünkü ben sizi görün-

ce çok yoruluyorum. Yazımın başını okuyup, kendinizi görerek 
okumayı bırakmayın sakın. Lütfen ısrarla okuyun ve okutun. 

Sevgili taze ebeveynler; mutlu sevişmelerinizin meyvesi 
çocuklarınız var. Hepsinin sağlıklı, uzun ömürlü, topluma veya 
kendilerine faydalı bireyler olmasını temenni ediyorum amma 
bu gidişle çok zor. 

İşim gereği her gün yüzlerce insanla sohbet etme ve gözlem-
leme şansım oluyor. Sığacık’ta yaşıyorum, şimdi pandemi ne-
deniyle durgunuz ama normal düzenimizde her gün yüzlerce, 
hafta sonları ise binlerce insan buraya geliyor. Fakat ne yazık 
ki bunların yarısından çoğu Sığacık’ı görmeden geri gidiyor. 
Bütün sokaklar geziliyor, her evin önünde fotoğraf çekiliyor. 
Sonra (A)sosyal medyaya yüklemek için hangisinde daha güzel 
çıktığını bulmaya çalışıyor. Hele o ağzını yüzünü şekilden şekle 
sokanlar yok mu, 130 yıllık Şenkal Taş Fırının ekmek küreğiyle o 
büzdüğü dudaklarına vurmak geliyor içimden. Daha sonra kaç 
beğeni almış, Berkecan beğenmiş mi, Büşranur bakmış mı diye 
telefona bakarken Sığacık’ı göremiyor. Derdi kaç like alacağı. 
Ne yapsın kale kapısındaki tarihçeyi, ne yapsın her yerinden 
mistisizm akan tarihi camiyi, kimin umurunda Rıza Abinin 
kolyeleri ve bileklikleri. Sığacık'a geldiniz ama kaçınız yedi Halil 
Ağa Gevreğini? Kim alışveriş yaptı Adil Bakkaldan, dükkanda 
tüp de var elektrik prizi de var, bulgur da var. Ya da kaç kişi 
gördü dört tarafı saçmalıklarla örülü eski açık hava sinemasını. 
Kimin kulağında çınladı balık mezatında İbo’nun ‘satılıyooooo’, 
Hüsnü’nün ‘haydi başlıyooz’ naraları. Hanginiz gördü Çakoz’un 
Caner’inin terliğinin yanıyla Hüsnü’nün ayağını dürterek çaktır-
madan fiyat artırdığını? Şerif’in İbo’sunun her artırıma ‘bir, bir’ 
diye katılarak herkesi güldürdüğünü? Balıkçı Barınağına sadece 
bakmak ve ağ ören emekçileri izlemek için kaçınız durdu? 
Hanginiz o eşsiz kokuyu çekti ciğerlerine? Kim pancar motorlu 
teknelerin pat pat sesine beste yaptı bildiğince? Kimler Girlen 
mevkiindeki suda taş sektirdi? Ben söyleyeyim yüzde biriniz. 
Lütfen sektiriniz ve gidiniz.

Herkes dizilerin çekildiği yerleri soruyor. Ben buraya gittim 
diyebilmek için fotoğraf çekilip, hemen yüklüyor nispet sayfa-
sına. Gözünüz kameranız olsun ve kendi dizinizi çekin karnını-
za, oturup akşamın terkisine güneşi batırın gönlünüze, inanın 
acımıyor. 

Çoğunuz tehlikeli ve yapılmaması gereken bir şey olmasına 
rağmen, kale duvarlarına tırmanıp fotoğraf çekilmek için uğraş-
tınız. Ben o duvarların üzerinden gelinliğiyle düsen kadınlar 
gördüm. Ya da duvardaki taşı bir arabanın üzerine düşüreni. O 
yüzlerce yıllık kale surlarına değil, gönlünüze kazıyın aşklarını-
zı; instagrama değil, gözlerinize bırakın kalplerinizi. Sığacık’ta 
yaşayanlar dahil, kim gördü yada selam etti 4 metrekare bir 
derme çatmada yaz kış yaşayan dayıyı. Yardım edenler olursa 
da kendisi iki lokma alır, gerisini kedi ve köpeklerine elleriyle 
yedirir. "Aa benim kuzum aa benim aslanım, sizi yiyin siz do-
yun, ben nasıl olsa bulurum’ diyor her seferinde. Çoğu zaman 
yanındayım da oradan biliyorum. O dayıya, daha düzgün bir 
yaşam alanı oluşturmak için uğraştığımda ise herkes akıl verdi, 
destek veren hiç olmadı. 

Şimdi sevgili taze ebeveynler, bakın sadece gördüklerimi 

paylaşacağım sizlerle. O 
"resim çektirme" seansları 
arasında yemek veya çay mo-
lalarınızda "aman beni rahat 

bıraksın" diyerek mutlu 
sevişmelerinizin (öyle ol-
duğunu umuyorum) mey-
vesi çocuklarınızın eline 
tablet ya da telefon tutuş-

turup, dünyası oyun olan 
ve atamadığı enerjinin hesa-

bını vermekle sorumlu tuttuğunuz 
çocuğu bir esaretin kucağına bırakıyorsunuz. "Oğlum sen ne 
yersin?" diye sorulan çocuğun 20 saniye konuşamadığına şahit 
oldum ben. Bakın, 20 saniye konuşamamak için oldukça uzun 
bir süre. İnanmayan varsa denesin, hepinizin akıllı! telefonu var 
sonuçta. Saatin kaç olduğu sorulduğunda, kolunda saat olma-
sına rağmen cebindeki akıllıya danışan gördü bu gözler. "Şimdi 
senin canına okuyacağım" diyerek tabağındaki sardalyaya çatal 
saplayan ve "dışın dışın" diyen çocuklara baktım ağzım bir karış 
açık. Bizler eğer iyi çocuk olursak şirinleri görebilirdik ve sadece 
bu yüzden iyilik bulaştırdık birbirimize. Çocuğu telefonun ya da 
tabletin ekranına kilitleyip ağzına yemek tepiyor anneler. Bizde 
ise uçak geliyordu ya da yemezsek amcaya vereceklerdi ki biz 
amca da yesin diye az yiyen çocuklardık. 

Bebek arabasına bir düzenek yapmış baba, karısıyla selfi 
yapabilmek ve rahatsız olmadan gezebilmek için, bebek ara-
basının güneşliğine telefon yerleştirilecek bir şey monte etmiş. 
Kendi rahat alanına müdahele etmesin diye, kulaklarına henüz 
sığmayan bir kulaklıkla, ninniye ve anne sesine odaklı çocuğun 
yaşamla bağını kesmiş. 

Canlar, ciğerler, bakın hepimiz bir gün öleceğiz. Anılarınızı te-
lefonun hafızasına olduğu kadar kendi hafızanıza da yerleştirin 
hafızanızın merceği ise gözlerinizdir. Yalvarıyorum size kaldırın 
kafanızı, gökyüzüne sadece fotoğrafını çekmek için bakmayın. 
Begonvillerin önünde sadece fotoğraf çektirmek için durmayın. 
Bakın o begonvile, köküne bakın, ne kadar kalınsa o kadar es-
kidir. Tahminde bulunun kaç yıllık olduğuna dair. Sorun kapının 
önünde oturan teyzelere, ektiği günü anlatsın size. Muhabbet-
leri de çok hoştur, deneyimleyin bunu. 

Çelik çomak oynayın çocuğunuzla, kasları gelişsin; saklam-
baç oynayın, kurgulama yetenekleri oluşsun; sessiz sinemayı 
öğretin, beden dili gelişsin, kaliteli müzikler dinleyin ve dinletin 
çocuğunuza, Aleyna’nın tilkisini de bilsin, Ahmet’in aslanını da, 
ciceli bicili giydirmesinler zihinlerini, İlkay’ın ak kayalarında 
soluklansınlar, anlatın çocuklarınıza ‘’uzun ince bir yoldayım’’ 
türküsünün Tarkan’a değil Aşık Veysel’e ait olduğunu ve en güzel 
onun söylediğini, ‘Alnım ak, yüzüm açık’ derdi eskiler, siz de 
anlatın çocuklarınıza bir demet ak alınlı insanın bile kalmadığını. 

Şarkı türkü deyince, bakın bu dizeler de büyük üstat Emek-
çi’den. Kendi baktığı yeri bırak, yârinin baktığı yere bile kıymet 
vermiş adam. Siz de bakın etrafınıza, kaldırın kafanızı sizden 
akıllı olmayandan, göz göze gelmenin insanı esaretten kurtar-
dığını anlatmış ve bir büyük sevdanın mihenk taşını alıp kendi 
sevdasına dem vurmuş büyük ozan.

Gözlerinin dokunduğu her mekan memleketim
Bakıver de uzamasın gurbetim esaretim
Ahmet Arif Hasretinden Prangalar Eskitmiş
Beni böyle eskitense prangalı hasretin.
Göz göze gelebilmek umudu ile. Ortalığı birbirine katan, 

mutlu, gülen çocuklar görebilmek umudu ile. Elinde silah 
olmayan, telefonu, tableti olmayan, masaların üzerini elindeki 
teneke arabayı hııınn hııınn diye sürerek çizen çocuklar, ıslık 
çalmaya çalışarak kafa ütüleyen çocuklar, aynı şeyi defalarca 
soran çocuklar görebilmek umudu ile. Unutmayın ki bu çocuk-
lar doğuruldu, download edilmedi.

Göz göze kalın...

'Akıllı' ile esaret

Voli Taştan
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Yavaş şehir 
gezgini

Merhaba sevgili okurlarım, uzun bir aranın ardından 
tekrar sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Pandemi 
dönemi boyunca malumunuz seyahatler kısıtlandı 

ve yeni yerlerin keşfedilmesi pek mümkün olmadı. Bu durum-
da sizlerle daha önce depoya koyduğum gezileri paylaşmak 
en iyisi. Şimdi hepsi 316 kilometrekarelik bir ülkeye, Malta’ya 
gidelim birlikte.

Malta Adası tarih boyunca Fenikeliler, Kartacalılar ve Doğu 
Roma İmparatorluğu tarafından yönetilmiş. 1291 yılında Müs-
lümanların hâkim olduğu adada bir dönem Osmanlı Devleti’nin 
de hakimiyeti söz konusu olmuş. Bu tür bilgilere çok girmek 
istemiyorum sevgili okurlar, bunlar yeni nesil ansiklopedi Viki-
pedi’de rahatça bulabileceğiniz bilgiler. Sizlere orada bulama-
yacağınız bilgiler ve anıları anlatacağım :)

Roma üzerinden, Valletta’da bulunan Uluslararası Malta 
Havalimanı’na iniş yaptık, iki arkadaşım ve ben. Avrupa Birliği 
ülkesi olduğu için önceden pek araştırma yapma ihtiyacı duy-
madım. Adada toplu ulaşımın neredeyse hiç olmadığını bildiği-
miz için, gezebilmek için araç kiraladık. Tabii ki sürücü benim. 
Daha önceden rezervasyon yapmış olduğum aracı otoparktan 
almaya gittik. Sürücü kapısına doğru gittim, kapıyı açtım, bir 
de baktım direksiyon yok. E tabi ben şok… Sonra düştü jeton, 
ah be Samet, burada trafik soldan akıyor. Zamanında İngiliz 
himayesinde kalan bir krallık burası…

Eşyaları yükledik ve otele doğru yola koyulduk. On dakika 
geçti, “alışmaya başladım ben bu işe” dedim ki benimle aynı 
şeritten gelen bir otobüsle kafa kafaya gelince alışamadığımı 
anladım ve başladım gülmeye. Bu sırada arabayı da kaldırıma 
çıkarttım oto-
büsten kaçmak 
için. :)

Otele vardık ve 
bir şeyler yemek 
için dışarıya 
çıktık. On beş 
dakika yürüdük 
yürümedik, şehir 
tabelası değişti. 
Yazının başlığı da 
buradan çıktı.

Biz Aralık 
ayında gitmiştik 
fakat iklim son 
derece ılımandı ve bahar havası vardı. 
Meğer tüm sene en düşük 20 en yüksek 
32 derecelerde seyrediyormuş Malta 
havası. Çokça Türk restoranının bulundu-
ğu Malta’da bir şeyler yiyecek yer bulmak 
çok kolay ve fiyatlar da çok uygun. Fakat 
Malta’da zor olan bir şey var, o da otopark 
bulmak. Üç gün kaldığımız Malta’da dört 
defa park cezası yedik, günde bir kereden 
fazla. :)

Gece ve eğlence hayatı için çok alterna-
tif olan ada ülkesinde İngiliz öğrenci sayısı 
neredeyse nüfusun yarısını oluşturuyor. 
Malta aynı zamanda dil okulları ve sualtı 

dünyası ile Avrupa’da farklı bir turizm rotası haline gelmiş du-
rumda. Ekonomik açıdan da refah düzeyi çoğu Avrupa ülkesine 
göre yüksek.

Malta’da doya doya üç gün geçirmek için harcanacak tu-
tar yaklaşık 500 Euro’dur sevgili Keçiciler. En lüks restoranda 
yemek yiyip, en popüler mekanlarda bir şeyler içmek kişi başı 
50 Euro’yu geçmez. Yiyecek çeşidi olarak da tamamen Türk ve 
İtalyan mutfağı üzerine kurulu. Tipik Akdeniz mutfağı diyebili-
riz. Meşhur fırınları, deniz ürünleri ve tatlıları ile gastronomisi 
kendisine özel olmasa da gayet güzel bir ülke. Bu yüzden son 
derece mutlu bir tatil için tercih edilebilecek bir yerdir. Kendi-
ne özgü ve meşhur bir malt içecekleri de vardır, adı da CISK, 
şiddetle tavsiye edilir sevgili Keçiciler. 

İngilizcenin ana dilleri olup, aksanlarının anlaşılabilir olması 
da bizim için cabası. 

Turistik yerleriyle ilgili biraz bilgi edinerek gittiğimiz için 
gezerken oldukça etkilendik açıkçası. Araplar, Osmanlı ve 
Hıristiyan dünyasından fazlaca kalıntıların olması, Malta Ada-
sı’nın Kıbrıs’a benzer kozmopolit yapısının nedenini sergiliyor 
aslında. En dikkat çekici projelerinden biri ise yakın tarihten. 
2. Dünya Savaşı’ndan kalan bazı batık gemileri ve uçakları çı-
karmayıp su altı turizmi için değerlendirmişler. Bu yüzden dalış 
severleri beklentilerinin üzerinde bir batık dünyası bekliyor 
olacaktır. 

Bir de canım gezgin keçiciler unutmadan söyleyeyim, Mal-
ta’ya gitmeden önce mutlaka Schengen vizeniz olsun. Uçuş için 
de İstanbul’dan direkt THY’yi tercih edebilirsiniz. Avrupa’dan 
ise Ryanair firması ile direkt uçuş bulabilirsiniz. Dilerim bu 
salgın süreci bir an önce biter ve bizler de patikaları tekrardan 
aşındırırız. 
Hepinize  
sevgiler!

Samet Akboğa
akboga.samet@gmail.com

Malta’da şehirlerarası yürüyüş
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 Biz Foça Tarımsal Kalkınma Koope-
ratifiyiz. 2017 yılında kurulduk. Şu anda 
165 ortağımız var. Tarımsal kalkınma 
kooperatifiyiz diye özellikle altını çizme 
ihtiyacı duyuyorum. Biliyorsunuz kadın 
kooperatifleri diye bir furya var. Bizimki 
kadınlar ve erkeklerin birlikte oluşturdu-
ğu bir kırsal tarım kooperatifi. Bunu 
önemsiyorum çünkü hayatı birlikte 
yaşayan, üretimi birlikte yapan cinsleriz. 
Dolayısıyla örgütlenmede ve yönetimde 
de birlikte olmalıyız. Kadınların sadece 
evsel üretim ya da el işi yapan kadın 
kooperatiflerine sıkışması, tarımsal 
kalkınma kooperatiflerinin geçmişte 
olduğu gibi erkeklere bırakılması duru-
munu besliyor ne yazık ki. 

 Çeşitli bir üye yapımız var. Büyük 
kentlerdeki beyaz yakalı yaşamlarından 
kopup Foça’ya gelmiş ve çiftçilik yapma-
ya başlamış arkadaşlarımız da var, küçük 
ölçekli üretim yapan çiftçi arkadaşlarımız 
da. Kooperatifi kurarken amacımız 
birlikte bir şeyleri başarabilmekti. 
Pandemi şartlarını dikkate alarak düzen-
li kooperatif toplantılarını sürdürüyoruz. 
Çeşitli temalar belirliyoruz ve gönüllü 
öğretmenlerle bu konularda kendimizi 
eğitiyoruz. Sağlıkçılarımız, öğretim 
görevlilerimiz, ziraatçılarımız bizimle 
bilgilerini paylaşıyor. Bu toplantılar 
sayesinde zamanla birbirimizi daha iyi 
tanıyor ve kapasitemizi keşfediyoruz. 
Kooperatif çatısı altında sadece sağ-
lıklı gıda değil sağlıklı insan ilişkileri de 
üretiyoruz. 

 2019 yılında kooperatif ortakları 
olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Meslek Fabrikasının açtığı istiridye 
mantarı yetiştiriciliği kursuna katıldık ve 
2020 yılında sertifikalarımızı aldık.
Kooperatifimizin temelinde sağlıklı 
gıdaya ulaşmanın bir insan hakkı olduğu 
düşüncesi var. İstiridye mantarı da bu 
bakımdan çok özel bir ürün. İsterseniz 
zehrin içine, tarımsal zirai ilaçların içine 
atın, o ortamı bozuyor ve %100 sağlıklı 
bir proteine dönüşüyor. Bu çok kıymetli 
bir şey. İstiridye mantarı işini sevdik 
ve bunu kooperatifimizin temel ürünü 
haline getirme, kendimizi onun üzerin-
den tanımlama noktasına geldik. Foça 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi dendiğin-
de zeytini, zeytinyağı gibi Foça’nın özel 
ürünlerinin yanı sıra istiridye mantarı 
akla gelmeli. 

Ekonomik zorlukların in-
sanları beslenmeden kıs-
mak zorunda kaldığı böy-

le bir dönemde, istiridye 
mantarı sağlıklı bir protein 

olarak sofralarımızda temel bir 
yer alabilir, sağlıklı nesillerin yetişmesine 
yardımcı olabilir. Tabii bunun için istirid-
ye mantarını anlatmamız gerektiğini de 
biliyoruz, çünkü geleneksel soframızda 
çok geniş bir yeri yok. Bunun için aynı 
zamanda istiridye mantarının masalcısı 
olmalıyız diyoruz. 
Sıfır atıklı bir üretim döngüsünde de 
temel bir yeri var bizim için mantarın. 
Önce karakılçık buğdayını toprağa 
veriyoruz. Toprak ana bize hiç koşul-
suz buğdayını veriyor. Biz onu ekmeğe 
çeviriyoruz, sapını ise kompost yapıyo-
ruz ve içine istiridye mantarı tohumunu 
koyuyoruz. Yani ekmeğe dönüşen buğ-
dayın sapından proteinimiz olan istiridye 
mantarını üretiyoruz. İstiridye mantarı 
üretildiğinde geriye kalan posayı gübre 
olarak toprağa veriyoruz. Tarladan marul 
alıyoruz, domates alıyoruz. Buyurun işte, 
ekmeği, yeşilliği, domatesi ve mantarıy-
la, atıksız bir üretimin sonucunda elde 
ettiğiniz nefis ve sağlıklı bir sandviç. 

 İlkelerimiz var 
ve bunlara sıkı 
sıkıya bağlıyız. Hiç 
zirai ilaç kullanmı-
yoruz. Üretimde 

Foça'da dayanışma ve emekle adım adım gelişen bir birlik:

Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Seferi Keçi Kooperatif Bakkalı'nı açtığımızda haliyle yeni kooperatiflerle iletişime geçme arayışına 
girdik. Hayırlı olsun ziyaretimize gelen Zeynep Altıok Akatlı Foça'da çok özel ürünleri olan çok özel bir 
kooperatiften söz etti. Bu vesileyle Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifiyle ve başkanı Nurgül Uçar Aktuğ 
ile tanıştık, Foça'nın istiridye mantarlı acukasını, bamya turşusunu tatma şansına sahip olduk. Nurgül 
Hanım bize uzun uzun kooperatifi anlattı. İşte satır başlıkları...
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hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Çok 
önemsediğimiz bir ilkemiz de şu: Biz 
Foça kooperatifiyiz. Foça’da ortakları-
mızın ve beraber çalıştığımız üreticiler 
kadar kapasitemiz var. Daha çok 
pazarlama imkanımız var diye kendi 
çapımızın dışında, bilmediğimiz, 
güvenmediğimiz bir üretime yönelmi-
yoruz. Bu konuda önümüzde çok iyi 
örnekler var. Mesela Foça Mandırası 
bizim örnek aldığımız, gururla anlattığı-
mız, özendiğimiz bir örnek. Yoğurt 
üretiyorlar, çok fazla talep var. Ama asla 
kendi belirledikleri standartların gerisi-

ne düşmeyen, sıfır iadeyle üretim 
yapıyorlar.
Doğal diyorsak, sağlıklı diyorsak üretti-
ğimiz her şeyde bu yüzde 100 olmalı. Tü-
keticinin karşısına bu güvenle çıkmalıyız. 
İlk kez nar ekşisi yapıyoruz örneğin. Epey 
bir kaynatmış arkadaşlar, tam kıvamı 
yakalayamamışlar. Bir gıda mühendisi 
sağlığa aykırı olmayan bir kıvam artırıcı 
önermiş, kesinlikle tercih etmedik. Yapa-
mıyorsak yapmayalım. Sonunda başar-
dık ama. Narsa nar, incirse incir. Hiçbir 
katkı istemiyoruz.
Tohumlarda da aynı hassasiyeti taşıyo-

ruz. Yıllardır burada yetiş-
tirilmiş, buranın toprağıyla 
bütünleşmiş ürünlerin 
tohumlarından üretimin  
sürekliliğini sağlıyoruz. 
Atalık tohumları yeniden 
toprakla buluşturuyoruz.  

Bu yıl karakılçık da ektik ilk defa.
Tüketiciye bu konularda yüzde 100 
güven verecek, insanların sağlıklı gıdaya 
ulaşması için imkan sunacak bir konum-
da olmak istiyoruz. Gönül rahatlığıyla 
kendi çocuğumuza yedirmediğimiz 
hiçbir şeyi tüketiciye sunmuyoruz.  

 Kooperatif olmak belirli standartları 
olan küçük ölçekli bir üretimi sürdürebil-
mek için çok önemli. Bir araya gelmek, 
bilgi paylaşmak, imkanlarımızı ortaklaş-
tırmak için örgütlenme ve dayanışma 
gerekiyor çünkü. Köy-Koop İzmir Birli-
ği’nin ortağıyız. Zaman zaman onlarla  
bir araya gelmeye çaba gösteriyoruz. 
Köy-Koop da bizi yönlendiriyor.  

Pandemi şartlarında fırsat buldukça ürünlerini pazarlarda sergileyen Foça Kooperatifi'nin en özel ürünü, 
istiridye mantarlı acuka.
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İstanbul’da yaşayan ve çalışan birisi olarak, pandemi nede-
niyle bu sonbaharda Sığacık’ı bir nevi çalışma ofisi olarak 
yaşama imkanı buldum.  Böylece hem benim 

gibi bir sahil kasabasında "uzaktan çalışanları" 
gözlemleme şansım oldu. Hem de İstanbul gibi 
kaotik bir şehirde yaşayan birisi olarak kasaba 
sakinliğinde çalışmanın neler hissettirdiğini 
deneyimledim. 

Genellikle benim çalışma alanım Teos Mari-
na’ydı. Açık alan, limana bağlı tekneler,  mavi 
gökyüzü ve sakin denizi ile günün her anında hu-
zur bulabileceğiniz bu alanda çalışabilmek paha 
biçilmezdi.  Bir yerde emekli olup Ege’de küçük 
bir kasabaya yerleşme hayalini, emekli olmadan elde etmiştim. 
Bu da inanılmaz güzeldi.

Normal şartlarda şehir hayatında kapalı bir ofiste toplantılara 
katılmak, proje yazmak ve yönetmek zorunda olacakken, Sı-
ğacık’ın huzur veren doğal ortamında aynı işi yapabiliyordum. 
Bunu yaşarken de farklı sektörlerden çalışanlarla, üniversite öğ-
rencileri ile aynı anda, aynı ortamda çalıştım.  Gün boyu kendi 
iş arkadaşlarımla iletişim kurmaya alışmışken, bir anda kendimi 
etrafımda farklı sektörden kişilerle bir iş gününde uzaktan 
öğle tatili verirken buldum.  Ortak paydamız çalışma alanımız 
olmuştu, birbirimizi tanımıyorduk, aynı meslek grubunda değil-

dik.  Bir kafede yan masamda 
birisi mimari çizim ödevini 
yaparken, diğer masada 
başka birisi pazarlama rapo-
runu tamamlıyordu. Ben de o 
sırada Zoom üzerinden arka 
planda limana bağlı teknele-
rin görüntüsü ile toplantımı 
yapıyordum.  Zoom’un hazır 
arka planlarından birisiymiş 
gibi görünen manzara bu sefer 
gerçekti. 

Bir bakıma, şehir hayatının 
"olmazsa olmaz"ı ile kasa-
ba hayatının "nasılsa olur"u 
arasında kalmıştım.  Şehir 
hayatının olmazsa olmazı, 
sizden istenen görevi eksiksiz 
tamamlamak için gece gündüz 
çalışmayı göze almaktır. 
Bunun gereği olan günlük ru-

tinlerdir. Kasaba hayatının "nasılsa olur"u ise burada yaşayan-
ların rahatlıkları, huzurlu ve dingin halleri ile sizin de bu ritme 
ayak uydurmanız. Tamamlamanız gereken iş ya da katılmanız 
gereken toplantı bu ritimle çatışıyor elbette. Bu çatışma saye-
sinde, şehir hayatında çalışırken ve çalışma ortamının getirdiği 
zorluklarla boğuşurken hayatın doğal ritmini nasıl kaçırdığımızı 
bir kez daha fark ettim. 

Hayatın doğal bir ritmi var; aynı güneşin doğuşu ve batışı 
gibi, denizin bir gün dalgalı bir gün durgun oluşu gibi, rüzgârın 
bir gün poyraz bir gün lodos esişi gibi... Birbirini tamamlayan, 
kendi içinde bir nedeni olan ve yine kendi içinde akan doğal bir 
ritim bu. Büyük şehirlerde trafikte elinde grande kahve ile işe 

yetişmeye çalışırken kaçırdığımız bir ritim. 
Hani "o boğaz manzarası nasılsa orada du-
ruyor" ya da "güneş her gün doğup, batıyor, 
görmesem de olur" dediğiniz şehir ritmi. 

Bu ritme kendinizi kaptırdığınızda, vücudunuzdaki eksik D 
vitaminini güneşten alamayıp sonrasında ilaçlarla tamamlama-
ya çalışırsınız. Yaşadığınız anı kaçırır, yaşamayı öğrenmek için 
farkındalık seminerlerine katılırsınız. 

Kasabada ise doğal yaşamın ritmine ayak uydurursunuz, 
daha yakın durursunuz. Daha iyi ve daha fazla için bu ritmi 
zorlamazsınız. 

Şehirdeyken de insan doğasına çok da aykırı olmayan ve 
kendinizi zorlamadan yaşayabileceğiniz bir ritminiz olamaz mı 
peki? Bunu düşününce, şehirde böyle bir yaşama özlem duyan-
ların böylesi bir huzura kavuşabilmek adına nasıl kendi habi-
tatlarını oluşturmaya çalıştıkları aklıma geldi. Yeşil alanda izole 
sitelerde bir yaşam, fırsat buldukça şehrin ormanlık alanlarında 
yürüyüşler, imkanı olanlar için oluşturulan hem kaçış alanı 
hem de adına yaşam alanı denen yerlerde, parklarda geçirilen 
zamanlar... Evet olabilir ama o ormanlık alanlara ulaşmak için 
trafikte geçirilen süre, izole sitelerde yaşarken sürekli aynı 
kesimden insanlarla görüşmek ve aslında hayatın içinde olama-
mak gibi sorunları görmezden gelirsek. Küçük bir kasabada ise 
yaşarken ve işinizi yaparken böyle bir ritmi kaçırma ihtimaliniz 
yok. İnsan doğasına aykırı şartlar normalmiş gibi sunulup, son-
rasında sizi hasta etmiyor. Durum böyle olunca da yaptığınız 
iş şayet uzaktan yapmaya elverişli ise bu doğal ritmin içinde 
huzurla yaşarken, çalışma hayatında çok daha verimli olabili-
yorsunuz. Her ne kadar kasabanın ritmi iş ritminizle çatışsa da, 
daha az stresle yaptığınız her görevi başarıyla sonlandırabili-
yorsunuz. En azından benim için böyle oldu.

Kasaba hayatında çalışırken fark ettiğin başka neler var 
derseniz, hem var olanları hem de olmayanları söyleyebili-
rim. Kasabada etrafınızdaki insanların sistemde ayakta kalma 
çabası ve doyumsuzlukla örülü bir yaşantıları yok. Rekabet yok, 
bunun yerine dayanışma var.  Aynı yerde iş yapan iki mekan 
sahibinin birbirine destek olması var. Birbiri ile yarışması yok.  
Birinde biten bir ürünü, yan mekandan alıp getiren çalışanlar 
var.  Birbirlerinin mekanlarına gidip çay kahve içip sohbet eden-
ler var. Bir de en önemlisi buna zamanları var. Müşterilerin bir 
an önce oturdukları masadan kalkmasını beklemeyen mekan 
sahipleri var. İşte tüm bu kişiler doğal yaşam ritmine ayak uy-
durup yaşayabiliyorlar. Bu ritmi suni ritimler ile zorlamıyorlar. 
Bunu bir kez daha net olarak görebildim. Tabii bunu görmenin 
ne faydası oldu derseniz, açıkçası şehir hayatına döndüğümde 
ve tekrar o tempoya girdiğim zaman kendime buradaki doğal 
ritmi, samimi hayatları ve huzurlu anları özellikle stresli yoğun 
çalışma günlerinde tekrar tekrar hatırlatmaya çalışacağım. 

Uzaktan çalışmak neye yakınlaştırdı?

Burcu Çubukçu

Sığacık'ta uzaktan çalışma manzaraları.
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Dr. Caner Övsan Çakaş

Şehirleşme mi? 
Şehirlileşme mi?

Şehirleşme ve şehirlileşme kavramları birbirine benzer gö-
rünse de aslında gerek niteliksel gerekse niceliksel olarak 
çok farklı anlamlara sahiptir. Bu kavramlardan ilki fiziki ve 

coğrafi bir kolektif eylemi ifade ederken, ikincisi toplumsal yani 
sosyolojik bir kimlik inşasına işaret etmektedir. Başka bir ifade 
ile söz konusu kavramlardan ilkinin bir nesneleşme aşaması 
diğerinin ise inşa edilen nesnenin özneleşme süreci olduğu 
söylenebilir. Modern kent sosyolojisinde bu aşama ve süreçler 
fiziki ve işlevsel kentleşme kavramlarıyla da ifade edilmektedir. 

Fiziki kentleşme yani şehirleşme belli bir yerleşim alanının 
göç ve doğum yoluyla nüfusunun artmasına paralel olarak 
kentsel alanların genişlemesi olayıdır. Bu genişleme eylemi 
aynı zamanda altyapı, eğitim, sağlık ve ticari alanlardaki ge-
lişmeyi de beraberinde getirmektedir. Fakat bu fiziksel geniş-
leme ve nüfus artışı söz konusu yerleşim yerinin şehirlileştiği 
anlamına gelmemektedir. Zira işlevsel kentleşmenin bir sonucu 
olan şehirlileşme sadece fiziksel ve demografik büyümeden 
çok daha fazlasını ifade eden bir kavramdır. Kaldı ki bir şehir 
milyonlarca nüfusa sahip olarak şehirleşme eylemini gerçekleş-
tirmiş olabilir, fakat bu devasa nüfus yığını söz konusu şehrin 
şehirlileştiği manasına yol açamaz. Yeri geldiğinde elli bin nüfu-
sa sahip bir kent, milyonluk kentlerden daha fazla şehirlileşme 
oranına sahip olabilir. Bu durumda işlevsel kentleşmenin önemi 
göz önüne çıkmaktadır.

İşlevsel kentleşme belli bir şehirde yaşayan insanların 
karşılıklı etkileşimle değişen davranış ve kimlik inşa süreçlerini 
kapsamaktadır. Bu konuyu biraz daha açmamız gerekirse, işlevsel 
kentleşme bir şehirdeki insan topluluklarının kendilerini ve 
şehirlerini tanımlama, benimseme ve şehirleri ile ilgili konularda 
bir dünya görüşüne sahip olma eylemidir. Başka bir deyişle, 
işlevsel kentleşmenin şehre özel bir yerel kimlik inşa etme, şehir 
ile orada yaşayan insan topluluğu arasında öznel bağlara dayanan 

bir yerel medeniyet oluşturma süreci olduğu söylenebilir. Kaldı ki 
şehir olarak dilimize çevrilen Yunancada “polis”, Arapçada “medi-
ne”, Fransızcada “cite”, İtalyancada “citte” ve Almancada “stad” 
sözcükleri bulundukları dillerde “uygarlık” veya “medeniyet” 
anlamına gelmektedir. Hatta Latincede şehri ifade etmek için kul-
lanılan “urbs” ve “civitas” sözcükleri direkt belli bir medeniyetin 
içerisinde yaşayan yurttaşlar anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 
şehir sözcüğünün etimolojik kökenlerinin fiziki kentleşmeden 
daha çok işlevsel kentleşmeye işaret ettiği, fiziki ve demografik 
büyümenin ortak bir yerel kimlik ve medeniyet yaratılmadığı 
sürece şehir inşa edemeyeceği söylenebilir. Daha açık bir ifade ile 
fiziki kentleşme bir şehrin bedenini, işlevsel kentleşme ise beden 
bulan bu şehrin ruhunu, zihnini ve belleğini oluşturmaktadır. Bu 
nedenle sağlıklı bir insanda nasıl beden ve ruh sağlığı arasında 
birbirini tamamlayan bir bütünlük ilişkisi varsa gerçek bir şe-
hirde de fiziki ve işlevsel kentleşme yani şehrin bedeni ve ruhu/
kimliği arasında bir nedensel bütünlük ilişkisi vardır. Zira kendi 
yerel kimliğini, kültürünü, medeniyetini oluşturamayan, içinde 
barındırdığı insan toplumları arasında aidiyet bağı oluşturamayan 
bir şehir, beton yığını ve kuru kalabalıktan ibaret bir yerleşim 
yerinden başka bir şey ifade etmez. 

Peki, bu işlevsel kentleşme yani belli bir şehrin kimlik ve 
ruhunun oluşum süreci nasıl gerçekleşir? Öncelikle sadece 
şehir toplumunun değil aynı zamanda ulustan ulus ötesi ol-
gulara kadar bütün insan topluluklarının kimlik ve kültür inşa 
süreci dilimize “kültürleşme” olarak çevrilebilecek İngilizcedeki 
“acculturation” eyleminin bir sonucudur. Kültürleşme, dikey ve 
yatay olmak üzere birbirini tamamlayan iki dinamik toplumsal 
süreci kapsamaktadır. Dikey kültürleşme, belli bir toprak parçası 
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üzerinde yaşayan insan toplumlarının tarihsel süreç içerisinde 
ilk otokton (yerli) toplumdan günümüze kadar geçen dönem-
de ortaya çıkan kültür ve kimlik kodlamasıdır. Zira bu kimlik 
ve kültür kodlaması asırlar süren bir yerel birikimin, karşılıklı 
etkileşimin ve bir arada yaşama sürecinin bir sonucudur. Yatay 
kültürleşme ise dikey kültürleşmeye ivme veren, onun dönüşü-
münü sağlayan, daha da önemlisi onun kısa vadede yenilenme-
sini sağlayan bir toplumsal etkileşim sürecidir. Örneğin İstanbul 
şehrini ele alalım, İstanbul 1453 yılında Türk kontrolüne geçti-
ğinde Roma-Latin-Grek-Ortodoksluk sentezine dayalı binlerce 
yıllık bir otokton kültüre sahipti. Türklerin bu şehre gelmesi ile 
yerli kültür ile Türkler arasında asırlar süren bir zaman diliminde 
binlerce belki de on binlerce yatay kültürleşme, yani karşılıklı 
adet, gelenek, görenek, fikir ve düşünce alışverişi yaşandı ve so-
nucunda bir İstanbul kültürü, İstanbul müziği, İstanbul mutfağı, 
İstanbul adabımuaşereti ortaya çıktı. Daha da önemlisi bir İstan-
bul ve İstanbullu kimliği oluştu. Mesela günümüzde fasıl olarak 
da adlandırılan ve genellikle İstanbul ile özdeşleşmiş Türk Sanat 
Müziği bile eski Bizans Ortodoks İlahileri, İslam Tasavvuf müziği 
ve Osmanlı Divan Edebiyatının bir karşılıklı sentezi yani asırlar 
süren dikey ve yatay kültürleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Fakat günümüz İstanbul’u için bir İstanbul kültürü veya bir İs-
tanbullu kimliğinden bahsetmek maalesef pek olanaklı değildir. 
Zira İstanbul, 1960’lı yıllarda yavaş tempolu, 1970’li yıllardan 
günümüze kadar geçen süre içerisinde de adeta çığ gibi artan 
bir göç almıştır. Bu göç sürecinde ise gerek yerel İstanbul’un 
otokton halkı ile göç eden kitleler arasında gerek göç eden 
kitlelerin birbirleri arasında yatay bir kültürleşme süreci yeteri 
kadar yaşanmamış, yatay kültürleşmenin dinamik ve dönüştü-
rücü etkisi olmadığı için dikey kültürleşme de yozlaşmış hatta 
büyük oranda yok olmuştur. Daha da vahimi otokton İstanbul 
kültürü, hem gayrimüslim azınlıkların büyük oranda şehri terk 
etmesi hem de özellikle 2000’li yıllardan sonra İstanbul’un 
yerli nüfusunun şehirden Bodrum, Marmaris, İzmir gibi Ege 
şehirlerine hızlı bir şekilde göç etmeye başlaması nedeniyle 
ciddi bir erozyona uğramıştır. Dolayısıyla bugün Esenler’de, 
Beşiktaş’ta, Kadıköy’de Sultanbeyli’de açıkçası İstanbul’un 
her ilçesinde büyük oranda kendi içine kapanmış, birbirinden 
oldukça kopuk ve ortak bir kimlik ve kültür yaratmaktan uzak 
farklı farklı İstanbul’lar ortaya çıkmıştır. Hatta bu karşılıklı kül-
türleşmeden yoksun şehirleşmenin İstanbul’a farklı kültürler-
den gelen kişiler üzerinde Durkheim’in “anomi” olarak adlan-
dırdığı bir köksüzleşmeye, gelinen köken kültüre ait değerleri 
kaybederken, yerine yenisini koyamamaya dayalı bir kimlik 
krizine yol açtığı söylenebilir. Bu kültürleşme yani işlevsel 
kentleşme olmadan şehirleşmenin toplumsal açıdan ne derece 
zararlı olduğunu sadece İstanbul örneği ile sınırlandırmak da 
doğru değildir. Mesela günümüzdeki Bodrum’da bu duruma 
çok güzel bir örnektir. Şu anki Bodrum’un, Bodrum’u dünyaya 
tanıtan ona aşkla bağlı Cevat Şakir’in (Halikarnas Balıkçısı) 
Bodrum’undan ne derece farklı olduğu aşikârdır. Zira zayıf 
işlevsel kentleşme nedeniyle Bodrum’a göç edenler Bodrumlu-
laşacağına yani yerel kültür ve kimliği benimseyeceğine, daha 
da önemlisi onu zenginleştirerek dönüştüreceğine, Bodrum 
Türkiyeleşmiş, kendi otokton kültürünü büyük oranda kay-
betmiştir. Ne yazık ki günümüzde Bodrum denildiğinde çoğu 
kişinin aklında oluşan ilk intiba lüks gece hayatı, güneş, deniz, 
kumsal ve sosyetik magazin haberleri ile sınırlı hale gelmiştir. 
Bodrum’un tarihi, doğası, yerel kültürü, Bodrumlu olmanın ne 
demek olduğu Bodrum’a yerleşen çok az kişinin önemsediği bir 
husus haline gelmiştir. Kısacası Bodrum, şehirleşmiş ama şehir-
lileşememiştir. Maalesef günümüzde bu örneği Çeşme, Alaçatı, 
Kuşadası, Marmaris, Fethiye gibi sahil kentlerimizden Ankara, 
Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerimize kadar genişletebiliriz. Her 
yerde açık bir şekilde artan fiziki şehirleşmeye, yavaş veya hiç 
olmayan bir işlevsel şehirleşme eşlik etmektedir. Başka bir 
deyişle, şehirlerimizin bedenleri büyürken, ruhları körelmek-

te, zihinleri gelişmemekte, daha da acısı binlerce yılda oluşan 
kolektif bellekleri yok olmaktadır.

Şimdi gelelim Seferihisar’a… Seferihisar’da yüzlerce yılda olu-
şan bir otokton yani yerli kültür ve kimliğin varlığı söz konusu-
dur. Bu kültür ve kimlik son iki yüz yılda Mora’dan, Girit’ten, Ru-
meli’den ve Orta Anadolu’dan gelen göçmenlerle zenginleşmiş 
ve kendini dönüştürmüştür. Daha da doğrusu bölgemizde dina-
mik bir yatay kültürleşmenin sonucu olan bir dikey kültürleşme 
söz konusudur. Bu süreç 1980-2010 yıllar arasında daha çok 
emekçi kesimlerin göç etmesiyle devam etmiştir. Fakat 2010’lu 
yıllara kadar yaşanan bu kültürleşme sürecinde yani yerel kimlik 
ve kültür inşa aşamasında dikkat çeken husus, göç olayının 
kısmen yavaş yavaş artması ve kültürleşme için yeterli geniş 
bir zaman dilimine yayılmasıdır. Fakat 2010’lu yılların başından 
itibaren Seferihisar’a özellikle büyükşehirlerden olmak üzere çığ 
gibi artan bir göçün varlığı söz konusudur. Bu hızlı nüfus artışı 
beraberinde fiziki şehirleşmeyi yani betonlaşmayı da getirmiştir. 
Ayrıca göç eden kesimler ile yerli kültür arasında bir karşılıklı 
etkileşimin de varlığı söz konusudur. Bu etkileşiminin yani yatay 
kültürleşmenin nasıl sonuçlanacağı da henüz belli değildir. Daha 
doğrusu Seferihisar ileride bir Bodrum veya Çeşme gibi kimlik 
erozyonuna mı uğrayacaktır, yoksa Bozcaada veya kısmen Dat-
ça gibi hızlı fiziki şehirleşme ile birlikte yine hızlı bir kültürleşme 
sürecine mi girecektir, bu belli değildir. Başka bir ifade ile gelen 
devasa göç sonucunda ortak bir aidiyet bilinince sahip binlerce 
yeni Seferihisarlı mı olacak, yoksa Sığacık’ta, Ürkmez’de, Akar-
ca’da, Turabiye’de farklı farklı birbirinden kopuk Seferihisarlılarla 
mı karşılaşacağız, bunu henüz bilemiyoruz. Fakat önümüzdeki 
on yıl içerisinde bu sorunların cevaplarını verebileceğimizi düşü-
nüyorum. Temennim, Türkiye’nin dört bir yanından, hatta yurt 
dışından gelen insanlarla yerli halkın kaynaştığı, yatay ve dikey 
kültürleşme süreçleri sonucunda bu şehre ait ortak bir kimlik 
ve aidiyet bilincinin oluştuğu yani şehirleşirken aynı zamanda 
şehirlileşmiş bir Seferihisar görmektir…
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Şenay Tekinbaş Aydın Hayvanları 
Koruma Derneği Başkanı ve HAY-
TAP Aydın Temsilcisi olarak Emekli 

Hayvanlar Çiftliği gönüllüsü. Kendisiyle 
HAYTAP faaliyetlerini ve Emekli Hayvan-
lar Çiftliği'ni konuştuk. 

- Şenay Hanım, en merak ettiğimiz 
şeyden başlayalım. Bize Emekli Hayvan-
ları Çiftliği'nden bahseder misiniz?

- Şenay Tekinbaş: HAYTAP Emekli 
Hayvanları Çiftliği uzun yıllardır ger-
çekleştirmek istediğimiz bir projeydi. 
Hayvan haklarını savunmanın sadece 
kedi köpekle sınırlı olmaması gerektiği, 
her canlının hak ettiği şekilde yaşaması 
için çabaladığımız göz önüne alındığında 
yük ve çiftlik hayvanları için çok büyük 
bir boşluk olduğunu hepimiz görebiliyor-
duk. Maalesef insanlar tarafından yıllarca 
sömürülen, kullanılan at, eşek, katır gibi 
hayvanlar yaşlandıklarında yada yaralan-
dıklarında boş arazilere yada dağ başına 
bırakılarak ölüme terk ediliyorlar. Türki-
ye’de hiçbir Belediyenin bu hayvanları 
tedavi edecek ve bakımını sağlayacak 
bölümü yok. Yaralı at, eşek gibi hayvan-
lar için tedavi neredeyse imkansızdı. 
Belki de onlarcası yüzlercesi acılar içinde 
canveriyordu.

- Nasıl doğdu proje, nasıl şekillendi?
- HAYTAP olarak tedavisini üstlendiği-

miz yük hayvanları için tedavi sırasında 
ve sonrasında bakacak yer bulamama-
mız bizi bu konuda proje üretmeye sevk 
etti. Bu çiftliğin kurulması için uzun 
araştırmalar yapıldı. Nerde olmalı, nasıl 
inşa edilmeli, ne kadar bütçe gerekli, 
finansmanı nasıl sağlarız derken biz-
leri aslında bir parça da korkutan ama 
hayaliyle yanıp tutuştuğumuz projenin 
startı verildi. 2019 yılının yaz aylarında 
yapımına başladığımız anda bile çiftliği-
mize gelmek için bekleyen yaralı at ve 
eşeklerimiz vardı.Projemize katkı sunan 

sponsorlarımız sayesinde 
hızla ilerledik.

Çiftliğimiz Bursa’da 
kuruldu. Halen yapımı 
devam etmesine rağmen 
onlarca kurtarılmış hay-
vana evsahipliği yapıyo-
ruz. 15 eşek 1 at 3 koyun 
3 buzağı 1 inek 3 keçi, 
tavuklar ördekler hindiler 
olmak üzere 40 kadar 
hayvana bakım sağlıyo-
ruz. Tüm hayvanlarımız 
engelli yada zulümden 
kurtarılmış travmatik 
hayvanlar.

Bu projenin asıl amacı 
bu hayvanlar için eksik-
liğin farkına varılmasını 
sağlamak ve gerek 
belediyelerin gerek Tarım 
Bakanlığının benzeri yer-
ler kurmaları için örnek 
olmaktı. Hayvanları Koruma Kanununa 
göre tüm belediyeler kedi ve köpekler 
için bakımevleri açmak ve işletmek zo-
rundalar. Peki eziyet gören hatta işkence 
edilen zavallı yük ve çiftlik hayvanları 
ne olacak? İşte biz de tam bu sorunun 
cevabını vermek istedik.

- Burada nasıl bir çalışma sistemi söz 
konusu?

- Çiftliğimizde bakım ve temizlik 
işleri için çalışan 1 görevlimizle birlikte 
gönüllülerimiz de zaman zaman destek 
oluyorlar. Çiftliğimizdeki hayvanlar için 
Uzman Veteriner Hekimlerden hizmet 
alıyoruz. Web sayfamızda bu hayvanla-
rın çiftliğimize geldikleri gün ve şimdiki 
hallerini inceleyecek olursanız müthiş 
değişimi gözlemleyebileceksiniz.

Emekli hayvan tanımında ilk akla 
geldiği gibi yaştan yola çıkmadık. Burası 
zulüm gören, yaralanmış, sakat kalmış 
ve dolayısıyla desteksiz yaşamlarını sür-

düremeyecek hayvanların yeri. Her bir 
hayvanımızın farklı hikayeleri var.Kimi 
bıçaktan kurtarıldı, kimi kırık bacağıyla 
yük taşımaktan, kimi insanların attığı 
kurşunların hedef tahtası olmaktan kur-
tarıldı. Kimi dağ başında açlıktan ölmek 
üzere iken bulundu, kimi sahibi tarafın-
dan ücra yerlere bırakılarak ölüme terk 
edilmiş halde…

Türkiye’nin farklı illerinden geldi her 
biri. Temsilcilerimiz vasıtasıyla haberdar 
olduğumuz ve gerçekten bize ihtiyacı 
olduğunu düşündüğümüz hayvanların 
naklini sağlayarak çiftliğimize getiriyo-
ruz. Tabii ki gönlümüz tüm hayvanlara 
böyle ortamlar sağlayabilmek ancak az 
önce de belirttiğim gibi burası örnek ol-
ması için yapılan bir proje. Bu amacımıza 
da yavaş yavaş ulaşıyoruz ki bakımevi 
inşaatı başlayacak bazı illerimizde yük 
hayvanları için de bölümler açılacağı ha-
berlerini alıyoruz. Bu da, ne kadar doğru 
ve gerekli bir projeye imza attığımızı 
gösteriyor.

Çiftliğimizin hala yapımı devam 
etmekte ve misafir ettiğimiz hayvanları-
mızın beslenme ve tedavi masrafları dü-
şündüğümüzün çok üstünde de tutabili-
yor. Çiftliğin yapım aşamasından itibaren 
bizlere inanan ve güvenen sponsorları-
mızla bu noktaya gelebildik. Çiftliğimizin 
girişinde bu isimlere yer verdiğimiz pano 
ile minnettarlığımızı ifade etmek istedik. 
Ayrıca federasyonumuza ait HAYTAP 
SHOP adı altında faaliyette bulunan 
iktisadi işletmemizin gelirleri çiftliğin 
giderlerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu da 
Haytap Shoptan alışveriş yapan herkesin 
bu çorbada tuzu var demektir.
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Vefa borcumuzu HAYTAP ödüyor

Şenay Tekinbaş Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı ve HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği gönüllüsü.
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- Çiftlik dışında ne gibi çalışmalar 
yürütüyorsunuz?

- Bu kadar çok sayıda şiddet gören 
hayvana evsahipliği yaparken bir yandan 
da toplumdaki hayvana şiddet olayları 
ile ilgili çalışmalarımıza devam etmek-
teyiz. Maalesef toplumumuz hayvana 
şiddet olaylarında çok duyarsız. Bizler, 
her canlının yaşam hakkı vardır diyerek 
onların hakkını savunmaya çalışırken, 
kanun değişikliği için gecemizi gündü-
zümüze katmışken, bir yandan avcılık, 
bir yandan petshop gerçeği, bir yandan 
yurtdışından ülkeye kaçak sokulan 
hayvanlar, diğer yandan şiddete maruz 
kalmış hayvanlar için açtığımız davalarla 
boğuşurken bir yandan da neredeyse 
tüm şehirlerimizde bulunan temsilcile-
rimiz vasıtasıyla farkındalık çalışmaları 
yaparak, eğitimler, seminerlerle hayvan-
ların yaşam hakkını elimizden geldi-
ğinde anlatmamıza rağmen azalması 
gereken hayvana şiddet olayları ne yazık 
ki artış gösteriyor.

Her gün yeni bir olay, yeni bir sömürü, 
hatta vahşet görüntüleri geliyor. Toplu-

mumuz her olayda olduğu gibi kendisine 
zarar vermeyen hiçbir olaya müdahil 
dahi olmak istemiyor, komşusuyla kötü 
olmamak için gördüğü hayvan istismarı-
na bile göz yumuyor. Tabii ki bunda biraz 
da cezaların yetersizliği etken. Artık bu 
işin içinde olan herkes biliyor ki hayva-
na şiddet uygulayan hatta öldüren kişi 
basit bir idari para cezası ile kurtuluyor. 
“Şikayetçi olsak ne olacak nasılsa cezası 
yok denecek kadar az” son yıllarda en 
çok duyduğumuz cümlelerden. Özetle; 
hayvanlara karşı işlenen suçlar kaba-
hatler kanunu kapsamında değerlendi-
rilmekten çıkarılıp Türk Ceza Kanununa 
göre değerlendirilmediği ve caydırıcı 
cezalar gelmediği sürece bu olayların 
arkası kesilmeyecek. 5199 sayılı Kanun 
acilen değişmeli ve gerçekten hayvan-
ların hakkını koruyabilecek bir kanun 
çıkarılmalı.

- Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
- HAYTAP büyük bir aile. Hepimiz bu 

işte gönüllü olarak çaba göstermekteyiz. 
Yani bu işe gönlümüzü verdik, hiç kar-
şılık beklemeden enerjimizi emeğimizi, 

zamanımızı veriyoruz. Mevcut duru-
mumuza gelmek için çok kişi çok emek 
verdi ve vermeye de devam ediyor. 
Bizler yılmayız, düzene çomak sokmaya 
devam edeceğiz. Biliyoruz ki sonunda 
hayvan haklarını istediğimiz noktaya 
getireceğiz.
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Biz memurlar,
Saat dokuzda, saat on ikide, saat beşte,
Biz bizeyizdir caddelerde.
Böyle yazmış yazımızı Ulu Tanrı;
Ya paydos zilini bekleriz,
Ya aybaşını.
              Orhan Veli

I
Sigorta kapsamındaki her hastanede olduğu gibi Başkent 

Hastanesi’nin bekleme salonları da hıncahınç hasta ve yakın-
larıyla doluydu. Memur Glotkin ve eşi Gülizaranım muayene-
haneye yakın pencerenin önünde buldukları bir sandalyeyi 
sırt sırta oturarak paylaşmışlardı. Bu görüntü hastane içinde 
o kadar yaygındı ki duruma aşina olmayan biri, gördüğünün 
çok farklı bir performans sanatı icrası olduğu fikrine kapılıp 
korkunç bir dehlizi andıran hastaneye hayranlık duyabilirdi.

Memur Glotkin, yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
geldi. Çocukluk döneminde yaşıtlarının sahip olduğu imkânlar 
karşısında eziklik duymaması için ailesi tarafından kendisinden 
epeyce büyük abilerin himayesine verildi. Bu önlemi müteaki-
ben küçük Glotkin’in yaşıtlarından çok zaman önce sesi kalın-
laşmış ve gövdesi bir ulu çınarınki kadar irileşmişti. İptidai mek-
tepteki arkadaşları derste çöp kutusuna kâğıt topaklarla basket 
atarken, Glotkin günlük sakal tıraşı olmaya başlamıştı bile. 
Erken yaşta kendisini esir alan bu musibet yüzünden yaşıtı olan 
kızlara abisi çekip kendinden büyük kadınlara âşık olan Glotkin, 
yirmi altı yaşındayken o kadınlardan biri olan Gülizaranım ile 
evlendi. Gülizaranım, vasat halli bir ailenin ilk çocuğu olarak 
dünyaya geldi. Henüz orta mektepteyken genç yaştaki babasını 
kaybetmişti ve hiçbir zaman da bulamadı. Bu kayıp onda derin 
yaralar açtığı için tahsili reddederek kendini ev işlerine verdi. 
Dikişnakış işleri ile evi geçindirmek zorunda kalan annesine 
üç küçük kardeşinin bakımını üstlenerek yardımcı oluyordu. 
Yıllar bir nehir gibi akıp geçti. Tüm kardeşleri okuyup meslek 
sahibi olunca Gülizaranım’ın sırtındaki yük hayli azaldı. Tam 
da o zamanlardan birinde annesi ile düzenli olarak gittikleri 
hafta sonu panayırında tanıştığı, kendisinden dokuz yaş ufak 
olan –neredeyse en küçük kardeşiyle yaşıt olan- Glotkin ile 
evlendi. Gülizaranım’ın bu tercihinde Glotkin’in yaşıtlarından 
olgun görünmesiyle birlikte memurluğunun da büyük etkisi 
olduğunu tahmin etmek pek de zor değildir. Velhasılıkelam, 
Glotkin memurluğunun on yedinci, evliliğinin on üçüncü yılında 
yani otuz dokuz yaşındayken önce ruhsal sonra fiziksel sağlık 
sorunları yaşamaya başlayınca sigortasının kapsadığı her sağlık 
kuruluşunda derdine derman arar oldu. Ve geçen iki yıl sonunda 
Başkent Hastanesi’nde tecrübeli bir doktora kendini teslim etti.

II
Doktor, Glotkin’in ilk kontrolünden itibaren muhtemel ma-

razı az çok tahmin etmiş ancak bunu açıklamak için tetkikatın 
sonucunu beklemişti. Olası bir kötü haberi hastaya alıştırarak 
söylemek gerektiği için Gülizaranım’ı sonuçları almak üzere 
muayenehaneye yalnız gelmesi konusunda gizlice uyarmıştı.

Glotkin sırtını yasladığı eşini çoktan unutmuş, dakikalardır 

hastane içinde koşturan insanları izliyordu.
Gülizaranım her zaman olduğu gibi ikinci kez eşine seslendi:
-İstersen biraz da sen cama bak diyorum; sıkıldım ağacı izle-

mekten ayol!
Duyduğunu fazlaca önemsiz bir teklif olarak gördüğünü bir 

dudak büküşle belli eden Glotkin,
-Gerek yok! Ben böyle iyiyim dedi.
Çok kısa bir süre geçtikten sonra:
-Sana diyorum hop, diye bağıran Gülizaranım’ın sesi Glot-

kin’in düşüncelerini tekrar dağıttı.
-Ne diyordun; duymadım? 
-Hangisini duyuyorsun ki zaten?
-Hadi uzatma da söyle, diyerek kestirip attı Glotkin.
-Diyorum ki nasıl oldun? Yine kötü düşünceler geçiyor mu 

kafandan? 
-İyiyim.
Gülizaranım aldığı kısa ve net cevap karşısında tam da se-

vindiğini söyleyecekti ki Glotkin’in karşı duvardaki saati işaret 
etmesiyle sustu. 

-Her yerde aynı saati görüyorum Gülizaranım. Perşembe 
günü ziyaret ettiğim kömür deposundaki yazıhanede de aynı 
saatten vardı. Aynı saatler, aynı koltuklar, aynı fincanlar… İşte 
tüketim…

Gülizaranım sert bir şekilde kocasının lafını böldü:
-Aman başlama yine Glotkin! Allah’ın adını verdim başlama! 

Tüketim Toplumu, Yabancılaşma, Meta Bilmem nesi! Ben bile 
ezberledim artık. Hem sana ne! Alan memnun satan memnun…

Karısının sert ve yüksek sesli çıkışmasından alınan Glotkin: 
-Sen de iş arkadaşlarım gibi çokbilmiş ve küstah olduğumu 

mu düşünüyorsun? 
Gülizaranım duyduğuna biraz içerleyerek:
-Benim senin hakkında fikir yürütüp yargıda bulunacak za-

manım mı var Glotkin? Hem iş arkadaşlarının o boş lakırdılarını 
önemseme. Birine kafayı takmaları ya da lakap uydurmaları 
için öyle çok bilgili, ferasetli olmana gerek yok! Senin farkında 
olmadığın bir tutam saçının rüzgârda alnına düşüp dalgalanma-
sı bile seni ukala bulmalarına yeter.

Bir saçmalık

Veysel Eryürek

İllüstrasyonlar: Yannis Giatis (1923-1984)
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Bıçak kesiği gibi bir suskunluğu müteakiben, açılan kapıdan 
kafasını uzatan asistan, Glotkin’in adını bağırınca Gülizaranım 
hemen ayaklandı:

-Anlaştığımız gibi… Ben hemen sonuçları alıp geleyim sakın 
sandalyeyi birine kaptırayım deme!

Gülizaranım, Glotkin’i tam da doktorun istediği üzere dışarı-
da bırakarak muayenehaneye doğru seğirtti. Günlerdir aklın-
dan geçen kötü senaryoları kocasıyla paylaşamamış ve deyim 
yerindeyse içi şişmişti. 

Muayenehaneye doğru heyecanlı adımlarla yürürken boğazı-
na bir koca yumruk oturmuş gibi hissetti.

III
Muayenehanenin kapısından içeri kafasını uzatıp doktoru bir 

baş hareketiyle selamladıktan sonra içeri girdi. Doktorun yü-
zündeki gerginliğin mesai saatleri içinde yaşadığı yoğunluktan 
olmasını ümit ederek sordu:

-Umarım sonuçlar iyidir Doktor Bey?
Doktor çekmeceden evrakları çıkarmak için dar alanda küçük 

hareketlere başlayınca ve buna da kalın bir sedayla ‘Eeeeee-
eehmmmm!’ diyerekten bir inilti ekleyince, bir şeylerin ters 
gittiğini anlayan Gülizaranım derin bir nefes alıp verdi.

-Dinliyorum Doktor Bey, lütfen buyurun.
-Böyle anlarda konuşmaya başlamak bizim mesleğin en zor 

yanlarından biridir hanımefendi. Ama bir yerden de başlamak 
zorundayız, malumunuz. 

Bu kez derin bir nefes alıp verme sırası doktora gelmişti ve 
akabinde yarı kösnül yarı nazik ses tonuyla konuşmaya devam 
etti.

-Eşinizin beynine umut taşıyan damarlardan biri tamamen 
tıkanmış. Tüm yük diğer damara aktarıldığı için de sol tarafında 
bir denge problemi yaşıyor. Yürüyüşünde gözlemlediğiniz tu-
haflık bundan kaynaklı. Dalıp dalıp gitmeler ve düşünceli haller 
de öyle… Ne iş yapıyor demiştiniz?

Bir süre sessizlik oldu zira Gülizaranım sorudan önce kısa bir 
işitme kaybı yaşadı.

Sorunun havada asılı kaldığını gören Doktor, durumu fark 
ederek havadaki cümleyi bu kez babacan bir tavırla Gülizara-
nım’a tekrar yönlendirdi. 

-Eşiniz diyorum, ne işle iştigal ediyordu hanımefendi? 
Gülizaranım ürkek ve çok düşünceli bir halde:
-E… Memur… Telaşe Memuru benim kocam dedi.
Gülizaranım o anda, odadan güçlü bir eş olarak ayrılmak zo-

runda olduğunu hatırladı. Başını biraz daha dikleştirip son derin 
nefes hakkını da kullanıp sessizce dinledi.

-Hmm! Anlıyorum. Daha önce de eşinizin meslektaşlarından 
hastalarım oldu ancak içlerinde böyle bir soruna rastlamadım. 
Öncelikle rahatsızlığının uzun yıllara dayalı bir sürecin sonucu 
olduğunu bilmenizi isterim. Ve şu anda da çok kritik ve netame-
li bir durumda… Bu görüşmeyi eşinizden gizleme sebebim de 
bu kritik durumu…

-Daha açık ko-
nuşun lütfen, 
korkuyorum. Ne 
olacak ona?

-Her şeye hazır-
lıklı olmalısınız.

-Ne diyorsunuz 
Doktor?

-Bu hızla devam 
ederse diğer damarın 
da tıkanma ihtimali çok 
yüksek. 

Tüm derin nefes 
haklarını kullanmış 
olan Gülizaranım 
oturduğu sandalye-

de sendeledi. Sanki böyle bir durumu beklermiş gibi başında 
dikilen asistanın zamanında müdahalesi ile yere yığılmaktan 
kurtuldu ve burnuna yaklaştırılan çaputtaki keskin kokuyla 
tekrar kendine gelip sordu.

-Tam olarak bizi neyin beklediğini söyleyin yalvarırım. Saniye 
saniye canımdan can kopuyor. Söyleyin, hazırım.

Doktor kapıda bekleyen hastaların homurtularından rahatsız 
olmaya başladığı için açıklamayı hemen yapıp sıradaki hastayı 
çağırmayı düşündü ve boğazını temizleyip söyledi.

- Hanımefendiciğim! Bunu söylemek istemezdim ama eşiniz 
böyle giderse iki aya kalmaz yazar olacaktır. Çok üzgünüm.

Gülizaranım için bu en kötü sonuçtu. Geçen hafta mutfak 
çöpünde bulduğu ve Glotkin’in el yazısıyla karalanmış Fakirliğin 
Kitabı adlı müsveddeleri hatırladı.

- İnanmıyorum, dedi titrek bir sesle.
Günlerdir kafasında dönen kara senaryonun ta kendisi oyna-

nıyordu şimdi. 
- Söylemiştim ben ona Doktor Bey. Sabahlara kadar okumak 

da neyin nesi? Evde yaşamaya yer kalmadı, bırak artık kitap 
almayı demiştim. Dinlemedi.

Yutkunup devam etti,
- Doktor Bey! Yalvarırım söyle, yok mu bir çıkar yol? İlaç… 

Ameliyat… Pahalıysa pahalı! Kapı kapı dilenirim gerekirse. 
Evlere temizliğe giderim, bilmediğim iş değil.

Doktor artan homurtulardan da çekinerek nobran bir tavırla, 
- Sıradaki hastalarımı bekletemem. Bununla yaşamayı 

öğrenmeye çalışın. Tıkalı damarlar için bir ameliyat yöntemi 
duymuştum geçen senelerde. Ama onda da bazı komplikas-
yonlarla birlikte hastaların çoğunda fecaat sonuçlar alınmış. 
Hatta ameliyat akabinde şairliğe varan hastalar olmuş. Yani bu 
riski almaya değer mi bilmiyorum. Üzgünüm, dedi.

Doktorun tavrındaki soğukluk Gülizaranım’ı kendine getirdi.
- Gidiyorum, teşekkür ederim.
- Rica ederim geçmiş olsun. Eşinize de selamlarımı iletin 

lütfen; malulen emekliliğini dilediği vakit işleme aldırabilir. Tüm 
belgelerini hazırlatıyorum. 

Gülizaranım’ın çaresizce başıyla onaylamasına içerleyen 
Doktor giderayak da olsa tüm bilgilerini hercümerç edip dipte 
bulduğu birkaç kırıntıyı daha geveledi.

- Son bir tavsiyem de şu; bahsettiğiniz tüm o kitapları zem-
heride sobanızda yakıp sıcağında da eşinizi bol bol uyutun. Az 
da olsa işe yaramasını ümit edelim. Elden gelen bu…

IV
Glotkin, kendisine yaklaşan refikasını fark etmeden hareketli 

kalabalığı izliyordu. Sandalyenin pencere tarafında kalan ya-
nına başka bir hasta oturup sırtını Glotkin’e yaslamıştı. Glotkin 
belki bunu bile fark etmemiş bir halde öylece önünde uzanıp 
giden koridordaki telaşeye bakıyordu. 

Gülizaranım doktorun yanından ayrılıp eşinin yanına vardığı 
o kısa süre içerisinde 

çoktan eski gücüne 
ve moraline kavuş-
muştu. Kavuşmak 
zorundaydı. Güliza-

ranım iki kez:
- Hadi gidelim, bura-

da işimiz bitti dedi.
Glotkin şaşkın bir 

halde ayaklanırken,
- E ne dedi doktor, ne 

yapmamız gerekiyor-
muş diye sordu. 

Gülizaranım’ın 
cevabı hazırdı,

- Bu kışı sıcak 
geçireceğiz.
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Şaduman Karaca doğal tıp uzmanı, 
fitoterapist. Bu alanda uzunca bir 
süredir verdiği eğitimleri sürdürmek 

için kurduğu Fitosofia Akademi’yi bir 
süre önce Seferihisar’a taşıdı. Pandemi 
şartlarından dolayı eğitimlerini şimdilik 
daha çok online olarak sürdürüyor. Hem 
hoş geldin demek hem de daha yakından 
tanımak için kendisiyle uzunca sohbet 
ettik.

- Fitoterapi ve doğal tıpla ilgisi olanlar 
sizi yakından tanıyor. Bu alanda dersler 
verdiniz, televizyon ve radyo program-
larına katıldınız, eğitimler düzenlediniz. 
Ama sizi tanımayan Seferihisarlılar için 
bir de kendi ağzınızdan dinlesek sizi. Şa-
duman Karaca kim, fitoterapi hikayeniz 
nasıl başladı? 

- Şaduman Karaca: Hikâyem üniver-
site okumak için Almanya’ya gidişimle 
başladı diyebilirim. 1985 yılında gittim. 
Humboldt Üniversitesi’nde felsefe oku-
dum. Oğlumun cilt hastalığı sebebiyle 
bir şekilde doğal tıp alanına ilgi duydum. 
Zaten çevre konusunda hassasiyeti olan, 
doğaya yakın bir insandım. Almanya’da 
çevre dernekleriyle birlikte hareket edi-
yordum. Sağlığımıza dikkat ediyor, doğal 
beslenme konusunda titiz olmaya, bir 
şeyler öğrenmeye çalışıyorduk. Başımıza 
hastalık olayı gelince bu alana daha dik-
katli ve daha amaçlı bir odaklanma oldu. 
Oğlumun hastalığında bir ilaçla her şeyin 
bitmediğini, çözülmediğini gördüm. 
Sağlıklı olmanın ve sağlıklı kalmanın 
hayatımızda birçok şeyi değiştirmekle 
olabileceğini kavradım. Yaşam şeklini, 
yeme içmeyi, dinlenmeyi, çalışmayı, tüm 
bunları bütünsel bir şekilde ele alıp dü-
zenlediğimizde bir faydasının olduğunu 
gördükten sonra, doğal tıpa ve bu alanda 
eğitimler almaya merak duydum. 

- Almanya’da nasıl bir eğitim var bu 
alanda?

- Doğal tıp okulları var. Almanya’da 
doğal tıp bir ekol olarak 1930’lu yıllar-
dan beri kabul edilmiş. Haliyle kurumsal 

ve sistematik bir yapıya sahip. Modern 
tıp ve doğal tıp diye iki sistem halinde 
işliyor ve doğal tıp sisteminin eğitimlerini 
veren okullar var. Bunun içinde temel tıp 
eğitimi de dahil olmak üzere homeopa-
ti, akupunktur, yoga, masaj yöntemleri 
gibi birçok doğal tedavi yöntemlerinin 
eğitimleri veriliyor. Ben tüm bunların 
eğitimlerini aldım. İlk başta yogaya 
merak sardım. Yoga eğitmeni olduktan 
sonra geleneksel Çin tıbbı ilgimi çekti. 
Oradan şiyatsuya geçiş yaptım. Arka-
sından da fitoterapi eğitimi aldım. Esas 
uzmanlaştığım ve uzun süre farklı ekol-
lerden eğitimini aldığım alan da bu oldu. 

Ama Almanya’da sadece bu doğal 
tedavi yöntemlerini bilmek bir şey ifade 
etmiyor. Doğal tıp tedavisi uygulayabil-
mek için temel tıp eğitimini de almak ve 
başarmış olmak gerekiyor. 

- Tıp fakültesinde mi eğitim almak 
gerekiyor?

- Devlet onu serbest bırakmış, herhangi 
bir doğal tıp okulunda da okuyabilirsiniz. 
Ama sınavı devlet yapıyor. Çok ciddi ve 
saatler süren bir sınav. Bir teorik kısmı 
var. Onu geçtikten sonra bir de mülakata 
giriliyor. Orada da vaka çözümleri sorulu-
yor. Çok ciddi bir denetimden geçiriliyor. 
Fitoterapiyi ya da herhangi bir doğal 
tedavi yöntemini öğrenmiş biri, insan 
anatomisiyle, fizyolojisiyle ya da patolo-
jisiyle ilgili bilgiye sahip mi? Amaç bunu 
sağlamak. Çünkü söz konusu olan sağlık 
ve öncelikli olarak halkın sağlığını tehlike-
ye atmamak gerekiyor. Bu çok temel bir 
şey. Zarar vermemeyi öğrenmek gere-
kiyor. Ancak ondan sonra muayenehane 
açılabiliyor. Ben de 2006 yılında böyle bir 
eğitim ve sınav sürecinin ardından mua-
yenehane açma belgesini aldım. 

Eğitimim esnasında zaten stajlarımız 
vardı ve öncesindeki iki üç yıl hocaların 
eşliğinde hasta kabul ediyordum, fakat 
ana sorumluluk hocalarındı. 2006 yılın-
dan itibaren kendim tek başıma sorum-
luluk kabul eder oldum. 2012 yılının so-
nuna kadar da orada hasta kabul ettim. 

Sonra Türkiye’ye dönüş sürecim başladı. 
- Bu süreç nasıl gelişti?
Türkiye'ye gelip gitmeye ve burada 

fitoterapi temel eğitimini vermeye baş-
lamıştım. Hem orada hem burada olmak 
zorlayınca, 2013’ten sonra Almanya’da 
hasta kabul etmedim. İki yıl sonrasında 
da tümüyle kapattım.

- Türkiye'de kalmak neden ağır bastı, 
eğer özel bir sebebi yoksa?

- Bir anavatan, memleket hasreti vardı 
bir kere. Çünkü çok uzun bir süre doğdu-
ğum topraklardan uzakta yaşamıştım. 
Ama açıkçası bu alana girmeden önce 
Türkiye'ye kesin bir geri dönüş planım da 
yoktu. Gidip geldikçe Anadolu coğraf-
yasındaki bitkileri ve buradaki durumu 
takip ediyordum. Fuarlara geliyordum, 
toplantılara çağrılıyordum, konuşmalar 
yapıyordum, radyo programlarına katılı-
yordum. Şu ilgimi çekmişti, bir alternatif 
tıp kavramı var ama o alternatifin ne 
olduğunu kimse bilmiyor. Herkes kafası-
na göre “ben alternatifim” diye ortaya çı-
kıyor, üç bitkiyi öğrenen herkes tedaviye 
girişiyor. Bu açıkçası beni çok üzüyordu 
ve "orada aldığımız eğitime göre halk 
sağlığını tehlikeye atıyor bunlar" diye, 
içten içe rahatsız oluyordum. 

Ayrıca tedavide kullanılan bitkilerin 
kendisinin sağlıksız olması beni çok ciddi 
rahatsız etmişti. Almanya’da oturmuş bir 
sistem var. Bu sistem içinde öğreniyoruz, 
uyguluyoruz, eczanelerle birlikte çalışı-
yoruz. Tamamen kurallarla, sıkı bir dene-
tim üzerinden yürüyor her şey. Bitkilerin 
nasıl toplanacağı, nasıl kurutulması, nasıl 
saklanacağı ve nasıl terkip hazırlana-
cağı hep kurallara tabi ve sıkı denetim 
altında. Bu insanı güvende hissettiriyor. 
Türkiye’de ise, en basit bir çay terkibi 
önereceğin bir kişiye, terapiden dolayı 
değil ama bitkinin kötü olmasından dola-
yı bir zarar verip vermeyeceğini bilemi-
yorsun. Bu durum çok rahatsız ediciydi. 

Bitkiler Eminönü’nde depolarda çuval-
lar içerisinde, açıkta. Aralarında fareler 
geziyor. Toz, toprak, ağır metal, her şey 

Şaduman Karaca ile  
bitkilerin bilgeliğini anlamak, 
bitkilerdeki şifayı aramak... 
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bitkilerin üzerine yağıyor ve şifa olsun 
diye bunlar hasta insanlara veriliyor. Bu 
vicdani bir konu oldu benim için. 

Öte taraftan da medya alternatif tıp 
diye öne çıkarıyor, mucizevi şeyler an-
latıyor. Zor durumda olan insanlar buna 
güvenip “böyle bir çözüm var” diye bu 
alana yöneliyor ama onu uygulayan kişi 
aktarda çalışan kişi oluyor. Almanya’daki 
o sıkı sistemden çıkıp bunun Türkiye'de 
uygulanışını her görüşümde çığlıklar 
atasım geliyordu. Gerçekten de böyle 
bir şey olamaz. Karaciğeri hasta, kemo-
terapiden çıkmış insana, karaciğerini 
güçlendirir deyip basıyorlar bir bitkiyi. 
Ama belki karaciğeri o kadar zayıf ki, o 
bitkiyle de çalışamayacak. Ya da o bitki 
böbrekte bir taşı harekete geçirecek, tı-
kanacak. İnsan şifa ararken, çare ararken 
zarar görecek, sağlığını tehlikeye atacak. 
Yani birincisi düzgün, bilgili, eğitimli 
insanların, ikincisi de bir altyapının ol-
maması beni çok rahatsız etti. “Ya gelme 
Türkiye’ye, görme, hiçbir şeye karışma. 
Ya da geleceksen bir ucundan tut ve 
düzeltmeye çalış” dedim kendi kendime. 
Bu ikilemde kaldım. Sonuçta da geldim.

- Nereden başladınız?
- Kafamda çok ciddi bir konseptle 

geldim diyemem. Eskiden beri hayalim-
de bir sağlıklı yaşam merkezi kurmak 
vardı. Bütün bu olayların uygulandığı, 
eğitiminin verildiği bir merkez hayaliyle 
geldim. Tabii ona hala ulaşamadım, o 
ayrı bir konu. En azından eğitimini ve-
rerek başlayayım dedim. Bitkinin hangi 
bölümü kullanılır, ne için kullanılır, nasıl 
hasat edilir, nasıl demlenir, nasıl kulla-
nılır... Fitoterapi temel eğitimi diyorum 
buna. Aynı zamanda televizyonda, ga-
zetelerde, diğer yayın organlarında, fuar-
larda bu konuları anlatmaya devam et-

tim. Bu epeyce ses getirdi. En temel, en 
basit konularda bile büyük yanlışlar vardı 
çünkü. Bitkilerin güneşte kurutulmaması 
gerektiğini ilk söylediğimde, “nasıl yani” 
dediler. Nasılı var mı, o bitki artık sağlıklı 
bir şey değil. Yanıyor, kavruluyor ve zarar 
verici bir forma dönüşüyor çünkü. 

- Güneşte kurutulmuş domates salçası 
için de geçerli mi bu, biz evde hep öylesi-
ni tercih ediyoruz da?

- Yok, aynı şey değil o. Onun içindeki 
sıvı buharlaşıyor çünkü. Ama bitki nor-
mal koşullarda güneşin ışınlarıyla çalışan, 
kendine besin yapan bir canlı. Toprakla 
ve suyla bağı kesildikten sonra güneşin 
ışınını dönüştüremiyor ve güneş ışını ona 
zarar veriyor artık. Yakıyor. Ama bu gibi 
en basit konularda bile yerleşik yanlış-
lar öyle kemikleşmiş ki. Üstelik bunlar 
asla değişmez gibi bir yargı var. “Niye 
uğraşıyorsun, değiştiremezsin, geri dön” 
diyenler oldu çevremden. Ama şöyle dü-
şünüyorum ben. Bir şeyin bilmeden ya-
pılması ayrı konu. Ama bilindikten sonra, 
halkın sağlığına zarar veren bir şey ya-
pılmaya devam edilirse bu suçtur. Bunu 
ben biliyordum ve size anlattım. Artık siz 
biliyorsunuz ve çevrenize anlatacaksınız. 
Böyle böyle yayılacak. Neticede gitme-
dim ve anlatmaya devam ettim. 

Bu süreçte bir üniversiteden davet 
aldım, dört yıl fitoterapi dersi verdim. 
Açıkçası bu süreçte doğal tıp konusu 
bayağı yaygınlaştı. Sağlık Bakanlığı 
hekimlere fitoterapi sertifika programı 
oluşturdu. Ben eğitim vermeye başladı-
ğımda bu tür şeyler yoktu. 

- Seferihisar’a gelişiniz nasıl oldu? 
- Daha önce bir süre yine İzmir’de, Bir-

gi’de yaşadım. Orada kendi imkanlarımla 
sağlıklı yaşam için kamplar ve eğitimler 
düzenledim. Küçük gelmeye başlamıştı. 

Fethiye’de Fitosofia 
için daha kurumsal 
bir yapı oluşturmak, 
bir sağlıklı yaşam 
merkezi açmak için 
imkanlar doğmuş-
tu. Oraya gittim. 
Bir süre çalıştım 
ama olmadı. Bir yıl 
kadar süre oldu, artık 
Seferihisar’dayım. 
Burada Fitosofia 
Akademi’yi sürdürü-
yorum, geliştirmeyi 
istiyorum.

- Tam pandemiye 
denk gelen, talihsiz 
bir zaman olmuş 
Seferihisar'daki 
başlangıcınız…

- Evet. Eğitimleri 
yüz yüze veriyor-
dum. Ama neyse 
ki tam pandemi 
öncesinde esas uzun 

soluklu eğitimim olan fitoterapi temel 
eğitimini online olarak hazırlamıştım. 
İyi bir öngörü olmuş bu. Şimdi o eği-
time devam ediyorum. Bir yandan da 
danışmanlık yapıyorum. Yavaş yavaş bir 
akademi ortamı oluşuyor burada. Kendi 
bitki araştırmalarım var, günün birinde 
kitaplaştıracağım araştırmalar, bunlara 
da devam ediyorum.

- Biraz da fitoterapiden bahsedelim. 
Bitkilerin tedavide kullanılması deyince; 
bildiğim kadarıyla bir eczacılık fakül-
telerinde okutulan fitoterapi var, bir 
de “aktardan şu otu al, kaynat, iç” gibi 
tamamen geleneksel bir bilgiye daya-
nan... Sizin doğal tıbbın parçası olarak 
nitelendirdiğiniz fitoterapi bu ikisinden 
nasıl ayrılıyor?

- Önce doğal tıbbı kısaca tanımlaya-
yım. Her insanın doğuştan sahip olduğu 
kendi kendini sağaltıcı gücü doğal yollar-
la ve doğal malzemelerle harekete ge-
çirerek hastalıkları önlemek veya tedavi 
etmek için başvurduğumuz yöntemlerin 
tamamına doğal tıp diyoruz. Bunun için-
de pek çok yöntem var. Bitkilerle yapılan 
fitoterapi de bunlardan biri. Buradaki 
temel konu, bir organımızın yapacağı 
işi dışarıdan başka bir şeye, örneğin bir 
ilaca yaptırtmak yerine, organı dürtmek, 
harekete geçirmek ve ona yaptırtmak. 
Bu daha kalıcı ve daha sürdürülebilir bir 
tedavi oluyor. Öbür türlü, tansiyonum 
yüksek, indiren bir ilaç kullanıyorum, 
kolesterolüm yüksek, onu indiren bir ilaç 
kullanıyorum. Doğal tıbbın amacı, bunun 
yerine vücudun kendini regüle etmesini 
sağlamak. 

Fitoterapiyi modern tıpta olduğu gibi 
kullanan bir ekol var. Eczacılık fakültele-
rinde eğitimi yapılan da bu ekol. Bitki-
nin etken maddesi ayrıştırılıyor ve belli 
ilaçlar, preparatlar hazırlanıyor. Örneğin 
hastanın karnı ağrıyor, demir eksikliği 
var… Bunlara karşı bu preparatlar kulla-
nılıyor. 

Öte yanda geleneksel halk hekimliğin-
de ise kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgi 
var. El verme de diyoruz buna. Sadece 
nokta atışlı bilgiler değil ama. Yani karnı 
ağrıyana şöyle bir tedavi uygulanır gibi 
değil. Bütünsel bir bilgiden söz ediyo-
rum. Kişinin yüzü soluktur, tırnakları 
şöyledir, göz bebekleri şöyledir, iştahı 
kaçmıştır, yemek yiyemiyordur... O 
zaman bu bitkiyi kullanacağız. Her ne 
kadar hakir görünse de halk hekimli-
ğinde adı konmamış bir anamnez var. 
Bunu hakkıyla yapan, önce anamnezini 
yapıyor, tanı koyuyor. Tıbben yüksek 
derecede bilgisi olmasa da ustalarından 
öğrendikleri ve kendi yaşam tecrübesi 
var. Böyle bir halk hekimliği yok tabii 
şimdi.

Benim içinde bulunduğum ekole ise 
klasik fitoterapi deniyor. Biraz bu ikisinin 
ortası. Gelenekselin verilerini ciddiye 

Şaduman Karaca'yla Seferihisar'da Fitosofia Akademi'de buluştuk. Madem 
Akademi, kürsüde bir fotoğrafını çekelim dedik. 
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alıyoruz. Buna tıp bilgimizi ekliyoruz. 
Farmakognozide öğretilen, bitkinin 
etken maddelerini öğreniyoruz. Fitote-
rapi eğitiminde bunları birleştiriyoruz. 
İşte buna klasik fitoterapi deniyor. 
Hem etnobotanik dediğimiz alan hem 
de halk hekimliği kıymetli benim için. 
Bunu ciddiye alıyorum ama kendimi 
tamamen ona bırakmıyorum. Eczacı-
lık fakültesinde öğretileni de dikkate 
alıyorum, biliyorum. Ama sadece şu 
etken madde tansiyonu düşürür diye ona 
odaklanmıyorum. Doğal tıp yöntemle-
rinin diğer alanlarını da dikkate alarak 
fitoterapiyi uygulamaya çalışıyorum.

- Modern tıp ile uygulamalarda bir 
çatışması var mı fitoterapinin?

- Bence yok. Örneğin klasik fitoterapi-
de bazı bitkilerin kullanımı yasak. Avrupa 
Bilimsel Fitoterapi Çalıştayı ve Almanya 
Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu bir “Ko-
misyon E” var. Bunun yayınladığı bitki 
monografları üzerinden gidiyoruz biz 
de. Negatif olan, yani “insan sağlığına 
zararlıdır” emaresi olan bitkileri kullan-
mıyoruz. Geleneksel halk hekimliğinde 
kullanılıyor olabilir. Orada sadece yaşam 
tecrübesine dayanıyor çünkü. Daha 
sağduyulu ve bilimsel bir pozisyonda 
oluyoruz biz. 

- Modern bilimsel araştırmanın 
sonuçları için ölçülebilir, gözlenebilir, 
tekrarlanabilir olma gibi ölçütler var. 
Mesela bir ilaç piyasaya sürülmeden 
önce böyle bir araştırmadan geçiyor, de-
neniyor ve etkileri, yan etkileri genelleş-
tirilerek ortaya konuyor. Fitoterapi için 
böyle ölçütlerden söz edebilir miyiz?

- Klasik fitoterapinin şöyle bir temel 
farkı var; kişiye özel uygulanıyor. Siz 
geliyorsunuz, şu şikayetleriniz var, an-
latıyorsunuz. Tahliller, belki bazı testler 
istiyoruz. Ve sonuçta size uygun bir ter-
kip hazırlanıyor. Klasik fitoterapide kişiye 
özel çalıştığınız için, önden laboratuvar 
ortamında ya da deney ortamlarında 
sınanma ihtimali yok. Yüz kişi için geçerli 
olabilir bu terkip ama yüz birinci kişi için 
de geçerli olacak diye bir kural yok. Onun 
için biz daha dikkatli olmayı, hastanın 
hep yanında olmayı öneriyoruz. Sürekli 
geri bildirim istiyoruz. İlk kullandığında 
hemen bir tepki, bir alerji, bir reaksiyon 
oluyor mu diye geri bildirim aldığımız 
için daha bireysel, daha kişiye özel çalış-
mış oluyoruz. 

Burada ilk ve en üst yasa zarar ver-
meme ilkesi. Önce zarar vermemeyi 
garantiliyoruz. Ardından, çalışmaya 
başladığımız andan itibaren geri 
bildirimler üzerinden gidiyoruz. Yani 
daha kişiye ve duruma özel bir terapi 
uyguluyoruz.

Kategorize edip o sonuçlara göre ilaç 
uygulamak herkesin kolayına gidiyor. 
Çağın gereklerine uygun hızlı tedavi bu 
çünkü. Başın mı ağrıyor, ilacı bu. Bunu 
alıp işine gücüne devam edebilirsin. 
Aynı şey bitkisel ilaç sanayisinin hazır-
ladığı, tek etken maddeli preparatlar 
için de geçerli. Hızlı ama bütünsel bir 
bakış değil bu. Fitoterapi de ise sorum-
luluğu terapistin yüklenmesi gerekiyor. 
Hem kullanacağı bitkiyi hem de hastayı 
iyi tanıyabilmeli. Bu yüzden ben esas 
fitoterapi eğitimini sadece hekimlere ve 
tıp eğitimi almakta olanlara veriyorum. 
Temel eğitim alan diğer insanlara ise, 
sadece kendiniz için uygulayabilirsiniz 
diyorum.

- Dediğiniz gibi terapiste düşen sorum-
luluk daha fazlaysa uygulayan kişinin 
hem aldığı eğitim hem de yaptığı işe 
bakışı önem kazanmıyor mu? Bu açıdan 
Türkiye'de durum nasıl? Uygulayanların 
eğitim düzeyi, insanların çare arayışının 

bir ekonomik istismar konusuna dönüşe-
bilmesi?..

- Bu hala açık bir yara. Nasıl semp-
tomlara göre standart ilaç uygulaması 
modern tıbbın standart tedavisi haline 
gelmişse, fitoterapide de “şu durumda 
şu bitkiyi kullanın” diye bir ezber ortaya 
çıkıyor. Üstelik bu televizyonlarda, 80 
milyon insana tavsiye ediliyor. Açıkçası 
bu çok hatalı ve tehlikeli. Hatta, bunu 
çok dikkatli bir şekilde söylüyorum, suç 
kategorisine giriyor. Çünkü halkın sağlığı 
tehlikeye atılıyor. 

Çünkü televizyonda bu tedaviyi öneren 
kişi karşısında kendisini dinleyenlere 
sormuyor; senin başka bir hastalığın var 
mı, tansiyonun nasıl, kolesterolün var 
mı, böbreklerin, karaciğerin ne durumda, 
daha önce ağır hastalık geçirdin mi… 
Bunları bilmeden, herkese dümdüz aynı 
öneri... Sanki insanlar bir fabrikadan 
çıkmış gibi, herkese aynı önerilerde bulu-
nuluyor. Kadın hastalıklarında da böyle, 
çocuk hastalıklarında da, diğer genel 
hastalıklarda da bu böyle.

Türkiye zaten ekonomik durumu 
zayıf bir ülke. İnsanlar da bir uzmana 
gitmektense, “zaten televizyonda söy-
lendi, ben o zaman şunu buna karıştı-
rayım, kaynatayım, kullanayım” diyor. 
Bu çok tehlikeli, televizyonlarda bunları 
anlatanlar büyük vebal altına giriyor. 

- Daha önce söylediğiniz gibi, tıbbi 
amaçlar için kullanılan bitkilerin nite-
liğiyle ilgili sıkıntılar da devam ediyor 
sanırım. Bu bakımdan da tablo iyi değil.

- Evet, burada da bir standart oluşmuş 
değil. Türkiye’de ilk eğitimleri bitirdiğim-
de öğrencilerim şunu söylediler. “Bir şey 
öğrendik, o da gidip aktardan bitki alma-
yacağız.” Kendileri yetiştirmeye başladı-
lar. Biz artık aktardan bir şey almıyoruz. 
Uygun biçimde kendi yetiştirdiğimiz 
bitkileri kullanıyoruz. Kendi ağımız oluş-
tu böylelikle. Danışmanlık yaptığım, yön-
lendirdiğim tıbbi bitki yetiştiricisi çiftçiler 
var. Yetiştirme, kurutma, muhafaza etme 
ortamlarını düzenlemeye çalışıyoruz. 

Bu arada bütün aktarlar kötüdür ya 
da bir aktardaki bütün bitkiler kötüdür 
demiyorum. Düzgün yetiştirilen bitkiler 
de var içlerinde muhakkak. Ama genel 
toptancı sisteminden tedarik edilen tüm 
bitkilere şüpheyle yaklaşıyorum. Yanlış 
ambalajlara bile rastladım ben, paketin 
üzerindeki etiket başka, içindeki bitki 
başka. Aktar öğrencilerim de var benim. 
Onları bitkileri doğrudan üreticilerden 
tedarik etmeye yönlendiriyorum. Böy-
lece hem üreticiyi denetleme hem de 
yönlendirme şansları oluyor.

Bu konuda bir standardı getirebilmek 
için kooperatifleşmek ya da markalaş-
mak gerekli belki de. Bu konu üzerine de 
kafa yoruyoruz.

- Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler 
için.

Şaduman Karaca'nın dünyanın dört yanından topladığı 
geniş bitki koleksiyonu da Akademi'de.
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Coğrafyaya kadın odaklı bakmak: 
İzmir örneği

Ahmet Piriştina’nın kurduğu, Türkiye’nin ilk kent arşivi ve 
müzesi olma özelliğini taşıyan ve daha sonra kendi adının 
verildiği Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi bünyesinde 

bulunan Kent Kitaplığı Yayınları’ndan bugüne kadar 133 Kitap ya-
yınlandı. Nisan ayında yayınlanan 133. kitap “İzmir’de Tek Yaşayan 
Kadınların Mekânsal Tercihleri”, coğrafya disiplinini insan odaklı 
gören, özelde de kadının yaşam alanlarını, mekân tercihini incele-
yen bir çalışma. Toplumumuzda “coğrafyanın”, dünyanın sadece 
fiziksel özellikleriyle sınırlı bir inceleme alanı olduğuna dair “eksik” 
olan tanımına eleştirel bir yanıt üreten Ege Üniversitesi Coğrafya 
Yüksek Lisans Öğrencisi Gökçe Pekmezci ve tez danışmanı Doç. 
Dr. ilkay Südaş, coğrafyacıların sorduğu ortak sorunun, “Nerede?” 
sorusu olduğunu belirtiyorlar.

Coğrafyanın başlıca dallarından birini oluşturan beşerî coğ-
rafyanın bir alt dalı olan nüfus coğrafyasının, nüfusun dağılışı, 
bu dağılışın nedenleri ve değişimi ile demografik niteliklerine 
odaklandığını belirten yazarlar, “coğrafya disiplini ile ilgili geniş 
bir tarihsel, kuramsal ve kavramsal arka plan vermek değil, daha 
ziyade kadınlar arasında tek yaşama olgusunun, coğrafya disiplini 
içinde nereye oturduğunun genel bir çerçevesini çizebilmek ve in-
celeme alanı olarak İzmir’i neden tercih ettiklerini anlaşılır kılmak” 
amacındalar. Kitapta kadın nüfus arasında tek yaşamın mekânsal 
boyutları, kentsel bir bağlamda ortaya konuluyor. İkamet hare-
ketliliği İzmir’de tek yaşamayı tercih eden kadın nüfus ekseninde 
disiplinin tarihsel bağlamıyla da ilişkilendirilerek ele alınıyor.

Südaş ve Pekmezci, kadınlar özelinde yaptıkları böyle bir mekân-
sal incelemenin kendilerini ilk durak olarak, coğrafyanın yakın tari-
hinde “kadın coğrafyası” olarak başlayan ve “feminist coğrafyaya” 
doğru evrilen akıma götürdüğünü belirtiyorlar. 19. yüzyılın sonla-
rından başlayarak mekân üzerine ve mekânın cinsiyeti temsil eden 
yanı üzerine ilk kadın planlamacıların itirazları, evin inşası ve evdeki 
rollerin eleştirisi üzerine kadın mimarların çalışmaları ile gelişen 
süreçte yine erkek egemen bir disiplin olarak coğrafya disiplininde, 
feminist coğrafyaya evrilen akımın gelişme süreçlerini ele alıyorlar. 
“Böylesine köklü bir erkek egemenliğindeki coğrafya disiplininde, 
öncelikle kadın coğrafyacıların disiplin içindeki konumları dikkati 
çekmiş ve ayrıca bir araştırma konusu, bir coğrafî olgu olarak kadın 
nüfusun çeşitli özellikleri incelenmiş ve nihayetinde toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğine duyarlı bir bakış açısını yansıtacak şekilde bir 
bilimsel bilgi üretimi –feminist coğrafya– gündeme gelmiştir.” diyen 
yazarlar, mekânla ilgili bütün alanlarda, bilgisi üretilenin toplumsal 
cinsiyetini anlamayı içermesi gerektiğine vurgu yapıyorlar.

İzmir örneğine geçmeden önce kitap, Türkiye’de modernleşme 
ile birlikte değişen demografik göstergeleri ve değişen hane halkı 
kompozisyonunu detaylı verilerle ortaya koyuyor. Modernite, mo-
dernleşme gibi kavramlar ve sürecin yarattığı toplum tipi ve yapısı 
birçok bilim insanı ve çalışmaya atıf yapılarak ele alınıyor ve sonuç 
olarak modernleşmenin ülkemizdeki sonuçları disiplin ve kitabın 
konusu özelinde irdeleniyor. Kentleşme, endüstrileşme, okuma 
yazma oranı, seküler yapıların egemen olması, demokratik ideallerin 
kabul görmesi, evrensel insani değerlerde ortaklaşılması ve ye-
niliklere açıklık gibi ögeler ekseninde bir inceleme yapılıyor. Mo-
dernleşme sürecindeki toplumların diğer demografik göstergeleri 
arasında, evliliklerin ve kadın başına düşen çocuk sayısının azalması, 

boşanmaların artışı ve ilk evlenme 
yaşının yükselmesi, bireysel ve tek 
başına yaşam tarzının yaygınlaşması 
gibi göstergelerin sayılabileceği 
belirtilerek; günümüzün modern 
toplumlarında, tek ebeveynli ailelerin 
sayıları ile boşanma oranlarında 
artış ve bireylerin hiç evlenmemeyi 
giderek daha fazla tercih ettikleri tespit ediliyor.

Avrupa ülkelerinde tek yaşayan insanların sayısındaki sürekli 
artışın Türkiye nüfusu açısından da daha düşük oranda olmakla 
birlikte geçerli olduğu verilerle aktarılıyor. Türkiye’de hane halkı 
kompozisyonunun değiştiği, doğurganlık hızının yavaşladığı, eği-
tim seviyesinin yükseldiği, ilk evlenme yaşının yükseldiği boşan-
ma oranlarının arttığı, Batı toplumlarının daha önceden geçirdiği 
deneyimlerden geçilmekte olunduğu tespiti yapılıyor.

İzmir’de ise tek kişilik hanelerin coğrafî dağılışı incelenen kitapta 
şu veriler dikkat çekiyor: 2019 yılında, TÜİK verilerine göre İzmir’de 
tek kişilik hane halklarının sayısı 281.001’dir. Bu, İzmir’in aynı yıldaki 
toplam nüfusunun %6,4’üne denk gelir. Tek başına yaşayanların 
128.120’si erkek (%45,6), 152.881’i (%54,4) kadındır. İzmir toplam 
kadın nüfusunun 2 milyon 192 bin 932 olduğu göz önüne alındığında, 
İzmirli kadınların %7’sinin tek başına yaşadığı anlaşılmaktadır; er-
kekler için bu oran %5,9’dur. Tek başına yaşamın kentsel merkeziyet 
göstermesi açısından cinsiyete göre belirgin bir fark yoktur, ancak 
merkezi ilçeler arasında küçük farklarından söz edilebilir. Örneğin 
Karşıyaka, tek başına yaşayan kadın nüfusun %12,2’sini, erkek nüfu-
sun ise %9,32’sini barındırmaktadır. Diğer yandan Buca, tek başına 
yaşayan erkek nüfusun %10,9’unu, kadınlarınsa %8,8’ini barındırır.

Özetle yazarlar kitapta (Türkiye’de hızlı bir gelişme içinde 
olan kadın ve toplumsal cinsiyet üzerine coğrafî literatüre katkı 
sağlamak amacıyla) tek yaşayan kadınların mekânsal tercihlerine 
İzmir kenti örneğinde ışık tutuyorlar. Özellikle büyükşehirlerde 
kadınların tek yaşamasının yaygınlaşmasının, onların mekânsal 
ihtiyaçlarının anlaşılmasını önemli hâle getirdiği tespit ediliyor. 
Araştırma bulguları ve veri toplama sürecindeki gözlemler, kentli, 
yüksek eğitimli, 30’lu yaşlarının sonlarında, realist, özgürlükçü, 
bireyselliğe önem veren, ekonomik özgürlüğe sahip bir kadın 
profiline işaret ediyor. Kuşkusuz bu profil, İzmir’de tek yaşayan 
kadınların yalnızca bir bölümünü temsil etmektedir uyarısı da bu 
alanda daha çok araştırma yapılması gereğine de işaret ediyor.

İzmir’in olumlu anlamda ayırt edici özelliklerinin bulunup 
bulunmadığı konusunda bir dereceye kadar fikir verebilecek olan 
kitapta yapılan saha araştırmasında, İzmir’in kadınlar için güvenli 
bir şehir olduğu (5 üzerinden 4,1) sonucuna ulaşılıyor, Türkiye ge-
neli için ise denekler, tek yaşama konusunda aynı düşüncede de-
ğiller. Türkiye’de tek başına bir kadın olarak yaşamanın zor olduğu 
fikrine katılım (5 üzerinden ortalama 4,1) ise oldukça yüksek. Tek 
yaşayan kadınların, “tek başına bir kadın olarak” İzmir’de konut-
larını bulmakta zorlanmamış olmaları konut piyasası açısından; 
tek yaşadıkları için aileleri tarafından olumsuz eleştirilere maruz 
kalmamaları ise sosyal kabul açısından olumlu göstergeler olarak 
değerlendiriliyor. İzmir’de gözlenen, daha önce genel bir çerçe-
vesi çizilen demografik özellikler ve kültürel değerler göz önüne 
alındığında, şehrin Türkiye’de görece daha Batılı bir yapıyı temsil 
ettiği, dolayısıyla da kadınların tek başlarına var olabilmelerine 
olanak sağladığı sonucuna ulaşılıyor.  

“Başka bir kentin mümkün ve olanaklı” olduğunun ortaya 
konulduğu, alanında ilk olma özelliği taşıyan ve güçlü saha araş-
tırması ile verilere dayanan çalışmanın İzmirlilerle buluşmasını 
sağlayan yazarlara teşekkür etmek gerekiyor.

Nihat Uçukoğlu



Uzaklardan davet 
edeceğiniz dost 

ve akrabalarınızın 
konaklamalarının 
sorun olmayacağı 
Maya Hotelimiz ile 

yarımadamızın 
ayrıcalıklarını 

yaşayın.

Günboyunca deniz 
ve güneşten ayrılmadan

 Maya bistromuzdaki 
leziz yemeklerimizden 

yararlanabilir, 
yemeğinizi yedikten 
sonra geceyi nerede 

geçireceğinizi düşünmeden 
konaklayabilirsiniz, 

Maya Hotelimiz bir adımda.

 0541 817 54 84
e-mail: reservation@mayabistrohotelbeach.com

www.mayabistrohotelbeach.com

Hayal edin 
gerisi kolay!

Hayatınızın önemli 
bir gününü kusursuz 

yaşamak ve yaşatmak, 
unutulmaz anılar 

biriktirmek istiyorsanız ister 
deniz kenarında ister 
Maya Restoranımızda,

eşsiz servislerimizin
tadını çıkarın.
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