içindekiler
Anadolu topraklarında bir değişim hikayesi yazılıyor ............................................................. 01
Gül ve lavantanın birlikteliğinden doğan güç Isparta............................................................. 03
Gönüllerin merkezi Manisa...................................................................................................... 13
Mezopotamya’nın kalbi Mardin............................................................................................... 25
Bir şehir, iki başarı hikayesi Denizli.......................................................................................... 39
İnce ince nakşedilen Nallıhan.................................................................................................. 47
Medeniyetin beşiği Şanlıurfa................................................................................................... 53
Destanlar diyarı Çanakkale...................................................................................................... 61

T

ürkiye’nin küresel etkinliğini pekiştiren, müreffeh ülke niteliğini
güçlendirmeyi hedefleyen 2023 vizyonunda, tarım politikaları da özellikle
toplumsal kalkınma ve ekonomik büyüme bağlamında önemli bir yere sahiptir.
Bu doğrultuda 2023 vizyonu, sürdürülebilir tarımsal büyümesini devam
ettiren, tarımsal gayrisafi yurt içi hasılası 150 milyar dolara ulaşmış, tarımsal
ihracatı 40 milyar doları aşmış, parçalı arazilerini birleştirerek 14 milyon hektar
alanda arazi toplulaştırmasını tamamlamış ve 8,5 milyon hektarlık sulanabilir
alanının tamamı modern sulama sistemleriyle suya kavuşmuş bir Türkiye
öngörmektedir.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Tarım ve Orman Bakanı

Ülkemizin tarımda 2023 hedeflerine ulaşması ve bununla bağlantılı
olarak özellikle kırsal kesimde ikamet eden ve tarımla aktif olarak uğraşan
vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesi noktasında birey odaklı,
tabandan tavana yaklaşımlar büyük önem taşımaktadır. Söz konusu anlayışa
başarılı bir örnek teşkil eden Ulusal Kırsal Ağ (UKA) girişimi, kırsaldaki gelişimin
dayanışma ve birlik içerisinde vatandaşımız öncülüğünde sürdürülmesine
aracılık etmekte, insanımızın sahip olduğu birikim ve potansiyeli ortaya
çıkarmasına vesile olmaktadır. Bu yönüyle son derece kıymetli bir proje olan
UKA, katılımcı ve öğrenme odaklı bir yaklaşım benimseyerek işbirliği ve
karşılıklı güveni teşvik etmekte, kırsal kalkınmaya çok yönlü bir perspektifle
bakarak sürecin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. UKA, faaliyetlerini başarıyla
sürdürürken vatandaşımızın hayatına dokunmakta, kırsaldaki değişim ve
dönüşümün bir parçası haline gelmektedir. UKA’nın değerli çalışmalarını,
proje yürütülen bölgelerin kendine has anlatıları ve insan hikayeleriyle
harmanlayarak sunan bu eser, söz konusu değişim ve dönüşümü tarihe not
düşmesi bakımından son derece kıymetlidir. Çalışmada emeği geçenlere
teşekkür ediyor, keyifli okumalar diliyorum.

Kırsalın Düşleri Ağlarla Örülsün
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Hasan ÖZLÜ
Tarım Reformu
Genel Müdürü

ırsal kesimin refah ve ekonomik istikrarının artırılmasına fayda sunmanın
yanı sıra millî ekonomiye de önemli katkı sağlama potansiyeli bulunan
kırsal kalkınma, Türkiye için kilit kavramların başında gelmektedir. Ülkemizde
kırsal nüfusa hizmet götüren yerel idarelerin kurumsallaşma düzeyinin
yükseltilmesi, bilhassa yerel kalkınma aktörlerinin kırsal kalkınma programı
hazırlama, uygulama ve izleme kapasitesinin geliştirilmesi doğrultusunda
önemli adımlar atılmaktadır. Söz konusu adımlar arasında Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun kurulması ve bu kurumun, Avrupa
Birliği’ne (AB) katılım öncesi süreçte tahsis edilen Katılım Öncesi Yardım Aracı
Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı fonları aracılığıyla faaliyet göstermesi ayrı
bir yerde durmaktadır. IPARD Programı’nın etkin kılınması ve kırsal kesimin
refah ve ekonomik istikrarını artırmaya yönelik faaliyetlerin merkezden değil,
bizzat vatandaşımızın kendisi tarafından şekillendirilmesi ve yönlendirilmesi
düşüncesiyle yola çıkan Ulusal Kırsal Ağ (UKA) ise başarılı uygulama örneklerinin
yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.
UKA olarak faaliyetlerimizi, toplumun bütün kesimlerinin kırsal kalkınma
süreçlerine etkin katılımının ve kırsal kalkınma politikalarının söz konusu
kesimlerce benimsenip uygulanmasının önemine ilişkin farkındalıkla
sürdürmekteyiz. Bu nedenle insan için, insanı merkeze alan bir anlayış
benimsemekte, yerel toplulukları kırsaldaki değişimin başlangıç noktası
kabul etmekteyiz. Kırsal kalkınma paydaşlarının kişisel başarı hikayelerini
UKA faaliyetleriyle bir arada sunduğumuz bu eser, programımızın temel
yaklaşımını yansıtması bakımından büyük önem taşımaktadır. Hikayelerimize
daha nicelerini eklemeyi diliyor, eseri beğeniyle okumanızı temenni ediyorum.

Kırsalın Düşleri Ağlarla Örülsün

8

K

ültürleri birbirine bağlayarak bir köprü vazifesi gören Anadolu toprakları
çok değerlidir.

Bu eser, UKA yerel etkinlikleri kapsamında yerel-kültürel etkinlikte paydaşların
dile getirdikleri kırsal kalkınma deneyimlerinin ve başarı hikayelerinin bir
derlemesi niteliği taşımaktadır. Kırsal kalkınma çalışmaları aynı zamanda yerel
kültürel etkinliklerin yapılmasını ifade etmektedir. İnsanların bir araya gelerek
hayallerini gerçekleştirmesi, kırsal dokuyu bozmadan kalkınmayı sağlaması
toplumumuza, kültürel ve tarihî değerlerimize katkı sunulmasını mümkün
kılmaktadır.

Dr. Muhammed ADAK
Tarım Reformu
Genel Müdür Yardımcısı
IPARD Yönetim Otoritesi
Başkanı

Oluşturulan kırsal ağda yalnızca iş modellerinin değil, insan hikayelerinin de
yer aldığını, projenin hayata temas ettiğini göstermek bakımından önem
taşıdığını düşündüğümüz hikayeleri keyifle okumanızı dileriz. Emeği geçen
herkese teşekkür ederiz.

Kırsalın Düşleri Ağlarla Örülsün
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Anadolu topraklarında

bir değişim hikayesi yazılıyor
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği (AB) Yapısal Uyum ve
Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Ulusal Kırsal Ağ
(UKA), AB’ye katılım öncesi süreçte tahsis edilen Katılım Öncesi Yardım Aracı
Kırsal Kalkınma Programı’nın (IPARD) etkinliğinin artırılması ve iyi uygulama
örneklerinin yaygınlaştırılması amacıyla faaliyet göstermektedir. Kırsaldaki
kalkınmanın anahtarının yerel nüfusun kendi birikim ve kaynaklarının farkına
varması ve bunları harekete geçirmesi olduğu anlayışıyla yola çıkan UKA, bu
doğrultuda katılımcı bir anlayış benimsemekte, iyi yönetişim ve tabandan
tavana yaklaşımı çalışmalarının merkezinde konumlandırmaktadır.
Birlikte öğrenme, işbirliği ve güven ile yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma ağlarını
yeniden, daha güçlü kurmayı hedefleyen UKA’nın geniş paydaş tabanında
kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, üniversiteler, araştırma
merkezleri, üretici örgütleri, bölge kalkınma ajansları, yerel yönetim temsilcileri,
üretici sektör, çiftçiler, sivil toplum kuruluşları, kadın dernek ve kooperatifleri
ile Yerel Eylem Grupları/Dernekleri (YEG) bulunmaktadır. YEG’ler, yerel
kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve UKA faaliyetleri için kritik önem taşıyan
“LEADER” tedbiri kapsamında kurulmaktadır. Kırsal alanlar için sürdürülebilir
kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve
ortaklığı teşvik etmeyi amaçlayan LEADER, yerel aktörlerin kırsal dönüşüm
sürecinin bir parçası haline gelmesini merkezî önemde konumlandırmakta, bu
bağlamda YEG’lerin kurulmasını öngörmektedir. Tek başlarına etkin faaliyet
yürütmenin yanı sıra birbirleriyle bağlantılı oldukları bir ağ içinde de başarıyla
işlev gösterecek şekilde kurgulanan YEG’lerin bu çok yönlü niteliği, kalkınma
süreçlerinin sürdürülebilirliğine kayda değer katkı sağlamaktadır.
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Gül ve
lavantanın
birlikteliğinden
doğan güç

Isparta

Kıtaları birbirine bağlayan konumuyla tarih boyunca
onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, çok daha
fazlasının geçiş yolu üzerinde bulunmuş Anadolu,
yalnızca kültürlerin değil, iklim ve bitki örtülerinin de
iç içe geçtiği bir coğrafyadır. Bu eşsiz topraklarda
dağlar, göller, ormanlar dünyada benzerine az
rastlanır manzaralar sunar. Tarım ve hayvancılık
faaliyetlerini yönlendiren bu çeşitlilik, özellikle
endemik türler açısından bölgelere göre birbirinden
değişik imkanları beraberinde getirir.
Tıpkı üzerinde yer aldığı Anadolu’nun Asya
ile Avrupa arasındaki geçişi teşkil etmesi gibi
Akdeniz’den İç Anadolu’ya bir geçit bölgesinde
bulunan Isparta, endemik bitki türü bakımından
büyük zenginliğe sahiptir. “Yedi Renkli Göl” Eğirdir
ile Kovada göllerinin tamamına, Beyşehir ve Burdur

göllerinin bir kısmına ev sahipliği yapan şehir, çam,
sedir, ardıç, meşe başta olmak üzere çok çeşitli türde
orman zenginliğine sahip olup, mavi ve yeşilin tüm
tonlarını gözler önüne serer.
Isparta’nın tarihi Paleolitik Dönem’e kadar uzanır.
Bölge, MÖ 17. yüzyıl civarında yerleşik hayata geçen
Arzava topluluğundan sonra her biri Anadolu’da
derin izler bırakmış Frig, Lidya, Pers, Helen, Roma,
Bizans İmparatorluklarına ev sahipliği yapmasının
ardından 13. yüzyıl başlarında Selçuklular eliyle Türk
hakimiyetine girer. Osmanlı döneminde de coğrafi
konumundan gelen avantajıyla stratejik önemini
koruyan Isparta’nın tarım potansiyeli oldukça
yüksektir.
Isparta TKDK İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman
Gülcü, ülke ekonomisinde özellikle meyvecilik
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bakımından önemli yer tutan Isparta’nın, Türkiye’nin
elma bahçesi olarak bilindiğinden bahsetmiştir.
Gülcü, ülkemizde sofralara gelen her dört elmadan
birinin ve kiraz üretiminin yüzde 10’unun Isparta
topraklarından karşılandığını da not eder. Şeftali,
kayısı, ayva, üzüm gibi meyvelerin de yetiştirildiği
Isparta ilini “meyve başkenti” olmasının yanı
sıra tıbbi ve aromatik bitki merkezi olarak
değerlendirmek doğru olur.
Bugün şehrin adıyla özdeşleşmiş güllerin Isparta ile
tanışması ise 1800’lü yılların sonunda, II. Abdülhamit
zamanında gerçekleşmiştir. Denizli’ye getirilen
gülleri keşfeden ve Isparta’da gül yetiştiriciliğini
başlatan Gülcü İsmail ile Isparta’da gül yetiştiriciliği
yaygınlaşmıştır.
Cumhuriyet’in ilanından sonra Isparta’da gül ekimi
için ayrılan tarım arazileri giderek artmış ve kent
bugün dünyanın en büyük gülyağı tedarikçisi
konumuna yükselmiştir. Yaklaşık 12 bin gül
üreticisinin faaliyet gösterdiği Isparta’da yıllık gül
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rekoltesi 8 ila 9 bin tondur. Üretilen gülyağı ve
konkretinin yüzde 90’ı yurt dışı pazarlarında alıcı
bulmaktadır.
Şehrin ekonomisinde son yıllarda zambak, kekik,
haşhaş, çörekotu, anason, sarımsak gibi ürünlerin yer
edinmesiyle Isparta tıbbi ve aromatik bitki tarımında
parlayan bir yıldız konumuna yükselmiştir. Lavanta
ise özellikle Güneykent beldesi ve Kuyucak köyünün
uygun iklim şartları sayesinde Isparta’nın ekonomik,
sosyal, kültürel hayatına renk katmıştır. IPARD
Programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta’nın tıbbi ve
aromatik bitki yetiştiriciliğindeki potansiyelini göz
önünde bulundurarak üretim konusunda 38’i gül,
6’sı lavanta için olmak üzere 1.157 dekar alanda
82 projeye hibe desteği sağlamıştır. İşleme alanında
ise gülyağı ve gülsuyuna yönelik 10 proje için
2,5 milyon TL hibe desteği ödemiştir.
Yerel, bölgesel ve ulusal kırsal kalkınma bağlarını
daha güçlü bir şekilde yeniden kurma hedefiyle
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yola çıkan Ulusal Kırsal Ağ (UKA) projesi, mevcut
imkanları potansiyel fırsatlara çevirirken bölge
halkının konu etrafında birlik olması, buradan
elde edilen proje çıktılarının ağa dahil olan diğer
bölgelerde de hayata geçirilmesi gibi konularda
önemli başarılar elde ediyor. 5-6 Eylül 2018
tarihlerinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi
Daire Başkanlığı tarafından, IPARD Programı UKA
projesi kapsamında Isparta’nın Güneykent beldesi
ve Kuyucak köyünde gerçekleştirilen “GÜLANTA
(Gül-Lavanta) Farkındalık Atölyesi” çalışması da
bunlardan biri.
Lavanta ile köklü bir geçmişe sahip gülün
birlikteliğinden doğan GÜLANTA (Gül-Lavanta)
ismini bulan Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Muhammed Adak, Isparta’da düzenlenen
etkinlikte şehrin kırsal kalkınma konusunda Türkiye’ye
örnek olacak bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade etti.
Sadece Isparta’da değil, Türkiye’nin her yerinde gül
ve lavantaya ilişkin çalışmaların GÜLANTA Projesi
çatısı altında gerçekleştirilmesini hedeflediklerini
belirten Adak, kırsal kalkınmanın yaşam kalitesini
artıran bir unsur olduğunun altını çizdi.
Gül ve lavanta üreten kadın kooperatiflerinin
üyeleriyle bir söyleşi gerçekleştiren Adak, üretim,
işleme, kısa tedarik zinciri, turizm gibi alanlarda
yürütülen çalışmalar sayesinde Isparta’da özellikle
kadın emeğinin değerlendirilmesi ve küçük

girişimcilerin pazara açılmasında önemli farkındalık
sağlanacağını ifade etti.
Üretim ve işleme aşamalarında yıllar içinde tecrübe
kazanılmış, dünyada kendine özel bir yer edinmiş gül
ile ekonomik getirisi yüksek, yetişme şartları bölgeye

5

Kırsalın Düşleri Ağlarla Örülsün

uygun lavantanın bir araya getirilmesiyle doğan
GÜLANTA fikri, UKA’nın temel yaklaşımlarından
olan mikro ölçekte maksimum verim ilkesiyle hayata
geçirildi. Kadın kooperatiflerinin yanı sıra ilgili
sektör, kamu kurumu, üniversite ve sivil toplum
kuruluşu temsilcileri ile belediye başkanlarının davet
edildiği GÜLANTA Farkındalık Atölyesi’nde gül ile
lavantanın kozmetik sektörünün yanı sıra tamamlayıcı
tıp alanındaki önemi üzerinde duruldu. Toplantıda
Isparta’da üretilen gül ve lavanta ürünlerinin doğrudan
tüketiciye satışında yaşanan pürüzlerin giderilmesi
adına atılacak adımlar istişare edildi. UKA kapsamında
gül ve lavanta ürünlerine yönelik kısa tedarik
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zinciri için pilot alan olarak belirlenen Isparta’nın
son yıllarda eko-turizmin yaygınlaşmasıyla gözde
destinasyonlar arasına girmesinin getirilerini tüm
yöre halkıyla paylaşmak üzere işbirlikleri tesis
edilmesi yönünde kararlılıklar dile getirildi.
İlaç sanayiinden kozmetiğe, gıdadan parfümeriye
pek çok kullanım alanı bulunan lavanta, bitki
olarak da görsel bir şölen vadediyor. Lavantayla
1975 yılında tanışan ve bugün ülkemizdeki toplam
lavanta üretiminin yüzde 93’ünü karşılayan Kuyucak
köyü, evlerin bahçelerinden, sokak kenarlarından,
gül bahçelerinin yanlarından fışkıran mor lavanta
öbeklerini görmeyi arzulayan turistleri ağırlıyor.

Ulusal Kırsal Ağ / National Rural Network

Aynı şekilde Güneykent de gül hasadını izlemeye
gelen ziyaretçilere misafirperverliğini sunuyor.
UKA kapsamında yürütülen pilot projeler ile gül ve
lavantanın kısa tedarik zincirine yönelik çalışmaların
Isparta’nın turizm potansiyelini kayda değer oranda
artırması bekleniyor.
UKA’nın Isparta’daki etkinlikleri kapsamında
bölgesel değer yaratma hususunda Kuyucak
Lavanta Kokulu Kadınlar Kooperatifi ile Gülderen
Kadın Kooperatifi’nin yanı sıra diğer illerden kadın
kooperatif ve dernekleri ile gül ve lavanta konusunda
çalışan sektörlerin temsilcileri bir araya geldi.
30 yıllık tıp tarihçisi Prof. Dr. Ayten Altıntaş,
“Gülün Şifasına Yolculuk” başlıklı sunumunda
sevgi ve güzelliğin sembolü gülün kadim tıp
kitaplarındaki yerinden, İslam ve Osmanlı tıp
tarihindeki öneminden bahsetti. Altıntaş, güle ilişkin
araştırmalarda bu bitkinin tüm çiçekler, uçucu yağlar,
meyveler ve sebzeler arasında en yüksek enerjiye
sahip olduğunun ortaya koyulduğunu ifade etti.
Altıntaş ayırca tıbbi ve aromatik bitkiler merkezi
olarak Isparta’da yapılacak çalışmaların önemine
değindi.

kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük 10 kozmetik
şirketi arasına girdik. İşlenmiş, kullanıma hazır ürün
haliyle dünyanın tamamında kabul görmüş gülün
yanına lavantanın eklenmesi mamul çeşitliliğimizi
artırdı. Bu değerleri geliştirmek, kozmetik
alanında daha da ilerlemek için çeşitleri daha da
fazlalaştırmak istiyoruz.”
Gül Evi Gülderen Kadın Kooperatifleri stant
ziyaretinden, işletme ziyaretlerine, Kuyucak lavanta
bahçelerinde lavanta hasadından kese yapımı
ve kök boya etkinliklerine birçok renkli faaliyetin
gerçekleştirildiği çalıştayda Gelecek Turizm Projesi
ile Hayatı Değişen Lavanta Kokulu Kadınlar

Güneykent Belediye Başkanı Fahreddin Gözgün’ün
Gül Müzesi ve gülhane tanıtımı ile gül ve lavanta
yağı ve suyu damıtılması uygulaması ise etkinliği
renklendirdi. IPARD Programı TKDK hibelerinden
yararlanan, UKA’nın da katkıda bulunduğu başarı
hikayelerinden birini Barış Gümüş şöyle anlatıyor:
Küçük bir imkanla 14 metrekare olarak açtığım
parfümeri dükkanı, şimdi IPARD Programı TKDK
destekleri ile başlayan süreçte 4.000 metrekarelik,
Akdeniz Bölgesi’nin en büyük fiziki imkanlarına sahip
fabrikasına dönüştü. Günlük 35 bin adet üretim
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Derneği’nin başarı hikayesi Mühendis Ali Sağdaş
ve Kooperatif Başkanı Huriye Tezcan tarafından
anlatıldı. Tezcan, katedilen mesafeyi şu sözlerle ifade
etti: “16 kadın bir araya gelerek kooperatifimizi
kurduk. Daha önce gülün yalnızca yağını ve suyunu
çıkarıyorduk. Şimdi sabun, jel, krem, duş jeli, kese
gibi birçok çeşide ulaştık. AB destekleriyle çok güzel
şeyler yapıyoruz. Olmaz, yapamazsınız diyenler şimdi
bize katıldı. Eskiden tüccar aracılığıyla tüketiciye
ulaşıyorduk. Şimdi kendimiz satıyoruz. Kadınlar kendi
parasını kazanıyor, çoluğunu çocuğunu okutuyor.
Kadınlar dışarıda, erkeklerimiz onlara destek oluyor.
Yaşantımız değişti. Çok güzel insanlarla tanışıyoruz.
Dışarıdaki dünyadan haberimiz yoktu. Şimdi herkesle
bağ kuruyoruz. Hayallerimiz var. Ürünleri kendimiz
işleyebilmeyi hayal ediyoruz. Kadınlarımız gönüllü,
birlik beraberlik içinde bilgi alışverişi ile çalışıyoruz.
Ulusal Kırsal Ağ Projesi’ne bize kendimizi tanıtma
fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Devletimizin
büyükleri ile tanıştık. Arkamızda destek bulduk.”
Isparta’da ayrıca ipek ve gülü buluşturan ebru
sanatçısı Mukadder Kavas’ın ebru çalışmaları
hakkında bilgi verildi ve katılımcılarla gül ve bülbül
ebrusu uygulamalı etkinliği gerçekleştirildi. Tam
da bu noktada Isparta’nın dünyaca ünlü gülünün
bülbülle ilişkisini de hatırlamak gerek. Bülbül-gül aşkı
dendiği zaman sözü en fazla hak edenlerin başında
ömrünü güle adamış, Güneykent’i gülün başkenti
yapma yolunda unutulmaz adımlar atmış Belediye
Başkanı Fahreddin Gözgün geliyor. Bu hikayeyi
ondan dinleyelim...
Yüreği doğa sevgisiyle dolu olan bülbül her gün
semaya kanat çırpar, ufkun sonsuzluğuna doğru
uzanan manzarayı seyrederdi. Gördüklerinden,
işittiklerinden, kokladıklarından aldığı ilhamla şarkılar
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besteler, yüksekçe bir yere konarak içindeki doğa
sevgisini şakırdı. Yine bir gün havada süzülürken gül
bahçesine konup birbirinden güzel gülleri seyretmek
istedi. Değişik renk ve ebattaki güllerin arasında
kırmızı bir güle takıldı gözleri. Artık ne başka tarafa
bakabiliyor ne de uçup gidebiliyordu.
Bülbül kırmızı güle tutulmuştu. Bir türlü
anlayamıyordu o gülün diğerlerinden farkını ya
da ona neden hayran olduğunu. Ama o güle
tutulmuştu bir kere. Aslında bülbül sevmek
istemezdi gülleri. Solardı çünkü güller, terk ederdi
bir süre sonra. Ha! Bir de dikenleri vardı güllerin.
Batırırlardı dikenlerini sevenlerine hiç acımadan.
Bu nedenle kapılıp gitmemeliydi o güle, hemen
ayrılmalıydı oradan. Bakışlarını kaçırmıştı gülden
ama kalbine hükmedemiyordu. İçinde bulunduğu
duruma anlam veremiyordu. Onca gülün arasından
neden o gülü seçmişti? Mutlaka bir sebebi
olmalıydı. Aşk bu muydu? Gün boyunca gülü
düşünmekten kendini alamadı.
Hasreti gece uyutmamıştı bülbülü. Bir daha gülü
görememe korkusu büyüdü içinde. Sevmemesi
gerektiğini biliyordu o gülü ama yine de
görmeliydi, hiç olmazsa bir kez daha. Ertesi gün
çiy taneleri yapraklardan düşmemişken o bahçenin
kenarında uzaktan uzağa seyretti gülünü doyasıya.
Evet, onun gülüydü o artık. Bir başkasının olmasına
tahammülü yoktu.
Artık her gün o bahçeye gidiyor, geceleri ise
gülünü hayal ediyordu. Elbette bir gün sevdiğini
söyleyecekti gülüne, gülü de onu sevecekti. Birlikte
mutlu olacaklardı. Her gece ant içiyordu ona zarar
verebilecek her şeyden koruyacağına kırmızı gülü.
Küçücük vücudunu siper edecekti gülüne.

Bülbül artık kendini güle adamıştı, gülün susuz
kalmaması için yağmur bulutu getiren rüzgarlara,
gıdasız kalmaması için toprağa şarkılar söylüyordu her
gün. Rüzgarla toprak yardım ettiler güle ellerinden
geldiğince. Onlar da hayrandı çünkü bülbülün
sesine. Bülbülün elinden gelen buydu; güle yardım
edebilecek herkese şarkılar söylüyordu gülü için.
Zaman geçtikçe bülbül güle daha fazla bağlanıyor,
gülünden bir an olsun ayrı kalamıyordu. Hasret acısı,
bülbülün küçük yüreğini kavurmaya başlamıştı. Artık
uzaktan sevmek bülbülün yüreğini serinletmeye
yetmiyordu. Sarılmalıydı gülüne, en güzel şarkılarını
şakımalıydı ona.
Bu sırada içindeki kuşkular da büyümeye başlamıştı
bülbülün. Acaba sevgisine karşılık bulabilecek
miydi? Ortada bir gerçek vardı: Bülbül güle aşık olsa
da bülbülün aşkından gülün haberi yoktu…
Cesaretini toplayan bülbül gülün yanı başına kondu
dikenlere aldırmadan. Artık konuşmalıydı gülüyle,
içindeki yangın kendisini kül etmeden yüreğinin
sesini güle fısıldamalıydı.
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Olanca gücüyle nefes alarak sözlerine başladı o
güzel sesiyle. Şakıyarak aşkını itiraf etti en güzel
sözlerle. Sesi o kadar güzeldi ki güllerin en güzeli
kayıtsız kalamadı bülbülün aşkına. Bülbülün yanık
sesi gülün de onu ölesiye sevmesini sağladı. Artık
her gün buluşuyorlardı. Bülbül, zamanının tümünü
gülüyle geçirmeye başlamıştı. Sonunda hayalleri
gerçek olmuştu bülbülün.
Ama bu duruma üzülenler de vardı, öfkelenenler
de. Bülbül zamanını gül ve dostlarıyla geçirdiği
için onun güzel sesine hasret kalanlar üzülüyor,
hatta kızıyorlardı bülbüle ihmal edildikleri için. Gül
bahçesinin gülleri kırmızı gülü kıskanmaya başlamıştı.
Çünkü kendilerine her gün serenat yapan güzel sesli
bülbül artık yoktu. Aşk şarkıları yalnızca kırmızı gül
için söyleniyordu. Sonunda bütün dünya bu aşka
karşı ittifak etti. Gül ile bülbül hizaya gelmeliydi.
Yağmur bulutu taşıyan rüzgarı uyardılar, gülü baba
şefkatiyle besleyen toprağı da. Artık herkes gül ile
bülbüle sırtını dönecekti.
Bülbül ise olanlardan habersizdi. Gözü gülünden
başkasını görmediğinden dost bildiklerinin
kendisinden yüz çevirdiğini fark edemiyordu. O
kadar kördü ki ne gülünün ihtiyaçları olduğunun
ne de güllerin ömrünün kısa olduğunun farkına
varıyordu.

Güle aşkı ona sevgiliyi sadece güzelliğiyle değil,
dikenleriyle de sevmesi gerektiğini öğretmişti.
Gözü yaşlı bülbül dikene rağmen sevip kucakladı
gülünü. Doyasıya sarıldı gülüne son bir kez,
bırakmamacasına sıkı sıkı...
Bülbül gülünü görene kadar dikenleri olduğu
için gülleri sevmemiş, sevememişti. Ama şimdi
ıstırap içindeki bülbül hiçbir şey düşünmeyerek
sarılıyordu gülüne. Onu bir daha bırakmamacasına,
tek vücut olurcasına... Gülün dikenleri bülbülün
minik yüreğine saplanıyor, aşk sarhoşu olan bülbül
acıya ve kanının akmasına aldırış etmeden daha sıkı
sarılıyordu. Küçücük vücudundan sızan kanların ne
önemi vardı ki artık sevdiği yanında yokken? Ölüm
korkutmuyordu onu. Canı vücudundan neredeyse
tamamen çekilmişti artık. Son bir hamleyle gülünün
toprağa serilmiş cansız vücudunun yanına uzandı,
yavaş yavaş kapandı gözleri.
Son nefesini veren bülbül en ufak bir pişmanlık
duymuyordu. Gül ile bülbül yerde yatan iki
cansız küçük bedenden ibaretti artık. Ama aşkları
dilden dile dolaştı, gülün güzelliği, bülbülün sesi
efsaneleşti.

Susuz ve besinsiz kalan gül günler geçtikçe
solmaya başladı. Fakat bülbül buna bir türlü
anlam veremiyordu. Gülü gözlerinin önünde
solmasına rağmen bülbülün elinden bir şey
gelmiyordu. Unutmuştu güllerin solduğunu. Bu
acıya hazırlamamıştı kendini. Gülleri sevmemesinin
nedenini unutmuştu. Aşkın gücü bunu unutmasına
neden olmuştu. Kısa süre sonra gül solup gitti.
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Gönüllerin
merkezi

Manisa

Üzerinde yaşadığımız toprakların belki de en büyük
şanslarından biridir doğanın bahşettiği bereket.
Elverişli coğrafi koşullar, çeşitli su kaynakları ve
tarıma uygun arazilerin bolluğu düşünüldüğünde
Anadolu’da onlarca medeniyetin ortaya çıkmış,
büyümüş olması şaşırtıcı değildir. Söz konusu
avantajlar elbette ticaret ve kültür gibi diğer
kritik alanlarda da gelişimin önünü açmış, bütün
bu unsurlar Anadolu topraklarını tarih boyunca
son derece değerli bir yerde konumlandırmıştır.
Anadolu’nun bu doğal ve kültürel zenginliğini en
güzel yansıtan şehirlerdendir Manisa. Tarihsel olarak
Lidya bölgesi olarak adlandırılan ve yerleşimin
MÖ 2 binli yıllarda başladığı tahmin edilen bu
topraklarda Hititlerden Friglere, Yunanlardan
Lidyalılara, Perslerden Bizanslılara pek çok
medeniyet hüküm sürmüştür. 14. yüzyıl sonuna
doğru Osmanlı hakimiyetine giren şehir, en parlak
günlerini de bu dönemde yaşamıştır. 15. yüzyıl
başından 16. yüzyıl sonuna kadar şehzade sancağı
unvanı taşıyan ve bugün de hâlâ “Şehzadeler Şehri”

olarak anılan Manisa, uzun süre boyunca geleceğin
hükümdarlarının yetiştirildiği bir merkez işlevi
üstlenir. Bu dönemde şehre şehzadelerle birlikte son
derece nitelikli devlet adamları, âlimler, hocalar ve
sanatkarların da gelmesi Manisa’nın bir ilim, kültür
ve sanat merkezine dönüşmesini ve döneminin en
müreffeh sancakları arasında yer almasını sağlamıştır.
Bu dönemde cami, medrese, çeşme, han gibi sosyal
ve ekonomik değer taşıyan birçok yapıyla donatılan
Manisa, önemli bir kısmı günümüze ulaşan bu
eserler sayesinde bugün yaşayan bir kültür hazinesi
niteliğindedir. 13. yüzyıl başına tarihlenen ve özgün
taş örgü tekniğiyle inşa edilen Manisa Kalesi; Spil
Dağı’nın eteklerinden şehre bakan, kündekâri
sanatının en güzel örneklerinden birini teşkil eden
minberiyle görenleri büyüleyen Ulu Cami ve Külliyesi;
zikzak kırmalarla süslü minaresiyle hemen göze
çarpan Hatuniye Camii ve Külliyesi; İznik çinisi kaplı
mihrap duvarından kalem işlerine her köşesinde
Osmanlı süsleme sanatının en nadide örneklerini
barındıran Muradiye Camii ve Külliyesi ile her yıl
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mesir macunu şenliklerinin yapıldığı yer olması
itibarıyla yüzlerce yıllık bir geleneği canlı tutan Sultan
Camii, Manisa’nın kültürel hazinesinin en kıymetli
parçaları arasında yer alır.
Manisa’yı anlatırken yalnızca mimari zenginliklerinden
bahsetmek haksızlık olur elbette. Dünyaca meşhur
Sultaniye üzümü, muhteşem bir emeğin ürünü olan
Gördes halıları, günümüzde kolonya ve lokum gibi
çeşitli ürünlere dönüştürülen Gördes ayvası, UNESCO
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili
Listesi’nde yer alan meşhur Mesir Macunu Festivali
Manisa’nın değerine değer katar.
“Kırsalın düşleri ağlarla örülsün” mottosuyla
yola çıkan ve kadim Anadolu topraklarının her
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yerindeki insanların bilgeliklerini, becerilerini
dayanışma ve güven ile harmanlayarak ülkemize
değer kazandırma, bir arada öğrenme kültürünü
geliştirme amacıyla faaliyet gösteren Ulusal Kırsal
Ağ, Manisa’da önemli çalışmalar gerçekleştiriyor,
yerel halkı değerli etkinliklerde bir araya getiriyor.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği
Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı
tarafından Ulusal Kırsal Ağ’ın bilgi ve tecrübe
paylaşımı noktasında büyük önem taşıyan
yerel etkinlikleri çerçevesinde IPARD Programı
kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu (TKDK) destekleriyle hayata geçirilen
Obasya Kırsal Konaklama Tesisi’nde 22 Mart 2018
tarihinde ilk tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Ulusal Kırsal Ağ / National Rural Network

Toplantıda bir konuşma yapan TKDK Manisa
İl Koordinatörü Uğur Uslu, “2007 yılında
kurulduğundan beri kırsal kalkınma desteklerini
başarılı bir şekilde dağıtan kurum olan TKDK
olarak biz, bu desteklerin doğru yerlere ulaşmasını;
uygulanabilirliğinin, katılımın ve uygulamada
kalitenin artırılmasını ülkemiz için çok önemli
görüyoruz. Bunu sağlayabilmek için uygulamaya
dahil olan tüm paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe
paylaşımının olması da çok önemli. Ulusal Kırsal
Ağ tam olarak bu amaçlarla yola çıkmıştır” dedi.
Ulusal Kırsal Ağ’ın etkin işleyişi için yerel ve merkez
arasında sağlam bağlar kurulması gerektiğine
dikkat çeken Uslu, sözlerini “Kırsal kalkınmanın
yerel kırsal topluluklar aracılığıyla gerçekleştirilmesi

için kullanılmakta olan LEADER yaklaşımının, bu
bağın sağlanması konusunda bizlere büyük desteği
olacak” diyerek tamamladı.
Lansman toplantısında konuşma yapan bir diğer
isim olan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM)
Avrupa Birliği Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi
Daire Başkanlığı Ulusal Kırsal Ağ Projesi Sorumlusu
Mühendis Dr. Şenay Sevengör’dü. Sevengör,
UKA söz konusu olduğunda Katılım Öncesi
Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı’nın
uygulama etkinliğinin artırılması, başarılı uygulama
örneklerinin yaygınlaştırılması ve uygulamaya
dahil olan tüm paydaşların etkin katılımının
sağlanmasının öneminin altını çizdi.
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Lansman toplantısında Mühendis Seher Taru kırsal
kalkınmanın yerel kırsal topluluklar aracılığıyla
gerçekleştirilmesi amacıyla ekonomik faaliyetlerin
yanı sıra sosyal, kültürel ve çevresel unsurları da
kapsayan LEADER yaklaşımının kırsaldaki bağların
güçlendirilmesinde önemli rol oynayacağını ifade
ederken, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol
“Yerel Eylem Grubu Tecrübeleri” başlıklı sunumunda
“Manisa ilinin dağlarından bal, ovalarından yağ
akar. Bir de arka bahçesi vardır ki o da Gördes’tir.
IPARD Programı LEADER tedbiri kapsamında
Yerel Eylem Derneğimizi kurduk ve faaliyetlerimize
stratejimiz yazılmadan başladık. Merkez unvanı
aldığımız YEG’imiz başarıyla ilerliyor. UKA ile de birlik
beraberlik içerisinde görevimizi yapmaya devam
edeceğiz” dedi.

UKA faaliyetlerinin bel kemiği niteliğindeki LEADER
yaklaşımının uygulanmaya başlayacağı ilk iller
arasında yer alan Manisa’da faaliyet gösteren
Gördes Yerel Eylem Derneği hâlihazırda aktif
çalışmalar yürütüyor. Manisa’nın Merkez Yerel
Eylem Grubu seçilen Gördes Yerel Eylem Derneği,
Manisa’da kırsal kalkınma alanına önemli katkılar
sunmuş ve daha önce birçok başarılı projeye
imza atmış bir oluşum niteliğinde. 17 Kasım
2016’da “Geçmişi kadar görkemli bir Gördes için
hep birlikte çalışıyoruz” sloganıyla faaliyetlerine
başlayan dernek, çalışmalarını kamu ve özel sektör
paydaşlarının yanı sıra çeşitli dernek ve sivil toplum
kuruluşu mensuplarıyla işbirliği ve dayanışma içinde
sürdürüyor. Toplumun bütün kesimlerini kapsayan,
özellikle kadın ve gençlerin sesinin duyulmasına
büyük önem atfeden Gördes Yerel Eylem Derneği,
UKA ve LEADER tedbiri ile başarılı çalışmalara imza
attı. Özellikle kadınların çalışmalarının görünürlüğünü
artırıp girişimci yönlerini kuvvetlendirerek önce
Gördes’in, sonra Manisa’nın tamamının sosyal,
kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı
amaçlayan dernek, sürdürülebilirlik ve bir arada
öğrenme ilkelerine büyük önem atfediyor. Ulusal
Kırsal Ağ ile güç birliği yapan Gördes Yerel Eylem
Derneği kırsal ağı kuvvetlendirmeye, yöre halkının
hayatını değiştirmeye hazırlanıyor...
Doğru zamanda, doğru projeye verilen desteğin
kırsal ağ üzerindeki kuvvetlendirici etkisi ve bu
sayede değişen hayatların en güzel örneklerinden
biri Mustafa Pala. Obasya Turizm Geliştirme
Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala, çocukken gördüğü
Manisa Tarzanı’ndan aldığı ilhamla binlerce ağaç
dikilmesine öncülük etmiş bir doğa sevdalısı.
Mustafa Pala işte böyle anlatıyor hikayesini...
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Manisa’da 43 yıldır kooperatifçilik yapıyorum.
Çeşitli kooperatiflerin kurulmasında rol oynadım,
bu kurumlarda yöneticilik yaptım. Manisa’da 15 bin
konutluk Yeni Manisa Projesi’ni hayata geçirdim.
Dile kolay, 15 bin konut... Manisalılara “Ağaçlara,
anıtlara, sosyal donatılara öncelik veririm, para
kalırsa konutlarınızı da yaparım” dedim. Yeşil bir Yeni
Manisa kurduk...
Kooperatifçiyim dedim ya, Manisa’ya bu gözle
baktım; şehrin tarımda ve sanayide öncü olduğunu
ancak turizmde katedecek mesafesi bulunduğunu
gördüm. Oysa doğal güzellikleri, tarihî zenginlikleri
hiç az değil. Kooperatif projelerine verilen
desteklerle ilgili öğrendiklerim sonucunda Obasya
Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin kurulmasına
katkıda bulundum. Yunt Dağı’nda sadece Manisa
için değil, ülkemiz için de bir ilk olma niteliği
taşıyan Zaman Geçidi Projesi kapsamında Kırsal
Konaklama Tesisi’ni kurduk. IPARD Programı
kapsamında TKDK hibeleri ile projelerimizi hayata
geçirdik. Şimdi iyi ki kooperatifi kurmuşum, iyi ki
bir proje geliştirmişim diyorum. Bu proje sayesinde
çok şey öğrendim, öğrendiklerimi de başkalarıyla
paylaşıyorum. Ayrıca birçok dost kazandım bu
çalışmalar sırasında.
Edindiğim deneyim ve bilgileri paylaşmaya devam
ediyorum. İstiyorum ki ülkemizin kalkınmasına katkıda
bulunalım. Ulusal Kırsal Ağ’ı düşününce tüm ülkeyi
üretim ağıyla kaplamak, sevgiyi ve bilgiyi paylaşarak
büyütmek geçiyor içimden; isteyince oluyor. Benim
gibi sizler de Manisa Tarzanı’nı örnek alın. Asla
vazgeçmeyin. Yoksa düşüncelerinize ve emeklerinize
yazık olur. Yaş bir dal gördüğünüzde toprakla
buluşturun.

Toplumsal kalkınma için bir projeden haberdar
olduğunuzda araştırın, öğrenin, içinde olun, katılın.
Katılım olmadan atılım olmuyor. Öncü projelere
öncülük edin.
Yunt Dağı’nın insanı adeta zamanda bir yolculuğa
çıkaran, doğal güzelliklerinin yanı sıra hâlâ yaşatılan
gelenekleriyle zihinlerde yer eden muhteşem
atmosferinde gerçekleştirilen interaktif çalışmanın
merkezinde Manisa’nın simgelerinden olmanın
ötesinde sevgi, hoşgörü, barış, kardeşlik ve hem
fiziksel hem ruhsal seviyede iyileşmenin simgesi
olan mesir macunu vardı. Çığla Öztaş ve Volkan
Fatih Yılmaz tarafından anlatılan, yüzlerce yıllık bir
geleneğin ifadesi olan mesir macununun hikayesi
Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın
hastalanmasıyla başlar. Sultan’ın nedeni anlaşılamayan
hastalığının çaresini Manisa Sultan Camii Medresesi
Hekimbaşı Merkez Efendi bulur. Merkez Efendi’nin
41 çeşit bitki ve baharatla hazırladığı karışım kendisine
şifa olunca Sultan bu karışımın halka da dağıtılmasını
ister. Meşhur mesir macunu geleneği işte böyle
başlar. İçinde anasondan hardal tohumuna, kakuleden
zencefile, portakal kabuğundan rezeneye onlarca
bitki ve baharat bulunan bu şifa deposu her yıl Mesir
Macunu Festivali kapsamında geniş kazanlarda imece
usulü hazırlanır, renkli kağıtlara sarılır ve Sultan Camii
minaresi ve kubbelerinden halka saçılır. Dağıtılan
yalnızca şifa değil, yüzlerce yıl boyunca nesilden nesle
aktarılan bilgeliktir de aynı zamanda...
Ulusal Kırsal Ağ’ın Yunt Dağı’nda düzenlediği
interaktif etkinlikte aktarılan esasen kadim Anadolu
topraklarının gücünü maneviyattan, kişinin bir
bütün olarak kendisini bilmesi ve hissetmesinden
alan bilgeliği ve birikimiydi. Etkinlik kapsamında
canlandırılan “Merkez Efendi ve Sümbül Efendi”
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Dilediği cevabı alan Sümbül Efendi gülümseyerek
“Demek her şeyi merkezinde bırakırdın... Öyleyse
senin adın bundan böyle Merkez Efendi olsun!” der.

hikayesinde asıl adı Muslihiddin Efendi olan büyük
hekimin nasıl Merkez Efendi adını aldığı anlatıldı
önce. Rivayet odur ki meşhur mutasavvıf Sümbül
Efendi bir gün dergahtakilere sorar: “Her şeyi yaratan
Allah’tır. Olacak şey değil ya, şayet mümkün olsaydı
siz dünyayı nasıl yaratırdınız?” Sıra Muslihiddin
Efendi’ye geldiğinde cevabı şöyle olur: “Efendim!
İlahi kudretin muazzam bir eseri olan bu âlem öyle
nizamlı, öyle mükemmel, o kadar muazzamdır;
her şey o kadar yerli yerinde yaratılmıştır ki daha
mükemmelini düşünmek aklın alacağı bir şey değildir.
Eğer bana böyle bir yetki verilmiş olsaydı hiçbir
şeyi değiştirmez, her şeyi merkezinde bırakırdım...”

18

Merkez Efendi’nin cevabı rastgele verilmiş bir
cevap değildir elbette. Merkez demek odak noktası
demek, adeta can damarı demektir. Aynı zamanda
dengenin kurulduğu, yaşam enerjisinin kusursuz
bir ahenk yakaladığı yerdir merkez. Anadolu
topraklarında binlerce yıldır varlığını sürdüren,
bütüncül bir bakış açısıyla yaratılan birikimin bir
sonucu olan geleneksel tıp da bize tam olarak bunu
söyler. Yunt Dağı interaktif etkinliğinin ikinci kısmının
“Yaşam enerjimizin sırrı merkezimizde” başlığıyla
düzenlenmesinin nedeni de işte buydu. Geleneksel
tıbbın bilgeliğini belki de en iyi yaşam enerjimizin
düzenlenmesinde hissederiz. Bu kadim disiplin bize
öz iyileşme gücümüzün, yani yaşam enerjimizin
farkına varmayı öğretir. Düşüncelerimizi şekillendiren
zihnimiz, hissetmemizi sağlayan kalbimiz ve var
oluşumuzun anahtarı karnımız bizim üç merkezimizdir.
Geleneksel tıp sayesinde bu üç merkez arasında
denge kurmayı öğrenir, içsel kuvvetimizi artırırız.
Bu üç merkezin kalbinde ise karnımız, başka bir
ifadeyle bağırsaklarımız yer alır. Bu farkındalığa
vardığımızda kendimizi bütün hisseder; yaptıklarımız,
hissettiklerimiz ve düşündüklerimizde huzur dolu bir
ahenk yakalarız. Kişinin merkezinde olması demek
kendini gerçekleştirmesi demektir.
Bir farkındalık atölyesi olarak nitelendirilebilecek
“Yaşam enerjimizin sırrı merkezimizde” etkinliğinin
ardından “Mesir Macunu Bulunuyor” hikayesini
dinleme fırsatı buldu katılımcılar. Bu şifalı karışımın
ortaya çıkış ve her sene Nevruz’da halka dağıtılması
hikayesinin anlatıldığı oyunun inovatif bir bakış
açısı vardı. Hazırladığı karışımın başarısı sayesinde
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şevkle dolan Merkez Efendi, bir girişimci olarak
sunuluyordu dinleyicilere. Başarısını perçinlerken
yaşadığı ilin kalkınmasına da katkıda bulunmak
isteyen Merkez Efendi bir plan hazırlıyor; yılın belirli
günlerinde bir sergi düzenleyerek yerel halkın el
emeği ürünlerini tanıtmayı, civar illerden insanları
Manisa’ya çekmeyi tasarlıyordu.
Birbirini tamamlayan kısımlardan oluşan interaktif
Yunt Dağı etkinliğinin son bölümünde geleneksel
tıptaki tedavi yöntemlerine yoğunlaşıldı. Yalnızca
bedeni değil, ruhu da iyileştirmeyi amaç edinen
geleneksel tıpta temizlik büyük önem taşır ve
içten dışa gerçekleşir. Bu noktada da doğal bir
şifa kaynağı olan ve birçok faydası bulunan mesir
macunu güzel bir örnektir. Doğru nefes, özellikle
diyafram nefesi bütüncül sağlığa giden yolda bir
diğer önemli adımdır. Merkezimizin farkına varmak

ve içsel dengeyi sağlamak için önce nefesimizin
farkında olmamız gerekir. Nefes eğitmeni
Dr. Şenay Sevengör etkinliğin bu kısmında
doğru nefesin hayatımızı değiştirme gücü olduğu
ifade ettikten sonra ritmoterapi etkinliğine
geçildi; ritmoterapist Volkan Fatih Yılmaz, ahenk
içerisinde çıkan seslerin birçok önemli hormonu
uyardığını ve yaşam enerjisi üzerinde olumlu etkisi
bulunduğunu anlattı.
Katılımcılar, Yunt Dağı interaktif etkinliği sayesinde
hayatları boyunca hatırlayacakları bir deneyim
yaşadılar. Son olarak, Dr. Züleyha Abdullayeva,
özgün tekniğiyle dinleyicilere notalarla kendilerini
anlattı. Abdullayeva bu teknik kapsamında
dinleyiciyle bir enerji bağı kurarak özel bir diyaloga
giriyor ve aldığı titreşimleri piyanoya aktararak
notalarla eşsiz bir içsel yolculuk vadediyor.
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Mustafa Pala, Ulusal Kırsal Ağ’ın gücünü yanına
alarak potansiyelini ortaya çıkarmış, hayal ettiklerini
gerçekleştirmiş yüzlerce isimden biri. Bir de Manisa
Tarzanı var tabii... Hepimizin adını muhakkak
duyduğumuz bu enteresan karakteri, onu kendisine
örnek alan, bu ilhamla çevresinde büyük bir değişim
başlatan Mustafa Pala’nın ağzından dinleyelim...
Güzel bir ülkenin batısında Gediz Nehri’nin bereket
dağıttığı verimli Gediz Ovası ile görkemli bir dağa
sahip olan bir kent varmış. Bu kentin sultaniye üzümü
çok meşhurmuş. Ayrıca, şehzadeler yaşarmış o kentte,
bu nedenledir ki Şehzadeler Kenti diye anılırmış.
Meşhur olan üzümü ve şehzadeleri değilmiş sadece,
bir de çok ünlü Manisa Tarzanı varmış. Manisa
Tarzanı’nı anlatayım mı size?
Ben Manisa Tarzanı’nı gördüm, biliyor musunuz?
Görmek ne kelime, konuştum bile. O an belleğimden
hiç gitmedi; dün gibi anımsıyorum. Uzun saçları ve
sakalları, bir de siyah bir şortu vardı. Yaz-kış sadece
siyah bir şortla gezerdi. Onu gördüğümde 1957
yılıydı. Dedem beni Manisa’ya getirmişti. Caddede
dedemle birlikte yürürken çıplak bir adam gördüm.
Görüntüsü bana çok garip gelmişti. “Dede, dede
bak!” diye bağırmıştım. Bağırmamı Tarzan da
duymuştu. Dedem, “O, ağaçların babası meşhur
Tarzan” dedi. Tarzan yanımıza geldi, saçlarımı okşadı.
“Benim işim ağaç dikmek ve diktiğim ağaçlara
bakmak. Ben ağaçları ve çocukları çok severim.
Çocuklar geleceğimizdir. Ağaçlar güzelliğimiz ve
zenginliğimizdir” dedi. Tarzan’ın dediklerini defalarca
tekrarladım unutmamak için. Köyüme döndüğüm
zaman arkadaşlarımla paylaşmak istiyordum çünkü
paylaşmak güzeldir, sevgi ve bilgi paylaşıldıkça büyür.
Bu hikayeyi anlatırken de bildiklerimi paylaşmış
oluyorum sizinle. Paylaşmanın keyfini yaşıyorum.
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Tarzan’ı 1957 yılında gördüm dedim ya, ben
1945 doğumluyum, yani Tarzan’ı gördüğümde
12 yaşındaydım. 1899 doğumlu Tarzan, Hakk’ın
rahmetine kavuşana kadar ağaç dikmiş. Ben de
Allah izin verirse ölene kadar çalışmak, ölene kadar
üretmek, ağaç dikmek ve bildiklerimi paylaşmak
istiyorum. İşiniz biterse, işiniz biter; işiniz hiç bitmesin.
Her zaman yapacak bir işiniz olsun. Bulduğunuz her
tohumu, her dalı toprakla buluşturun.
Devam edelim Tarzan’ı anlatmaya...
Nüfusta kayıtlı adı Ahmeddin Carlak. Kendisine göre
ismi Ahmet Bedevi. Herkesin bildiği adı ise Manisa
Tarzanı. Ahmet Bedevi, 1899 yılında Bağdat’ın 100
kilometre kuzeyindeki Samara kentinde doğar.
Kendisi Kerkük kökenli bir Türkmen’dir. Gençliğinde,
bir eğlence sırasında güzel bir kızla tanışır ve ona aşık
olur. Bu kız, Türkmen kabile reisinin kızı Meral’dir. Kız
ailesinden istenir, ardından nişan yapılır. Tam düğün
hazırlıkları başlamışken I. Dünya Savaşı çıkar ve
Osmanlı İmparatorluğu da savaşa katılır. Eli silah tutan
herkes gibi Tarzan da hemen cepheye koşar. Savaş
bitip memleketine döndüğünde nişanlısı Meral’in
ailesiyle birlikte çok uzaklara göçtüğünü öğrenir.
Yayan ve aç-susuz halde günlerce yol alır. Nihayet
nişanlısını bulur. Düğün hazırlıkları tekrar başlamışken
bir gazetede Mustafa Kemal adında bir kahramanın
bir millî mücadele başlattığını öğrenir Manisa
Tarzanı. Onun için tekrar cepheye girmekten başka
bir seçenek yoktur. Bu kez nişanlısını da alır yanına
ve Anadolu’ya geçmeye çalışır. Sarp bir kayalıktan
atlarken nişanlısının ayağı kayar ve bir uçuruma
düşerek hayatını kaybeder. Ahmet Anadolu’ya
geçmeyi başarır ama Meral’ini kaybettiği için
perişandır. Yine de vatan sevgisi üstün gelir, Kurtuluş
Savaşı süresince de Gaziantep ve Kilis cephelerinde
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savaşır ve verdiği hizmetler karşılığında Kırmızı Şeritli
İstiklal Madalyası ile ödüllendirilir. Ben o madalyayı
yakından gördüm. Törenlerde göğsüne bir palmiye
yaprağı bağlar, o yaprağın üstüne de madalyasını
takardı.
Biz hikayemize dönelim yine... Nereden, ne zaman ve
neden gelmiştir bilinmez ama Kurtuluş Savaşı sonrası
yanmış yıkılmış Manisa’ya düşer yolu Ahmet’in. Ona
göre savaş bitmiştir. Şimdi yeni kutsal görev ağaç
dikmektir. Hiç durmaksızın ağaç diker, yeşillendirir
Manisa’yı.
O sıra dışı bir adamdır. Sıra dışılığını yaşamına
da yansıtır. İnsanların dikkatini çekmeyi sever. Bu
nedenle önce üstü çıplak gezmeye başlar, saçlarını ve
sakallarını uzatır. Sonra sadece siyah bir şort giymeye
başlayınca Manisa Tarzanı olarak anılmaya başlar. Kısa
sürede o kadar popüler olur ki izne çıkan askerler
bile Manisa Tarzanı ile fotoğraf çektirir, bu fotoğrafları
memleketlerine gönderir. Tarzan sadece Manisa’da
değil, Türkiye’nin tamamında tanınmaktadır artık.
Manisa Belediyesi’nde bahçıvan yamağı olarak
çalışan Ahmet Bedevi, Spil Dağı’nda bir kulübede
yataksız, yorgansız, yastıksız yaşar. Zaman buldukça
Dede Niyazi’nin lokantasına su taşır, karnını bu
lokantada doyurur. Yaptığı önemli işlerden biri de
her öğlen Topkale’deki topu ateşleyerek saati haber
vermektir. Bu nedenle kendisini “Topçu Hacı” olarak
ananlar da vardır Manisa’da. Her şeyden önemlisi
yardımseverliği, çalışkanlığıyla nam salmıştır Manisa
Tarzanı. Aylığının önemli kısmını yoksullar için harcar,
vatandaşların bahçelerini ücretsiz eker, düzenler.
Manisa Tarzanı aynı zamanda iyi bir sporcudur. Manisa
Dağcılık Kulübü’nün kurulmasına önayak olur; Ağrı,
Cilo, Demirkazık dağlarına tırmanır.

Küçüklüğümde gördüğüm Manisa Tarzanı’nın yaşam
öyküsü hayatım boyunca beni çok etkilemiştir.
Umutsuzluğa düştüğüm anlarda hep Tarzan’ı
düşünürüm. Manisa Tarzanı’nın adı ve anısının nasıl
yaşatılacağına hep kafa yormuşumdur. İşte bu
nedenle Tarzan’ın yaşamını iyice araştırdım. Onu
tanıyanlarla söyleşiler yaptım. Sonunda derlediğim
öyküden faydalanılarak, ödüller alan “Manisa Tarzanı”
filmi yapıldı.
Manisa Tarzanı 1963 yılında kalp büyümesi teşhisi
ile hastaneye yatırılır. Onu hastanede tutmak pek
mümkün olmaz. Ancak aradan bir süre geçince tekrar
hastalanır ve hastaneye kaldırılır. 31 Mayıs 1963 günü
de hayata gözlerini yumar.
Manisa Tarzanı dünyanın ilk çevrecilerinden biridir.
Onun ağaç sevgisi, çalışkanlığı yolumuzu aydınlatıyor.
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Mezopotamya’nın
kalbi

Mardin

Türkiye bilhassa coğrafi konumu gereği
Doğu ile Batı arasında bir köprü vazifesi görmüş, tarih
boyunca adeta bir “medeniyetler beşiği”
niteliği taşımıştır. Anadolu toprakları binlerce yıllık
süreç içinde birçok farklı uygarlığa ev sahipliği
yapmış, söz konusu uygarlıklar insanlığın müşterek
hazinesi olan bir birikim ortaya koymuştur. Yerleşimin
MÖ 50 bin yılına uzandığı Mardin, üzerinde
yaşadığımız coğrafyanın dünya tarihinde apayrı bir
yerde durmasına önemli katkı sunmuş şehirlerin
başında gelir. Tarih boyunca Hititlerden Medlere,
Perslerden Bizanslılara birçok uygarlığın hakimiyeti
altına giren ve söz konusu uygarlıkların eserleriyle
zenginleşip kendine has bir çehre kazanan Mardin,
ayrıca İpek Yolu güzergahı üzerindeki en önemli
şehirlerden biri olmuştur. Tarihsel birikimin eşsiz bir
hoşgörü kültürüyle harmanlandığı Mardin’de asırlardır
birçok farklı din ve mezhepten insan bir arada
yaşamaktadır. Mardin’in tarihî yapıları, şehrin kültürel

zenginliğinin birebir yansıması niteliğindedir. Artuklu
mirası Ulu Cami, Süryaniler için olduğu kadar insanlık
için de büyük değer taşıyan Deyrulzafaran Manastırı,
Mardin Kalesi’nin aşağısında bölgeye hâkim konumda
yer alan Zinciriye Medresesi, 6. yüzyıla tarihlendiği
düşünülen Mor Behnam, Süryani cemaatinin en
önemli yapılarından Mor Gabriel Kilisesi ve bir ibadet
merkezi olmasının yanı sıra tıp, matematik, astronomi
ve felsefe eğitimlerinin de verildiği Kasımiye
Medresesi Mardin’de mutlaka görülmesi gereken
yerler arasındadır.
IPARD Programı kapsamında Ulusal Kırsal Ağ Tanıtım
Toplantısı 6 Nisan 2018 tarihinde Mardin Müzesi
Konferans Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya mülki
idare amirleri ve milletvekillerinin yanı sıra Tarım
Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, Tarım Reformu
Genel Müdür Yardımcısı ve IPARD Yönetim Otoritesi
Başkanı Dr. Muhammed Adak, Tarım ve Kırsal
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Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı
Hakan Kalender, TKDK Mardin İl Koordinatörü
Erdal Çelik, uzman teknik personel ve girişimciler ile
üniversiteler, ilgili kamu kurumları, belediyeler, odalar,
kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri katıldı.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Başkanı Hakan Kalender toplantıda yaptığı konuşmada
IPARD I programının başarıyla tamamlandığını
kaydederek “Toplamda 1 milyar 45 milyon avroluk
yatırımı 42 ilimizde kullandıracağız” dedi.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü UKA Proje
Sorumlusu Dr. Şenay Sevengör, güzelliğin ve
saf sevginin sembolü olarak nitelendirdiği
güllerle ilgili Mardin’de çalışmalar başlatılacağını
belirttikten sonra Mardin’in 5 bin yıllık sanatı telkâri
işinden bahsetti ve sahneye dünyaca ünlü telkâri
üstatlarından Suphi Hindiyerli’yi davet etti.

26

Toplantı kapsamında Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Seher
Taru, Mardin’de iki yerel eylem derneği kurulacağını
söylerken, Nihat Erdoğan “Kırsal Kalkınmada
Müzelerin İtici Gücü” başlıklı sunumunda halkın
kültürünü işleyebilmesi için kaybolmayan değerlerin,
el sanatlarının yaşatılıp canlandırılması ve halka
sunulması gerektiğini belirtti.
İyi uygulama proje örneği olarak gül ve gülyağı
üzerine sunumlar gerçekleştiren Isparta TKDK
İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü ile
gülyağı üreticisi girişimci Mehmet Ali Doğan
ise gül turizminin kazandığı önemi vurgulayarak
Mardin’de gül ve lavanta üretimine yönelik projeler
başlatılacağını söyledi.
Son olarak görüş ve önerilerin bildirildiği toplantının
ardından geçilen resepsiyonda İçişleri Bakanlığı ve
Mardin Üreten Kadın Derneği’nin hayata geçirdiği
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“Yeniden Hayat Bulan Kadınlar” projesi çerçevesinde
terör mağduru kadınların hazırladığı Mardin
mutfağından yöresel yemekler ikram edildi.
Toplantı piyanist Züleyha Abdullayeva, neyzen Nihat
Erdoğan ve dengbej Abdurrahman Oğuz’un müzik
dinletisiyle sona erdi.
Tarihî Mardin Müzesi’nin insanı içine çeken etkileyici
atmosferinde 3-5 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen
yerel kültürel etkinlikte açılış konuşmasını yapan
Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Muhammed Adak,
“Kırsal kalkınma çalışmaları aynı zamanda yerelkültürel etkinliklerin yapılmasıdır. İnsanların bir araya
gelerek hayallerini gerçekleştirmesi, kırsal dokuyu
bozmadan kalkınmayı sağlaması; toplumumuza,
kültürel ve tarihî değerlerimize katabildiklerimizdir. Bu
noktada yerel-kültürel etkinliklerin bu kadar zengin
olduğu ilimizde pilot çalışmalarımız ayrı bir önem
kazanmaktadır” dedi.

Etkinlik kapsamında yerel anlatıcılar ve YEG
temsilcileri başarı hikayelerini anlattı. Isparta’nın
gül ve bülbülü, Halfeti’nin siyah gülü ve kelaynak
kuşu (Birecik YEG) ile buluştu. Ayrıca ipek böceği
kozasından ipek elde edilmesi gösterildi; ipek
yemeniler, takılar ve ebru sanatı birbiriyle buluştu
(Nallıhan YEG ve Nal-Etik Kadın Kooperatifi),
Mardin’in Şahmeran ve Lokman Hekim (şifalı bitkiler)
hikayeleri dinlendi, Çanakkale YEG vasıtasıyla Troya
destanı bir kez daha sözcüklere döküldü, Denizli
YEG (Buldan ve Çameli) başarı hikayeleri anlatıldı ve
IPARD iyi uygulama örneklerinin yer aldığı fotoğraf
sergisi düzenlendi.
Ayrıca ritmoterapist Volkan Fatih Yılmaz tarafından
ritmoterapi atölyesi düzenlendi, Dr. Züleyha
Abdullayeva ise başarı hikayeleri anlatılırken
doğaçlama piyano dinletisi sundu. Etkinliğin en ilgi
çekici kısımlarından biri de ebru sanatçısı Mukadder
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Kavas’ın gül ve bülbül temalı ebru uygulamasıydı.
“Sanat insanların can damarıdır. Verim almak, başarılı
olmak istiyorsak ruhlarımızı herhangi bir sanat dalı
ile beslememiz gerektiğine inanıyorum” diyen
Kavas’ın sanatını izleme fırsatı bulan katılımcılar, ipek
kozasından nasıl ipek çıkarıldığını da müzik ve hikaye
anlatımı eşliğinde izlediler.

Dünyaca ünlü telkâri ustası Suphi Hindiyerli 65
yıldır sürdürdüğü mesleğine Kültür ve Turizm
Bakanlığı bünyesinde icra ediyor. “Sonsuz sanat”
olarak adlandırdığı mesleğinde öğrendiği motifleri
geleneksel yöntemlerle işleyerek yüzük, küpe,
kolye, anahtarlık gibi çeşitli aksesuarlara dönüştüren
Hindiyerli şöyle anlatıyor telkârinin hikayesini...

Mardin’i eşsiz kılan yalnızca tarihî yapıları değil
elbette. Bu kadim şehir, el sanatları bakımından da
son derece zengindir. El nakışı, dericilik, testicilik,
kakmacılık gibi birbirinden güzel zanaatların
yüzyıllardır icra edildiği şehrin en meşhur el sanatı
sabır ve zarafetin muazzam bir uyumla harmanlandığı
telkâridir. Tel haline getirilmiş gümüş veya altının,
tahta üzerinde açılan oyuklara kakılması veya
gömülmesiyle icra edilen bu incelikli sanatın en güzel
örnekleri Mardin’de verilmiştir.

Telkâri Mezopotamya’da MÖ 3 bin yıl önceden
beri yapılıyor. 5 bin yıllık bir el sanatı. O zamanlar
kullanılan, bin ayar gümüştü. Ben de onu
kullanıyorum. Çünkü bin ayar olmadan telkâri olmaz.
Telkâride en klasik takı, gül küpedir. Eski zamanlarda
Mardin’de evlenen genç kızlara mutlaka gül küpe
takarlardı. Telkâri gül bir çift küpe takılırsa evliliğin
mutlu olacağına inanılırdı. Özellikle gül küpe tüm
Anadolu’ya satılıyordu. Adeta bir kanun haline
gelmişti.
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Mardin’de doğdum. Mardin’in kendine özgü bu
sanatını yaşatmak istiyorum. Türkiye’de el kalemi atan
çok az. Ben şimdiye kadar gümüşü el kalemiyle attım.
Yaptığım ürünleri Anadolu’ya, her yere gönderdim.
Şimdi tek başıma kaldım burada. Yeni ustalar
yetişmedikçe telkâri sanatını yaşatmak mümkün değil.
Bizdeki üniversite imtihanı gibi değil, 15 gün sürer.
Becerikli mi beceriksiz mi, eli ağır mı hafif mi, düzgün
mü? 5-6 kalfa, 10’dan fazla çırak yetiştirdim. Kimi
mimar oldu, kimi ziraat mühendisi, kimi veteriner.
Öyle işte, gittiler.
Sabır isteyen bir meslek. Kolay değil, herkes
yapamaz. Ben usta yetiştirmek istiyorum. Türkiye’de
20 kadar telkâri ustası kaldık. Köylerde kurs olsun
istiyorum. Yapan kişi sayısı artarsa bu iş çok kazançlı
olur. Bunu bilmiyor kimse. O yüzden genç yaşta
çocuklara, özellikle engellilere öğretmek istiyorum.
Yıllarca sesimi Avrupa’ya duyurmak istedim.
Ulusal Kırsal Ağ’a buna vesile olduğu için teşekkür
ediyorum.

UKA’nın tıbbi aromatik bitkiler ve kısa tedarik zinciri
kapsamında başlattığı pilot proje kapsamında
Mardin’de İpek Yolu Kadın Kooperatifi’ne de bir
ziyaret düzenlendi. IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı
Dr. Muhammed Adak burada yaptığı konuşmada
sabunhanesinde doğal ürünlerle üretim yapan
kooperatif ile gurur duyduğunu belirtti ve bu
faaliyetin Mardin’de daha da gelişmesi için
Bakanlık olarak ellerinden gelen desteği sağlamak
istediklerini ifade etti.
Hem ekonomik hem de sosyal yönü olan kooperatifin
üyesi Berna Yağcı Erdoğan ise “Temel üretimi
doğal aroma yağları ve şifalı bitkiler kullanılarak
sabun üretilen atölyemiz ve kadınları ihtiyaçları
etrafında toparlayan faaliyetlerimiz, ayrıca çocuk
eğitim merkezleri çalışmalarız var. Hem kadınlara
hem de çocuklara yönelik eğitim çalışmaları
yürütmekteyiz. Yüzlerce kadına ulaştık. UKA ile
birçok kadın kooperatifi, girişimci bir araya geldik.
Ulaşmak istediğimiz bağlantıları kurduk. Sabun
için hammaddeleri daha önce İstanbul’dan alırken
Isparta GÜLANTA etkinliğinden sonra oradan temin
ediyoruz. Şimdi de onlar gelip bizim sabun atölyemizi
ziyaret etti. UKA ile çok kıymetli kapılardan giriyoruz”
dedi. UKA sayesinde kırsaldaki kadınların işbirliğinin
resmen başladığını ifade eden kooperatif üyeleri ise
“Tek yürek, tek el olalım; hep birlikte güçlü, sağlam
adımlar atalım” mesajı verdi.
Mardin’deki etkinlikte Kırsal Kalkınma Çalışma
Grubu sorumlusu Ali Fuat Ceylan, pilot proje
kapsamında yer alan Artukbey Kuruyemiş Kahve
Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm’le röportaj
yaptı. Yertüm, çalışmaları hakkında şunları söyledi:
“Badem tüketimimiz şimdi 100 bin ton. 100 bin
ton badem üretimi demek çiftçiye ciddi bir destek
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demek. Badem yetmiyor ve ithal ediyoruz. Badem
ve ceviz ormanları kuracağız. Bunu duyurmak isterim.
Bakanlığımızın UKA çalışmalarını takdir ediyoruz.
Kırsal Ağ ile daha girişken ve cesur oluyoruz. Kırsalda
eksik olanları birlikte düzeltmemiz lazım. Bu birlik
ve beraberliğin çok büyük faydası var. Mardin ilinin
tamamında kuruyemiş ve kahve ile uğraşan herkes
badem şekeri üretir. Çiftçilerimizden aldığımız badem
şekerini kırıp dönen tavalara atıyoruz. Kaynattığımız
şırayı bademe yediriyoruz. Mardin badem şekerinin
en önemli özelliği doğal ve şifalı bir bitki ile rengini
bulmasıdır. Mardin’in badem şekerine rengini veren
lahor ağacı denilen bir bitkidir. Orta Doğu’da yetişen
bir ağaçtır. Çocuklar aft olduğunda, ağızda yara
olduğunda sürülen şifalı bir bitkidir ve hemen yarayı
iyileştirir. O yüzden hem şeker hem de şifadır. Badem
şekeri, rengini doğal olarak lahor bitkisinden alan çok
lezzetli geleneksel şekerimizdir.”
Semburekten ikbebete, lebeniyyeden kahiyata
birbirinden özgün tatlarıyla muazzam bir
lezzet şöleni sunan Mardin’de Üreten Kadınlar
Derneği’nin (MÜRKAD) birbirinden lezzetli
yemekleri yenildi. Mardin Üreten Kadınlar Derneği
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Başkanı Mine Çiçek’in pembe düşlerle kurduğu
başarı hikayesine kulak verelim...
Kadın kardeşlerime daima ışık ve umut olmayı
kendime ilke edindim. 22 yıllık hemşirelik hayatımda
hep insanlara yardımcı oluyordum. Emekli oldum,
bu proje aklıma geldi ve tüm emekli ikramiyemi bu
projeye yatırdım. İçişleri Bakanlığı’na “Yeniden Hayat
Bulan Kadınlar” projesini sundum. Derneğimde bunu
başardım sanıyorum. Şehit eşlerimize, dar gelirli
birçok dul kadınımız ve yetim çocuğumuza yardım
edebilme şansını yakaladım. Onlarla olmak, yüzlerinin
güldüğünü görmek mutluluk verici. Kadınlarımızın
yüzü gülüyor. Rahat bir ortam. Huzur içinde olmaları,
evlerine ekmek götürmeleri onları mutlu etti. Neticede
bizler de mutlu olduk. Kadın kimseye muhtaç olmadan
ayakları üstünde durmasını bilsin. Birçok kadınımızda
bunu gördük. Özgüvenleri oldu, bir birey olduklarını
fark ettiler, “Ben de varım” demeyi öğrendiler. Ben
bir kadın olarak yaşamım boyunca çok çalıştım, tabiri
caizse tırnaklarımla kazıyarak bugüne geldim.
Ulusal Kırsal Ağ projesi ile Mardin etkinliğinin
yemekleri derneğimize yaptırılarak kadınlarımıza
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destek olunmuştur. UKA sayesinde 2 aydır
ödeyemediğimiz kirayı ödedik. Bizleri motive
ettiler, biraz daha hayata bağladılar. Kendimize
güvenimiz arttı. Kırsal Ağ’da geçirdiğim saatler
derneğimize çok şeyler kattı, sonsuz mutluluk
verdi. UKA sayesinde Mardin mutfağımızı herkese
tanıtmak istiyoruz. Kadının mutlu olması için emek
sarf eden herkesin önünde saygıyla eğilirim.
Mardin’de önemli gül üretimi potansiyeli bulunan
Yaylabaşı Köyü de ziyaret edildi. Girişimci
Şahin Karademir’in hikayesine ve Yaylabaşı için
düşlediklerine kulak verelim...
1971 Mardin doğumluyum, bu köyde doğdum.
İlkokulu da bu köye bitirdim. Ondan sonra ortaokul
ve lise hayatım diğer illerde devam etti. O seneler
ağabeyimin evinde kalıyordum, ağabeyim devlet
memuruydu. Tayini nereye çıkıyorsa oraya gidiyorduk.
Liseyi de Isparta’da bitirdim. Liseyi bitirmeden önce
tekstille uğraşıyorduk, 1985 yılında İstanbul’a gittik.
Okul tatillerinde orada, teyzemlerin atölyesinde
çalışıyorduk. 1990’da kendi atölyemizi kurduk; bir aile

şirketi diyebiliriz. 1996 yılında şirket dağılınca herkes
kendi başına kaldı, ben de öyle. O dönem zorluklar
önüne geliyor, bir işten çıkıyorsun, yeni bir işe girmiş
gibi oluyorsun. Her gece “Ne yapabilirim?” diye
düşünüyordum. Derler ya “Kul sıkışmadıkça Hızır
yetişmez...”
Yaklaşık 3 yıl önce kozmetiğin hammaddelerini
araştırıyor, merak ediyordum. Orada da gülle ilgili bir
veri gördüm. Gördüğüm zaman gerçekten “Budur”
dedim. Gülü gördüğüm zaman “Bu benim işim ve
ben bunu yapmak zorundayım” şeklinde hissettim ve
güle ilk adım orada atıldı.
“Gülü niye kendi memleketimizde ve kendi
arazimizde yapmayalım?” diye düşündüm ve
bu düşüncemi hayata geçirmek için hemen yola
koyuldum. Bunu burada yapmak istediğimde ilk
başta anlaşılmadı belki ama sonradan bunu anlayıp
“Bize de gösterin, biz de ekelim” demeye başladılar.
Onlara “Biz burada bir tesis kuracağız. Siz ekerseniz
sizden satın alacağız ve bu ürünün karşılığını size
vereceğiz ve bir istihdam olacak” dedik. Tabii ki onlar
da inandı. Şu an 2 çiftçimiz var.
Biz gülyağıyla ilk adımımızı atıyoruz. Gülyağı
çıkaracağız, peşinden lavanta. Tıbbi ve aromatik
bitkilerin diğer çiçeklerini de düşünüyoruz. Ama ben
ticarette her zaman önce kalite diyorum, arkasından
maddi anlamda devamının geleceğine inanıyorum.
Bunun turizm boyutunu da düşündüm. Şu anda
içinde bulunduğumuz tarihî evin ahır kısmını bir
“showroom”a dönüştürdüm. Burayı ileride turistlerin
gelip konaklayabileceği, yemek yiyebileceği,
alışverişini yapabileceği bir köy konumuna getirmek
istiyoruz. Dolayısıyla “ikinci ayak” dediğimiz
turizmi köyümüze getirmeye çok kararlıyız. Buna
canıgönülden inanıyorum ve başarmak istiyorum.
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Ben aslında Mardin’le Isparta’yı kardeş şehir yapmak
istiyorum, gerçekten bunu yürekten söylüyorum.

Şahmeran efsanesini, Prof. Dr. Nazan Apaydın
Demir’den dinleyelim...

Biz gülleri Isparta’dan kendi imkanlarımızla getirdik.
Tanıdığımız dostlarımız var, önce tabii ki gidip
görüşmeler yaptık. Memleketimizde de gülü
yapacağımızı söyledik. Sağ olsunlar, onlar da bizi
kırmadılar, çok sıcak davrandılar. Teşekkür ediyoruz
onlara bu yardımlarından, bu birliktelikten dolayı. Biz
de bu gülleri aldık, hazırladığımız arazimize getirdik.
Bu sene de yine hem gül hem lavanta siparişlerimiz
var. Lavantayı da Isparta’dan getiriyoruz.

Şahmeran, yılanların şahıymış. Ondan sadece yılanlar
değil, doğadaki tüm canlılar çekinirmiş. Gücünü
bilgelikten alırmış. Kainatın tüm bilgisine hâkimmiş.
Hakikatin yolundaymış. Bu sayede tüm hayvanların
dilini, her taşın tarihini bilirmiş. Ama gerçek bilge
olduğu için bilgisini kullanmaz, kendi gücüne güç
katmaya çalışmazmış. Şahmeran en çok insanlardan
kaçarmış, onların bencil arzularını iyi bilir, bu sebeple
bilgisini onlardan gizlermiş. Fakat Şahmeran
insanlıktan uzak değilmiş çünkü yarı insan yarı yılan
görünümündeymiş. Bilge, güzel ve hikmet sahibi
biriymiş yılanların taptıkları Şahmeran.

İnsanın doğru bir şey yapması kadar güzel bir şey
yoktur. Ben UKA’yı bir aile gibi görüyorum. UKA
sayesinde bir nevi kardeşliğimiz başlamış oldu,
bunu insanlar arasında da pekiştirmek istiyorum.
Bizim değerli dostlarımız var Isparta’da, onlarla
görüşüyoruz. UKA Mardin bölge toplantısı sayesinde
Isparta TKDK İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman
Gülcü ve girişimciler bize sunum yaptılar. Kendimi
yalnız hissetmediğim için yüzüm güldü. İnsanların,
birliktelik olduğu sürece bu ailenin dağılmayacağına
inanmalarını istiyorum çünkü bunu ben kendimde de
tecrübe ettim. Buna kesinlikle inansınlar.

Şahmeran hem insanlardan kaçar hem de onları
özlermiş. Tam bir yılan olmadığı için yılanların

Mardin deyince akla tarih, kültür ve sanatın yanı
sıra efsaneler de gelir. Mezopotamya topraklarının
binlerce yıllık efsanesi Şahmeran’ın eşsiz bir
atmosfere sahip bir masal şehir niteliğindeki Mardin’e
ilişkin anlatılarda ayrı bir yeri bulunur. Şahmeran
hikayesi, peşine düştüğü sırları çözüp merakı biten
insanoğlunun karşı karşıya kaldığı bencillik ve
ihanet tehlikesini, bu tehlikeyi görmenin ne kadar
zor olduğunu anlatır. Bu yönüyle, atalarımızın bize
efsaneler üzerinden ders verme geleneğine güzel bir
örnek teşkil eder.
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arasında kendini yalnız hissediyormuş. Gelgelelim
bin yıllar boyunca insandan sadece ihanetin binbir
yüzü olduğunu görmüş. Her insan ona bencilce
yaklaşmış, onlar için onun arkadaşlığından çok onun
bilgisi değerliymiş. Şahmeran ise bin yıllardır kaçış
halindeymiş. İnsanlar yüzünden ülkesini hep taşımak,
sürekli izini kaybettirmek zorunda kalmış. Onun
ölümü sadece insan elinden olabilirmiş. Eğer insan
ona dokunmazsa kıyamete kadar yaşayabilirmiş. İşte,
böyle insanlardan ve aynı zamanda yılanlardan da
kaçarak yaşamını sürdürürmüş Şahmeran.
Bu zamanların birinde, üç genç ormanda top
oynuyormuş. Derken gençlerden topu yakalamaya
çalışan Camsap’ın ayağı taşa takılmış ve oradaki
kuyuya düşmüş. Arkadaşları Camsap’ı kuyudan
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çıkarmak için çok uğraşmışlar ama tüm çabaları
sonuçsuz kalmış. Arkadaşlarını kurtaramadıkları
için ailelerinden çok korkan gençler, olan biteni
gizlemiş ve Camsap’ı hiç görmediklerini söylemişler.
O günden sonra ne kuyunun yanına ne de ormana
gitmişler. Aralarında Camsap’ın adını dahi anmaz
olmuşlar.
Ya Camsap?
Kuyuya düşen Camsap ölmemiş. Aşağı düştüğünde
kendini yeni bir hayatın içinde bulmuş. Kuyudan
aşağı çok yumuşak şekilde düşmüş ve düştüğü
yer çayır çimenmiş. Önce öldüğünü ve cennete
geldiğini sanmış. Her taraf binbir çeşit meyve,
kuş ve çiçek doluymuş. Çevresine baktıkça
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gördüğü manzaradan büyüleniyormuş. Zamanla
çevresindeki yılanları fark etmiş. Fark ettikçe de
gözleri büyümeye başlamış. Boa, engerek, kobra,
çıngıraklı, karayılan. Her çeşitten onlarca, yüzlerce,
binlerce yılan çevredeymiş. Korkunç bir çığlık atmış
Camsap. Yılanlar dile gelmiş ve konuşuyorlarmış:
“Bize dokunmayana bizim zararımız olmaz.
Görünüşümüzden korkup da incitme bizi… Şimdi
bekle, seni Şahmeran’ın huzuruna çıkaracağız.
İnsanlardan o kadar büyük zararlar gördük ki
buralarda saklanma nedenimiz sadece kendimizi
korumaktır. İstemezdik burayı öğrenmeni ama oldu
bir kere, artık başucumuzda bizimlesin.”
Çok beklememiş Camsap ve kısa süre sonra
karşıdan Şahmeran ağır ağır gelmeye başlamış.
Şahmeran’ın güzelliğini gördükten sonra
Camsap’ın gözleri bir kez daha fal taşı gibi açılmış.
Şahmeran’ın kalbi de Camsap’ı gördükten sonra
hızla atmaya başlamış. Duyguları ve bildikleri
bir türlü barışmıyormuş. Camsap özür dileyerek
başlamış sözlerine. Köyünü, annesini şimdiden
özlediğini anlatmış, geri dönmek istediğini
söylemiş. Şahmeran’ın yanıtı kesin olmuş: “Sakın
ısrar etme, buradasın.” Camsap’ın ısrarları fayda
etmemiş. Yalvarmaları bir işe yaramamış.
Böylece günler günleri kovalamış. Günler geçtikçe
de Camsap sararıp solmaya başlamış. Ağzını
açıp tek kelime etmez olmuş. O sustukça da
Şahmeran üzüntüden helak olmuş. Bir gün yanına
çağırmış Camsap’ı ve şöyle demiş: “Sakın bu
sefer yemin etme. Yemininden dönmeni istemem.
Çünkü biliyorum ki eninde sonunda bana ihanet
edeceksin. İhanet zayıf noktada yeşerecek. Yanımda
kalmadığına göre, o hayatı özlediğine göre bu
böyle olacak. Ama senden istediğim bir şey var

Camsap. Beni iyi dinle, sözlerime iyi kulak ver.
Biliyorum, gitmene izin verirsem sen de bana ihanet
edeceksin ve yerimi diğer insanlara söyleyeceksin.
Yerimi söylemesen de zayıflığının kurban olacaksın
ve beni içine attığın tehlikeyi göremeyeceksin.
Ancak bu topraklarda aşklar ölümünedir. Seni çok
sevdiğimden üzülmene dayanamıyorum. Bu sebeple
gitmene izin veriyorum. Ancak bana bir söz vermeni
istiyorum. Ne sebeple olursa olsun başka insanlarla
beraber aynı suya girme.” Bunları söyledikten sonra
da gözden kaybolmuş. Yılanlar, Camsap’ı sırtlayıp
kuyunun ağzına kadar taşımışlar.
Camsap da yeminini içten etmiş aslında ve onun
sevgisi de ölümüneymiş. Bu nedenle kendi köyüne
uğramadan uzaklara, bir başka köye gidip orada
kendi halinde bir marangoz olarak yaşamaya
başlamış. Ne çok söz söylemiş ne de çok söz
dinlemiş.
Camsap’ın yaşadığı ülkenin kralı bir gün amansız bir
hastalığın pençesine düşmüş. Ülkenin bütün hekimleri
gelmiş ama kralın hastalığına çare olamamışlar. Bu işe
en çok sevinen de vezir olmuş. Vezir her seferinde,
padişaha, hastalığının tek çaresinin Şahmeran’da
olduğunu söylüyormuş. Vezirin de en büyük
arzusu Şahmeran’ı bulmakmış. Şahmeran’ı bulup
etinin suyunu içerek bilgiye kavuşmak ve böylece
ölümsüzlük ağacını bulup meyvesinden yemek,
sonuçta ölümsüz olmakmış amacı.
Nice zaman padişaha yalvardıysa da Şahmeran’ı
arayıp bulmak için padişahtan izin alamamış
vezir. Gelgelelim padişah yataklara düşünce vezir
son kozunu oynamaya karar vermiş: “Hünkarım,
hastalığınıza çare bulamadı hekimlerin hiçbiri.
Hangi hekim geldiyse aynı şeyi söylüyor. İlacınızı
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bilse bilse Şahmeran bilir. İzin verin Şahmeran’ı bulup
getireyim” demiş. Söz konusu kendi yaşamı olunca,
kral Şahmeran’ın bir an önce bulunmasını emretmiş.
Şahmeran’ın izini nasıl bulacaklarını düşünmüşler bir
süre. Öyle ya, binlerce yıldır bulunamayan Şahmeran
nasıl bulunurdu bilindik yöntemlerle?
Sonunda bilge bir adam bütün insanların gruplar
halinde hamamlara ve nehirlere sokulmasını tavsiye
etmiş, böylece Şahmeran’ın yerini bilen varsa onu
bulabileceklerini söylemiş. Çünkü Şahmeran’ı gören
varsa mutlaka bir iz taşırmış vücudunda rivayete
göre. Vezir de ülkedeki herkesi hamamlara sokmaya
başlamış. Askerler Camsap’ın yaşadığı köye de gelmiş
ve herkesi toplayarak büyük bir hamama götürmüşler.
Camsap, Şahmeran’a verdiği sözü hatırlayarak önce
gitmek istememiş. Ancak askerler onu zorla içeri
sokmuşlar. Camsap hamama girdikten sonra herkesin
gözünün üzerine dikildiğini fark etmiş. Kendisine
bakınca bütün vücudunun yılanlarınki gibi pullarla
kaplandığını görmüş. Askerler hemen Camsap’ı
yakalayarak vezirin huzuruna getirmişler. Haftalarca
süren işkencelerde ağzını açıp tek kelime söylememiş
Camsap. Vezir öleceğinden korktuğu için işkenceyi
sona erdirmiş ve kurnazca bir plan uygulamaya
başlamış. Apar topar Camsap’ın hücresine dalmış ve
“Ne yaptılar sana böyle evlat? Benim bundan haberim
yok. Acımasızlığın bu kadarı da olmaz. Hepsinin
kellesini vuracağım. Haydi, gel seni saraya götüreyim.
İyileşene dek misafirim ol” demiş. Camsap kendine
gelince vezir omuzları çökük bir halde Camsap’ın
yanına oturmuş, halkın içinde bir salgın gezdiğini,
bu hastalığın vebadan beter olduğunu, eğer önlem
alınmazsa tüm insanlığa yayılacağını ve bir süre sonra
bir tek insanın bile sağ kalmayacağını söylemiş.
Camsap dinledikçe şaşkınlığı artmış. Vezir son olarak
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demiş ki: “Bu hastalığın ilacı hangi bitkide gizli?
Şahmeran bize bunu söylesin kafi, o bilgelerin
bilgesidir, bilir her şeyi!”
Camsap evine dönmüş. Geceler boyu uykusuz kalıp
düşünmüş taşınmış ve sonunda bir şafak vakti yola
çıkmış. Kuyunun yanına vardığında vezirin askerleri
yakalamışlar Camsap’ı. Meğer Camsap takip
altındaymış uzun süredir. Sarayda bekletmişler onu.
Beklerken ölüp ölüp dirilmiş. Ama son pişmanlık
fayda etmezmiş.
Şahmeran’ı devasa büyüklükteki altın bir tepside
getirmişler. Başı gururlu ve dimdikmiş Şahmeran’ın.
Camsap’tan başka kimseye bakmıyormuş. Gözleri
sadece ve sadece ona kilitliymiş. Bir süre sessizlik
olmuş. Ve sonra Şahmeran dile gelmiş… “Ben,
sana bu topraklarda aşk ölümünedir demiştim.
Zayıf olan ölümü hak eder. Benim zayıflığım sana
aşık olmamdır. Sen bana, ben de yılanlara ihanet
etmiş olduk böylece. Başımın suyu zehirlidir. Bilgi
kuyruğumdadır. İstiyorsan zehrimi iç.”
Bu sözlerden sonra Şahmeran oracıkta kesilmiş.
İki ayrı kazan kaynamış. Zehir kazanı ve bilgi
kazanı yan yanaymış. Vezir, Şahmeran’ın sözlerini
dinleyerek kuyruk suyunu dikmiş başına. Camsap
ise ölümden başka bir şey düşünmeden zehir
dolu tası içmiş. Vezir hemen yıkılmış, vücudunun
her yerinden kanlar fışkırmaya başlamış. Camsap
içindeki yangının azar azar söndüğünü hissetmiş
ve yavaşça çıkıp gitmiş saraydan. Ona hiçbir şey
olmamış, Şahmeran son anda yaptığı plan ile
bütün bilgisinin sevdiğine geçmesini sağlamış.
Ancak Camsap sevdiğini kaybetmenin acısına
dayanamayarak kendini yollara atmış ve dağ bayır,
ülke ülke dolaşmaya başlamış...

O günden sonra da Lokman Hekim Efsanesi almış
başını yürümüş...
O topraklarda, yoksul halkın arasında bir Lokman
Hekim olarak nam salmış, Şahmeran’ın adı ve
bilgelik sırları.
Geçtiği yerlerde bitkiler, çiçekler, ağaçlar ona
sesleniyormuş. Hepsi sanki kendi sırrını vermek için
birbirleriyle yarışıyormuş. Lokman Hekim, bu durum
karşısında şaşkına dönmüş önceleri ama sonra
yavaş yavaş alışmış ve tek tek not almaya başlamış
bitkilerin sırlarını.
Zamanla bütün otların ve çiçeklerin dillerini
öğrenmeye başlamış Lokman Hekim. Çiçekler ve
otlar hangi hastalığa iyi geleceklerini söylemişler
ona, o da bilgilerini bütün insanlığa aktarmak için
gezgin olup tüm dünyayı dolaşmaya başlamış.
Geçtiği yerlerde adı dilden dile dolaşmaya başlamış.
Lokman Hekim yıllarca hiç durmadan gezmiş,
öğrenmiş, öğrendiklerini de insanlara sunmuş ve
sonunda tekrar kutsal Mezopotamya’ya dönmüş.
Doğa, yaşam, tutkularımız büyük bir aşk içinde
bağlandıklarımızın tümü... Tutkular ve bocalama
turlarımız... Sonunda armağan gibi, her tercih bir
kaybediş gibi, gelen bilgelikler...
Her kazanç bir kayıptan doğmadan önce...
İşte Lokman Hekim gerçeği budur.
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Bir şehir,
iki başarı hikayesi

Denizli

Nadir görülen bir doğa harikası, hemen yanında
buram buram tarih kokan bir antik kent... Dünya
üzerinde kaç yer bu eşsiz kombinasyona ev sahipliği
yapacak kadar şanslı olabilir ki? MÖ 3. yüzyıla
uzanan köklü bir tarihi olan Denizli, işte tam olarak
böyle bir yer. Uygun doğal koşulları dolayısıyla tarih
boyunca yerleşim gören Denizli, Hititlerden Friglere,
Romalılardan Bizanslılara birçok medeniyetin hüküm
sürdüğü bir coğrafya üzerinde yer almaktadır.
Söz konusu medeniyetler, şehre büyüklü küçüklü
kültür varlıkları armağan etmiştir. Bunlar arasında
akla ilk gelen kuşkusuz Hierapolis Antik Kenti’dir.
MÖ 2. yüzyıl başında kurulduğu düşünülen
Hierapolis, taşıdığı kültürel ve tarihî öneme atıfla
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmiştir.
MÖ 3. yüzyılda en parlak günlerini yaşayan şehir,
erken Hıristiyan mimarisinin en güzel örneklerine

ev sahipliği yapmasının yanı sıra Grek-Roma estetik
anlayışının eşsiz bir uyum içinde bir arada bulunduğu
sit alanlarının başında gelmektedir. Günümüze
oldukça iyi durumda ulaşmayı başaran görkemli
Frontinus Kapısı, yaklaşık 15 bin kişilik dev tiyatrosu,
mermer basamakları ve heykelleriyle büyüleyici
bir atmosferi olan Apollon Tapınağı, büyüklü
küçüklü hamamları ve daha birçok bölümüyle
kompleks bir şehir görünümündeki Hierapolis,
aynı zamanda önemli bir sağlık merkezi niteliği
taşımıştır. Bunda şüphesiz şehrin hemen yakınındaki
Pamukkale travertenlerinin şifalı suları önemli rol
oynamıştır. Çeşitli kimyasal reaksiyonlar sonucu
oluşan travertenler, sıcaklığı 35 ile 100 derece
arasında değişen 17 farklı su kaynağına ev sahipliği
yapmaktadır. Bu suların romatizma başta olmak
üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanılması,
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Pamukkale travertenlerinin tarih boyunca farklı
bölgelerden ziyaretçi çeken bir lokasyon olmasını
sağlamıştır.
Denizli kültürel ve tarihî zenginliğinin yanı sıra
bir sanayi, ticaret ve turizm merkezi olmasıyla
da önem taşır. Ekonomik büyüklük bakımından
Türkiye’nin sayılı şehirleri arasında bulunan Denizli,
ayrıca yüksek tarımsal üretim kapasitesine sahiptir.
Durum böyle olunca Ulusal Kırsal Ağ faaliyetlerinin
Denizli’ye de uzanmasına şaşırmamak gerek. Çameli
Belediyesi Kültür ve Turizm Danışmanı İbrahim
Putgül ve Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Meryem Salman, LEADER tedbiri
kapsamında kurulan Çameli ve Buldan Yerel Eylem
Gruplarında başarılı faaliyetlere imza atan, Denizli’ye
değer katan iki isim. Nihai amacı kırsal kalkınmanın
yerelde yaşayan kırsal topluluklar aracılığıyla
gerçekleştirilmesi olan LEADER tedbiri çerçevesinde
birbirinden kıymetli işlere imza atan Putgül ve
Salman’ın hikayelerine birlikte kulak verelim...
Ben Denizli’nin Çameli ilçesinde Elmalı’da
doğdum. 9 kardeşten sonuncusuydum. En büyük
ağabeyimle aramda 40 yaş fark vardı. Çiftçi bir
ailenin çocukları olarak hepimiz çok küçük yaşlardan
başlayarak bir işin ucundan tutmak zorundaydık.
Bizim köyümüz yüksek dağlar ve derin vadilerden
oluşan, yemyeşil çam kokulu geniş bir coğrafyada
yer alan, alabalık yetiştiriciliğinin de yapıldığı şirin
bir köydür. O zamanlar yılda 2-3 defa olmak üzere
ilkbahar ve sonbahar aylarında köyümüze ciplerle
yabancı turistler gelir ve kamp kurarlardı. Yabancı
dil konuştuklarından onları anlayamazdım. Ben de
yabancı dil öğreneceğim diye kendimi o yaşlarda
şartlandırmıştım.
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Yaz tatillerimde komşumuz olan diğer çoban
arkadaşlarımızla her gün dağa keçilerimizi otlatmaya
giderdik. Bu lise çağına gelinceye kadar devam
etti. O zamanlar keçi güttüğümüz yüksek tepelerin
zirvesine çıkar, çok derin olan vadilere taş atardık.
O taşın tabana varması belki 2-3 dakika sürer ve
taş inerken çarpmadan dolayı ses çıkarırdı. O ses
karşıki dağlardan eko yapardı. Bu ses benim çok
hoşuma giderdi ve bundan inanılmaz keyif alırdım.
Kayalıklara baktıkça o kayalara tırmanmak ister,
oraya nasıl çıkarım diye hayaller kurar, ormanda
bakım ve yangın olursa müdahale edilebilmesi için
yapılan yollara bakar, “Ne güzel yollar ormanların
içerisinde” diye hayranlıkla doğayı izlerdim. “Ben bir
gün buralara insanları getireceğim, onlarla beraber
yürüyeceğim, kayalara tırmanacağım, vadilere taş
attırıp o sesi dinleteceğim, bu orman yollarında
ciplerle turistleri gezdireceğim, onlara her yeri
göstereceğim, turizm yapacağım” diye henüz 11-15
yaşlarındayken hayaller kurar, bunun rüyası ile yürür,
ertesi gün tekrar keçileri dağa otlatmaya götürmek
için sabırsızlanırdım.
Ama tüm bunları yapabilmem için İngilizce
konuşabilmem gerekiyordu. Öğrenmeliydim ama
nasıl? Kendi kendime İngilizce konuşuyormuş gibi
ağzımdan değişik sesler çıkararak kendimi mutlu
eder, hayallerimde turistlerle konuşurdum.
Ortaokula giderken bir gün okulumuza kitapçılar
geldi. Ellerinde Limasollu Naci Hoca’nın hazırladığı
İngilizce öğrenim kitapları da vardı ve bunları set
halinde satıyorlardı. Kitaplar, kaset ve kasetçalar
vardı setin içerisinde, tam istediğim buydu. Kaç
lira olduğunu, bu paranın ne kadar çok olduğunu
bile idrak edemezken nasıl olduğunu anlayamadan
birkaç yere imza attırıp bu seti benim elime verdiler.

Ailem bana çok kızmıştı çünkü çok pahalı bir kitap
seti ve 12 ayda ödenecek bir ödeme planı söz
konusuydu. Babam “Bunu ne yapacaksın, keçilere
İngilizce mi öğreteceksin yoksa İngilizceyi keçilerle
mi konuşacaksın?” diye bayağı bir söylenmişti.
Ailemin geliri olmadığı için taksitler ödenemiyor,
mektuplar geliyordu. Her seferinde ailemden azar
işitiyor ve çok üzülüyordum. Sonrasında babamın
evin çatısını yenileyebilmek için yetiştirdiği 5 selvi
ağacını satarak bu kitapların parasını ödemiş ama
sonuçta ailemi zor durumda bırakmıştım. Bu nedenle
kendimi çok kötü hissediyordum ama hayallerimi
gerçekleştirmek için o setleri çok dikkatli okuyarak
İngilizce yazabilir, konuşabilir duruma gelmiştim.
Ortaokul bittiğinde ailem kardeşlerimle beraber
pamuk işçiliği için Muğla Dalaman’a gitmemiz
gerektiğini söyledi. Tüm hazırlıklar yapıldı,
eşyalarımız kamyona yüklendi. İşçiler kamyona
bindiklerinde hayalini kurduğum lise için bir anda
karar verdim ve kamyondan kaçtım. Okurken birçok
farklı iş yaparak lise öğrenimimi tamamladım.
Üniversite sınavlarını kazanmama rağmen maddi
sebeplerden dolayı gidemedim.
Liseden sonra artık benim için yeni bir hayat
başlıyordu. Büyük kardeşlerim Marmaris’te
inşaatlarda çalışıyorlardı. Turizm sezonu açılıncaya
kadar 5-6 ay ağabeylerimin çalıştığı inşaatlarda
ben de çalışmak zorunda kaldım. O zamanlar
bölgeye en yakın turizm merkezi Marmaris’ti.
Nihayetinde küçük bir otelde gece resepsiyon
görevlisi olarak işe başladım. O yıllarda daha çok
İskandinav ülkelerinden turistler Marmaris’e gelirdi,
biraz onlarla konuşma yöntemiyle İskandinav
dillerini anlaşabilecek kadar konuşmaya başladım.
Ardından Fethiye Ölüdeniz’de otel yöneticiliği,
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turizm acentelerinde tur operasyon ve enformasyon
memurluğu, müşteri ilişkileri derken bu işi
kotarmıştım.
Uzunca süre bu sektörde çalıştıktan sonra 2014’te
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Bey’in öneri
ve destekleriyle hayatımda yeni bir sayfa daha açıldı.
Cengiz Bey’in “Çameli’de turizm yapacağız” sözü
çocukluğumdaki hayallerin gerçek olması gibi bir
şeydi.
Cengiz Bey’in en önemli işlerinden biri Hayri Dev’le
ilgili. Çocukluğumuzdan beri bir efsane olarak adını
duyduğumuz büyük usta Hayri Dev Amcamızı büyük
hayranlıkla takip eder, hikayelerini büyüklerimizden
sürekli dinlerdik. Tüm zor şartlara rağmen hayatını
çobanlık ile sağlayan, 3 telli sazı ve çam düdüğü ile
ülkemize büyük değer olmuş, UNESCO tarafından
“Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı”
seçilen Hayri Dev Amcamız gibi birçok çoban var
aslında. Dağlardaki o yetenek ve hayaller...
Hayri Dev, 1933 yılında Denizli’nin Çameli ilçesinin
Gökçeyaka mahallesinde doğuyor. Her çocuk gibi
yürümeye başladığında ailesinin bütün varlığı olan
üç-beş koyunun, keçinin arkasında çobanlık yapıyor.
Okula gitmiyor. Okuma-yazmayı sonraları kendi
gayretiyle bir arkadaşından öğreniyor. Büyüklerinden
duyduğu türkülere, dinlediği üç telli bağlamaya
gönülden bağlanıyor. Koyunlarının, keçilerinin
arkasında dağları ve gökleri türkülerle, ağıtlarla,
sevda nameleriyle çınlatıyor. Birkaç kez görüp aşık
olduğu ve evlenemediği Birgül’ün hayaliyle türküler
söylüyor, ağıtlar yakıyor. Dağları, taşları hasret
ateşinin harıyla yakıp kavuruyor. Koyunların, keçilerin
ardındaki çocuk, zamanla yörenin bütün müziklerini
ustalıkla çalan bir dev oluyor. Özellikle “Masıt Kırığı”
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denilen mahalli ezgiyi çalmada üzerine yok. Evet,
kendi yaptığı çam düdüğü ve üç telli bağlama
ile insanın ruhunu somut zamandan alıp bütün
zamanlarda dolaştırıp geri getiriyor.
Çameli ve Denizli Büyükşehir Belediyelerimiz,
UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi
Kültürel Miras Taşıyıcısı” seçilen Hayri Dev’in adını
ölümsüzleştirmek için Hayri Dev Kültür Merkezi’ni
açtı. Tesis ile geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden
dünyaca ünlü Denizlili sanatçı Hayri Dev’in adı
yaşatılacak. Çameli ve Denizlimizin adını son
nefesine kadar tüm dünyaya ulaştıran büyük ustayı
18 Temmuz 2018 tarihinde 85 yaşında kaybettik.
Sonuç olarak, büyük ustanın ülkemiz ve ilçemize
kattığı değer gibi, ben de turizm anlamında altyapı
çalışmaları yaparak, tüm birikim ve hayallerimi ortaya
koyarak Çameli’nin alternatif turizm merkezi olması
yolunda tüm özverimle hayallerimin gerçek olması
için büyük bir zevkle çalışmaya gayret ediyorum.
Ben Bakanlığımızın IPARD Programı LEADER tedbiri
kapsamında kurulan Çameli Yerel Eylem Derneği’nin
bir üyesiyim. Çameli Belediye Başkanımızın vizyonu
ve özverili çalışmaları, beni belediye bünyesinde
Turizm Danışmanı olarak istihdam etmesi, proje
ekibi oluşturulması, programlar ve faaliyetlerin
yönetilmesi, turizm ve altyapı çalışmalarının
tamamlanması, Belediyemizce kurulan Çambel
Kamu Şirketi, Çameli Üreten Kadınlar Derneği
(ÇAMKAD), Tarım Danışma Ofisimiz, Kent
Konseyimiz, Çameli Yerel Eylem Grubu Derneğimiz
(ÇAMYEG) gibi sivil toplum örgütlenmemiz ve
tek tek isimlerini sayamayacağım özverili çalışma
arkadaşlarımla bu büyük hayalimiz gerçekleşme
yolunda ilerliyoruz.
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2015-2018 yılları arasında özverili ve uyumlu bir
ekiple yaptığımız yürüyüş yolları, bisiklet yolları,
11 tırmanış ve zirve rotası, dünyanın en iyi 3 yamaç
paraşütü pistinden biri olan Yaylacık Dağı Karadağ
Yamaç Paraşütü Eğitim Merkezleri, Çameli Taş
Konaklar otel işletmelerimiz ve kanyonlarımız,
göllerimiz, şelalelerimiz, yaylalarımız gibi daha
birçok doğal güzelliğimiz artık dünyaya açılmaya
başladı. Avrupa Dağ Bisikleti Şampiyonları, Yamaç
Paraşütü Dünya Kupası, Geleneksel Yağlı Güreş
Müsabakaları derken çocukluk hayallerim bir bir
gerçek oluyor.
Her şey hayalle başlar. Bu hayalin gerçekleşiyor
olmasından inanılmaz mutluyum.
İbrahim Putgül gibi Meryem Salman da doğup
büyüdüğü topraklara duyduğu sevgi ve şükranı
çalışarak, bir şeyler üreterek ortaya koymayı seçmiş
bir isim. Kendi başarı öyküsünü böyle anlatıyor
Salman...
Yıl 2018. Ben şimdi Avrupa’nın en iyi
üniversitelerinden birinden alınmış master
diplomasına sahip biri olarak 5 kıtada 60 ülkede
faaliyet gösteren, 450 milyar avroluk bir ciroyu
yöneten, uluslararası bir ağın üyesi olan bir şirketin
ortağı ve yönetim kurulu üyesiyim. Ancak bunun
benim için ne anlam ifade ettiğini öğrenmek için
geçmişe yolculuk yapmak gerekiyor.
Benim hikayem 1964 yılında, Denizli’nin şirin
ilçesi Buldan’ın Beyler köyüne bağlı Hatipler
mahallesinde başlıyor. 5 çocuklu bir ailenin en
büyük çocuğu olarak dünyaya gelmişim. Şimdi
belki birçoğunuz için bunlar bir masal gibi gelse de
-ki yeğenlerime öğle geliyor- o yıllar bilgisayarın,
internetin, cep telefonunun, evlerde telefonun
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olmadığı, dahası elektriğin bile bazı köylere henüz
gelmediği yıllar… Ben 3 yaşındayken kasabaya
taşınmışız çünkü babası tarafından, kaçırılır
korkusuyla okula gönderilmeyen, okuma-yazma
bilmeyen annem, kızlarının okumasını istemiş; bu
onun en büyük hayali olmuş. Zaten hayatı boyunca
da bu hayal için evde yapabileceği her işi yapmıştı.
1970’lerin başında ilkokula başladım, bu benim
için hayatımın dönüm noktalarından biriydi çünkü
hayattaki en vazgeçilmez sevdamı keşfettim:
Okumak. Ondan sonra her şeyi, her işi ve hatta
hayatı okuyarak öğrendiğimi söyleyebilirim.
O yıllarda olmayan bir şey daha vardı: Televizyon.
Ben ilkokulu bitirmek üzereyken kasabada
televizyon izlenebilir hale geldi. Ondan önce
ilçede bulunan 3 sinema bizim için uzaklardaki
dünya ile kurabildiğimiz tek bağlantıydı. Bu
sinemalarda izlediğim filmler bana bu unutulmuş
kasabanın dışında da bir hayat olduğunu gösterdi.
Artık tek hayalim dünyayı keşfetmek olmuştu.
Bunun için elimdeki tek seçeneği kullandım
diyebilirim. Ben üniversiteyi de okuyarak
kazandım. İlkokulda ilçenin tek kütüphanesinde
bulduğum her kitabı okuduğumu anımsıyorum,
hatta daha ilkokulda kütüphaneden Balzac’ın
ünlü eseri Vadideki Zambak’ı alırken kütüphane
memurunun bana bu kitabı anlayamayacağımı
söylediğini daha dün gibi hatırlıyorum. Ama ben
bu sayede dershaneye bile gitmeden üniversiteyi
kazandım: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi.
1981, Atatürk’ün yüzüncü doğum yıldönümü
olduğu için okul birincilerine tanınan ikinci tercih
hakkından yararlanarak idealim olan Siyasal
Bilgiler Fakültesi’ne kayıt yaptırdım ve 1981
yılında Buldan’dan Denizli’ye bile gitmenin çok zor
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olduğu bir dönemde İstanbul’a gittim. İlk hayalim
gerçekleşmişti.
1985 yılında fakülteyi ilk 10 içinde bitirmeyi
başardım. Şimdi sıra yüksek lisans yapmaktaydı. Bu
amaç için bütün yazı Çemberlitaş Kız Yurdu’nda koca
bir odada yalnız kalıp hem çalışarak hem de sınava
hazırlanarak geçirdim. Sonunda sınavı kazandım
ve kayıt yaptırdım. Ancak maddi imkansızlıklar
nedeniyle bu hayalimi gerçekleştiremedim. Fakat
kendime bir söz verdim. Hangi yaşta olursam
olayım bunu başaracaktım. Kendime verdiğim bu
sözü 40 yaşıma gelmeden tuttum. Amsterdam
Üniversitesi’nde Avrupa Birliği konusunda yüksek
lisans diplomamı almaya hak kazandım.
Hepimizin bildiği gibi, bir iş kurmak, bir şirkete
ortak olmak için sermaye gerekir. O yıllarda bugün
olduğu gibi seçenekler yoktu. En azından benim
için bunun tek yolu çalışmaktı. Çalışma hayatına
okulda sınavlarımın bittiği dönemi takip eden ay
başladım ve 2001 yılına kadar bankacılık sektöründe

farklı departmanlarda çalıştım. Gece, gündüz, hafta
sonu demeden aynı zamanda bankanın dil sınavı
için kurslara gittim, özel dersler aldım. Bankacılık
sektöründe bu sınavların o zamanlar nasıl olduğunu
en iyi o sektörde çalışanlar bilir. Önce üçüncü
dereceyi, sonra ikinci dereceyi aldım. 2001 yılında
Amsterdam’a taşındım. Artık kendi işimin sahibi
olabilmem için gerekli sermayem vardı ve şimdi
yönetim kurulu üyesi olduğum şirkete ortak oldum.
2014 yılında ise gençliğimde kurtulmak için müthiş
çaba harcadığım kasabaya gönüllü olarak geri
döndüm. Artık bu ülkenin bana verdiklerini geri
ödemenin zamanı gelmişti. 2 yıl Buldan’da gönüllü
olarak Kent Konseyi Başkanlığı yaptım. Şimdi ise
kurucusu olduğum Buldan Eğitim ve Dayanışma
Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapıyorum.
Hayatımda yapmaktan mutluluk duyduğum tek iş bu
vakıf. En büyük amacımız, gençlere, özellikle benim
gibi genç kızlara üniversite eğitimleri için destek
olmak. İkinci amacımız, kadınlara kendi emeklerinin
karşılığında kazandıkları parayı harcamanın hazzını
tattırmak, bu amaç için de Kadın Girişimciler
Derneği’ne (KAGİDER) üye oldum. Ülkemizin
alanında en etkili sivil toplum kuruluşunda edindiğim
tecrübeleri onlara aktarmaya çalışıyorum.
Yaşamım boyunca hep dünyada bir işi bir kişi
yapabiliyorsa, bir başkasının da yapması için hiçbir
engel olmadığına;dürüstlüğün özgürlük olduğuna;
kimsenin hakkını yememenin, kimseye hakkını
yedirmemenin önemli olduğuna ve son olarak da
hayallere çalışarak ulaşılabileceğine inandım ve
sadece çalıştım.
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İnce ince
nakşedilen

Nallıhan

Sınırlar değişip tanımların içeriği farklılaşsa da tarih
boyunca “Doğu” ile “Batı” kavramları medeniyetlerin
hem kendilerini konumlandırmaları hem de uzak-yakın
komşularını ifade etmeleri bakımından önem taşır.
Doğu-Batı hattında binyıllardır süren ticari ve kültürel
alışveriş dünyanın bugünkü kimliğinin oluşmasında
birinci dereceden etkilidir. Anadolu coğrafyası ise Asya,
Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişimindeki konumu
itibarıyla her dönemde bu hattın kritik bir kavşağını
teşkil eder. Anadolu’da hakimiyet kurmanın dünyada
söz sahibi olmakla doğrudan ilgili olduğu dönemler
yalnızca imparatorluklar çağıyla sınırlı kalmamış, 20.
yüzyılın başında cereyan eden I. Dünya Savaşı da bu
toprakların önemini bir kez daha göstermiştir.
Anadolu’nun tam merkezinde yer alan Ankara ve
çevresi tarihin hemen her döneminde hem devlet
hem ticaret insanlarının gündeminde yer almıştır.
Bugün başkente 160 kilometre uzaklıkta bulunan
Nallıhan ilçesi Anadolu’nun büyük uygarlıklarından
Hitit, Frig ve Bitinya İmparatorlukları ile topraklarını
bu yöne doğru genişleten Pers, Helen, Roma ve
Bizans İmparatorluklarına ev sahipliği yapmıştır.
Roma İmparatorluğu döneminde Anadolu içinden
Hıristiyanlığın kutsal merkezlerinden Efes’e giden
güzergah üzerinde bulunan Juliopolis kenti uzun

yıllar önemli bir konaklama noktası olur. Bugünkü ilçe
merkezinin yaklaşık 25 kilometre güneydoğusunda yer
alan Juliopolis, Bizans döneminde de önemini koruyan
bir merkez konumundadır. Hatta 15. yüzyılda yeni
deniz rotalarının keşfedilmesine kadar bölge DoğuBattı aksının gözde yerleşimleri arasında yer alır.
1071 Malazgirt Zaferi’nden kısa süre sonra Selçuklu
egemenliğine giren şehir bir süre Candaroğulları
Beyliği yönetiminde kaldıktan sonra Orhan Bey
döneminde Osmanlı topraklarına katılır. Osmanlı
Devleti zamanında İstanbul-Bağdat Yolu olarak
adlandırılan güzergah da Nallıhan’dan geçer.
Geniş imparatorluk topraklarının merkeziyle doğugüneydoğu bölgesini birbirine bağlayan bu yol 20.
yüzyıla kadar önemini korur. Uzunca bir süre Bursa,
daha sonra Ankara Sancağı’na bağlı kalan Nallıhan’da
belediye teşkilatı 1864 yılında kurulur. Anadolu’yu
ayakta tutan mayanın sahibi Yunus Emre’nin hocası
Taptuk Emre’nin türbesine de ev sahipliği yapan ilçe
bir manevi merkez konumundadır.
Uzun yıllar geçiş güzergahında bulunduktan sonra
giderek kırsal yerleşim özelliğine sahip olan Nallıhan
2000’li yıllarda, bu kez farklı bir yolla dünyaya açılır.
Tüm dünyada “Türk danteli” olarak tanınan, geleneksel
el sanatlarımızdan iğne oyası, 19. yüzyılın ikinci
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yarısından beri Nallıhanlı kadınların elinde şahesere
dönüşmektedir. Nesiller boyu hem tekstil ürünlerinin
süslenmesinde hem de mesajların iletilmesinde
kullanılan iğne oyasının tarihi MÖ 8. yüzyıla kadar
uzanır. Hem renklerin hem motiflerin çeşitli anlamlar
taşıdığı iğne oyası, iletişim kanallarının daha kısıtlı,
insan ilişkilerinin ise daha incelikli ve dolaylı olduğu
geçmiş dönemlerde bildirişim işlevi de üstlenir.
Örneğin yeşil tonlarıyla yeni gelinin evinde mutlu
olduğunu ifade eden Anadolu kadını, sarının tonlarıyla
da mutsuzluğunu yansıtır. Mor sümbül motifiyle aşık
olduğunu belli eden genç kızlar, beyaz sümbül ile
de sadakatlerini ifade eder. İğne oyası yıllardan beri
gelinler ile kayınvalideleri arasında da bir iletişim
yöntemi olmuştur. Kayınvalidesinin yanında
“çayır çimen” motifli oyaya sahip eşarp takan ya da bu
motifli eşarbı kayınvalidesine hediye eden bir gelin,
aralarının çayır çimen gibi iyi ve ferah olduğunu ifade
eder. Aynı şekilde “mezar taşı” olarak adlandırılan
motifi tercih eden gelin ise aralarındaki soğukluğun
mezara kadar süreceği mesajını verir.
Nallıhan’ın hem ekonomik hem kültürel hayatında
önemli yer tutan iğne oyası, yerel potansiyelleri
harekete geçiren Ulusal Kırsal Ağ (UKA) ve LEADER
tedbiri için de kıymet arz eder. Nallıhan Turizm
Gönüllüleri Derneği ve Nal-Etik Kooperatifi kırsal
alandaki iğne oyasının değeri ile bölgede yaşayan
vatandaşların yaşamlarına sosyal ve ekonomik olarak
katkı olarak kazandırır. Nallıhan Turizm Gönüllüleri
Derneği ve Nal-Etik Kooperatifi’nin özellikle yereldeki
kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum
örgütleri ile çalışmaları Yerel Eylem Grupları ve UKA
projesi için çok önemlidir.
Nallıhan’da iğne oyası ve bu el sanatına hammadde
sağlayan ipekböcekçiliği konusunu, kendi hayatı da
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başlı başına bir başarı hikayesi olan LEADER YEG üyesi
ve UKA temsilcisi Hüseyin Tırıl’dan dinleyelim....
Nallıhan’daki kadınlarımız ilkbaharda evlerinin bir
odasını ipekböceği üretim atölyesine dönüştürler. Bir
tabla oluşturulur, ipekböceği yumurtaları yayılır ve üzeri
dut dallarıyla örtülür.
İpekböceği yumurtaları tırtıla dönüşür, tırtıllar dut
yapraklarıyla beslenir. Belli bir olgunluğa erişen
tırtıllar koza örmeye başlar. Bu süreçte tırtıl, yemeden
içmeden, sadece en iyi ipeği üretmeye odaklanır, kendi
etrafında binlerce kez zikzaklar çizerek kendini kozaya
hapseder ve uykusuna yatar.
Kozalar daha sonra makinelerde kurutulur. İpekböceği
de yolculuğuna bu şekilde başlar. İpekböceğinden
ipek elde etmek üzere kaynayan kazanlara atılır, bir
süre sonra çıra yardımı ile ucu bulunur. İpek dolaşmasın
diye de aralara fasulye konularak çıkrık yardımı ile sarılır
ve ipek elde edilir.
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Elde edilen ipeklere çeşitli yöntemlerle boya uygulanır.
Çayın demi ile siyah ve kahve, karaduttan mürdüm,
şarabi, cevizin yaprağından ve kendisinden yeşil,
soğanın kabuğundan ise açık kahve tonları elde edilir.

Nal-Etik Kooperatifi’nde toplam 720 kadın
çalışmaktadır. 2007 yılından bu yana, özellikle ipek iğne
oyası alanında evinde ve dükkanlarda çalışan kadın
girişimci sayısı 3000’i bulmuştur.

Kadınlarımız elde ettikleri ipeklerle iğne oyası
yaparlar. Doğadaki bitki ve böceklerden esinlendikleri
tasarımlarla kendi hikayelerini yazarlar.

Nallıhanlı kadınların farkındalığı ve ürettikleri hem
Nallıhan hem de ülke ekonomisine büyük katkı
sağlamaktadır.

1864 yılında Nallıhan’da gelişen ipek iğne oyaları
hikayeleriyle bir bütün haline gelir. O dönemde
kadınların özgürlükleri olmadığından bütün
düşüncelerini yemeni kenarına ipek iğne oyası
işleyerek anlatılar.

İğne oyasının el emeği kadar önemli diğer
unsuru ipeğin ortaya çıkmasına ilişkin masal, UKA
etkinliklerinde ebru sanatı ve projeksiyon makinesi
aracılığıyla katılımcılara aktarıldı. Bu masalı performansı
sergileyen sanatçı Mukadder Kavas’tan dinleyelim...

Nallıhan’da üretilen ipek iğne oyalarının hikayelerini
oluşturan başlıca desenler şunlardır:

Bir varmış, bir yokmuş. Bundan yüzyıllar öncesinde
Çin’de bir kral varmış. Kral bir gün eşiyle birlikte binbir
çeşit meyve ağacı bulunan bahçesinde gezerken
dut ağacının altında oturup dinlenmek istemiş.
O gün güneş her zamankinden daha muhteşem, daha

Biber İğne Oyası: Sandıklara pek konulmayan ama
gelinle kaynananın çatışmasını anlatan motif.
Gelincik İğne Oyası: Hamilelik haberini alan kadınların
aileye müjdeyi vermek için işlediği motif.
Ana Yüreği İğne Oyası: Sandıkların baştacı, annelerin
evlat sevgisini anlatan motif.
Genevir İğne Oyası: Erkeklerin ağırbaşlılığını
anlatan motif.
Papatya İğne Oyası: Mutluluğu anlatan motif.
Mısır İğne Oyası: Evin bereketini anlatan motif.
Nallıhanlı kadınlar bir araya gelerek ipek iğne oyalarını
takıya dönüştürür. 2007 yılında 7 kadın Nal-Etik
Kooperatifi’ni kurarak evde yapılan iğne oyalarına
pazar bulurlar. Kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünler
aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik
Devletleri, Japonya, İtalya, İngiltere, Avusturya’nın da
bulunduğu toplam 21 ülkeye ihraç edilir.
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parlakmış. Kral gökyüzündeki güneşi görmek için
başını kaldırdığında bir de ne görsün... Dut ağacının
yapraklarında beyaz küçük tırtıllar sürekli yaprakları yiyor.
Kral ile eşi uzun süre onları izliyor, ne yaptıklarını merak
ediyorlar. Akşam olup oradan ayrılırken kral eşine diyor
ki, “Sen her gün, her an bu tırtılları izleyeceksin.” Çünkü
tırtıllar yaprakları yerken aynı zamanda beyaz, parlak
bir ağ örüyor ve ördükleri o kozalar güneş ışığı altında
öyle parlıyor ki onlardan gözlerini alamıyorlar. Büyük
bir merak ve hayret içinde kalıyorlar. Sonraki günlerde
kraliçe günlerce dut ağacının altına gelip tırtılların
yaprakları yiyerek kendilerine bir ev oluşturmasını izliyor
ve notlar alıyor.
Kraliçe uzun süre tırtılları izledikten sonra onların
kozaların içinden çıkarak kelebek oluşunu görüyor. Kral
ülkenin bütün âlimlerini saraya çağırarak ellerindeki
kozayı gösteriyor. Kozayı onlara vererek bunun ne
olduğunu ve nasıl kullanılacağını bulan kişiye bin altın
vadediyor. Âlimlerin “Bunlar önce küçük tırtıl olarak dut
yapraklarını yiyorlar, bundan iplikler yapıyorlar” demesi
üzerine onlardan kumaş yapabileceklerini fark ediyor
kral ve kraliçe. Böylece dünyada ilk kez Çin sarayında
ipekten yapılan ip üretilmeye başlıyor. İpek ipten
muhteşem, güzel kumaşlar dokuyorlar.

Kral çok mutlu, eşi çok mutlu... Çünkü elde edilen
kumaş bir doğa harikası. Parlak, kullanışlı, üstelik
kendilerinin bulduğu bir şey. Ve başlıyorlar üretim
yapmaya. Birçok tezgah kurarak dokunmuş kumaşları
İpek Yolu aracılığıyla Batı’ya ve birçok Arap ülkesine
ihraç ediyorlar.
Kral ipeğin nasıl elde edildiğini uzun yıllar herkesten
saklıyor ve ipekböceklerinin Çin dışına çıkarılmasını
yasaklıyor. Elde ettikleri o kadar güzel, o kadar narin
bir kumaş oluyor ki, onu bütün dünyaya kendileri
yaymak istiyorlar.
Anadolu’nun kadim geleneği iğne oyası, yüzyıllardır
kadın emeğinin bir ürünü olagelmiştir. Tarihte adeta
bir istisna teşkil eden erkek iğne oyacısı Hüseyin Tırıl
macerasını şöyle anlatıyor...
1968 yılında dünyaya gelen Hüseyin Tırıl, ilkokul
çağlarında içine kapanık, görev almaktan kaçınan,
okuldan eve, evden okula giden, başarısı yüksek
olmayan klasik öğrenci kimliği taşır. Ortaokul ve lise
yıllarında halk oyunları ve tiyatro ile hayat bulur ve
kanatlarını çırpmaya başlar. 1994 yılında memur olarak
atanır Nallıhan’a. 14 yıl 10 ay memuriyetin içinde
dosyalarla boğuşur durur, yaşamı 2010 yılında yavaş
yavaş değişmeye başlar. Nallıhan Turizm Gönüllüleri
Derneği’nde ilk önce alan kılavuzunu hazırlamak ve
ilçenin tanıtımına katkı sunmak için kollarını sıvar.
Derneğin içerisinde bulunan iğne oyaları kursuna katılır,
kadınların yaptığı iğne oyalarına merak salmaya başlar,
kadınlara iğne oyası tasarımları verir ama kadınlar bunu
kabul etmezler. Bu duruma çok üzülür, birden aklına
ipek iğne oyaları kursuna katılmak gelir. Nallıhan Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı ipek iğne oyaları
kurslarına ve dernekten Kadriye Sezer’in kurslarına
katılır. Kadınlar önce kendi aralarında görmek
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453 hektar alana yayılan kuş cennetinin su kaynağı
Türkiye’nin ilk Hidroelektrik santrali olan Sarıyar Hasan
Polatkan Barajı’dır. Baraj kuşların geliş gidişine göre
suyu çeker ve bırakır. Kuşlar, mart ayının ilk haftasında
bölgeye gelip yuva yaparak yumurtalarını bırakırlar.
Yumurtadan çıkan kuşlar ise haziranın birinci veya ikinci
haftasında doğayla buluşur.

istemezler onu. Buna çözüm olarak kurslara kadınların
bulunduğu odada değil, farklı bir odada devam etmeyi
önerir. İlk önceleri çok bocalar, sıkılır ama gece demez,
gündüz demez elinde iğne ve ipekle bir savaş vermeye
başlar. Aradan bir-iki ay geçtikten sonra kadınlar
gibi ipek iğne oyaları yapmaya başlar. Kurs gören
kadınlar artık Hüseyin Tırıl’ı kabul eder ve aralarına
alırlar. 15 kadın ile birlikte artık aynı odada ipek iğne
oyası kursları görür, yılsonu sergisi için ilk tasarımını
gerçekleştirir. Nallıhan Belediye Başkanlığınca açılan
ipek iğne oyaları yarışmasında ilk mansiyon ödülünü
alır. Daha sonra üçüncülük, ikincilik derken yarışmalarda
ödül almaya devam eden Hüseyin Tırıl artık kadınların
da gözbebeği haline gelir ve kendilerinden daha
önce tasarım kabul etmeyen kadınlar artık ondan
tasarım istemeye başlar. Hırsını, azmini, isteğini,
“Başaracağım!” cümlesini her defasında yanında taşır
Hüseyin Tırıl. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açmış
olduğu Somut Olmayan Kültürel Değerler ile ilgili
sınava katılır ve yine başarı ile sahneden ayrılır. Artık
Türkiye’de ipek iğne oyası yapan tek erkek unvanını
taşır hem yüreğinde hem de cebinde.

Balık kartalı, ak kuyruklu kartal, kaya kartalı, yılan
kartalı, doğan, gök doğan, atmaca, şahin, kerkenez,
saz delicesi, kara çaylak gibi yırtıcı kuşların yanı
sıra karabatak, balıkçıl ve baykuş türleri ile yeşilbaş
ördek, suna, çıkrınçı, çamurcu, sakamekikler, bahri,
elbabaş patka gibi ördek türlerine ev sahipliği yapan
Nallıhan Kuş Cenneti’nin en fazla öne çıkan kuşu,
ilçenin de simgesi haline gelen “Kara Leylek”tir.
Gövdesi simsiyah olmasına rağmen başından
gövdesine kadar cam göbeği, mürdüm, şarabi
tonlarını taşıyan kara leyleklerin gagası uzundan
inceye doğru daralır ve kırmızı renktedir. Ayakları da
kırmızı olan kara leylekler yırtıcı kuşlardan korunmak
için yuvalarını genellikle çalılıklar arasına veya kayalık
bölgelerde iç kısımlara yaparlar.

Nallıhan’ın öne çıkan bir diğer özelliği de ev sahipliği
yaptığı kuş cennetidir. 193 kuş türünü barındıran
Nallıhan Kuş Cenneti, güzergahı Afrika-Avrupa
olan göçmen kuşlar için ideal bir yaşam alanı sunar.
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Medeniyetin
beşiği

Şanlıurfa
Tarımın icadı, insanlık tarihinin en büyük atılımı kabul
edilir. Buğday başta olmak üzere çeşitli tohumları
evcilleştirerek ekip biçmeye, ihtiyaç fazlası ürünü
gelecek yıllar için saklamaya başlayan insanoğlu
buna paralel olarak yerleşik hayata geçer. Bugün
“medeniyet” sözcüğüyle karşıladığımız kavramın
kökeni bu dönemlere kadar uzanır. “Şehir” anlamına
gelen “medine”den türeyen kelimenin birebir
karşılığı “şehirlilik”tir. Tarlaların yakınlarına evler
kuran, tahıl depolarıyla başlayıp dinî yapılarla
çeşitlenen mimari eserler aracılığıyla yerleşim alanını
genişleten insanlar ilk şehirleri de inşa etmiş olur.
Tarımın, buna bağlı olarak şehirleşmenin başladığı
ilk coğrafya, “Bereketli Hilal” adıyla anılan, sınırları
Fırat ve Dicle Nehirlerinin iki yanından Orta Doğu’ya
hilal şeklinde uzanan bölgedir. Doğu ve Güneydoğu

Anadolu’dan bir kısım toprağı da içeren bu bölgenin
önemli merkezlerinin başında Şanlıurfa gelir.
Antik Yunan kültüründe Enoch veya Hermes,
semavi dinlerde İdris Peygamber olarak bilinen
kişinin kurduğuna inanılan şehrin bilinen en eski
adı Urhai veya Orhay’dır. Daha sonra bölgeye
gelen Helenler tarafından “suyu bol” anlamındaki
Edessa sözcüğüyle adlandırılan şehir ayrıca
“suyu güzel çeşme” anlamına gelen Kaliruha
ismiyle de anılmıştır. 7. yüzyılda İslam ordularının
akınlar düzenlediği şehir, Araplarca Ruha olarak
adlandırılmış, Osmanlı dönemindeyse Urfa adı
benimsenmiştir. 1984 yılında, Kurtuluş Savaşı’nda
topyekun gösterdiği kahramanlıktan ötürü Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından “Şanlı” unvanına
layık görülen kentin adı Şanlıurfa’ya çevrilmiştir.
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Coğrafi konumu ve yerleşik hayatın uzandığı
uzun geçmiş sayesinde Şanlıurfa ve çevresi dünya
tarihinin ilklerinin hayata geçtiği bir bölge olarak
karşımıza çıkar. Bunun en önemli örneği, 2018
yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilen
Göbeklitepe Arkeolojik Alanı’dır. Bölgenin, tarih
yazımını bile değiştirecek önemi 1994 yılından
sonra başlatılan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmalar sonrasında, Göbeklitepe’nin 12
bin yıl öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu
anlaşılmıştır. Alan, 12 bin yıl boyunca doğal çevresi
içinde dokunulmadan kaldığından elde edilen
buluntular çok iyi korunmuştur.

Şanlıurfa turizminin çekim alanında yer alan
Balıklıgöl, semavi dinlerin atası Hz. İbrahim’e
dayanan hikayesiyle büyük ilgi uyandırır. İnanışa
göre Hz. İbrahim, devrin hükümdarı Nemrut ve
halkının taptığı putlarla mücadele etmeye ve
onları kırıp parçalayarak tek tanrı fikrini savunmaya
başlaması üzerine Nemrut tarafından bugünkü
Şanlıurfa Kalesi’nden ateşe atılır. Bu esnada Allah’ın
“Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve selamet ol” emri
üzerine ateş suya, odunlar da balığa dönüşür. Hz.
İbrahim’in düştüğü yere Halil-ür Rahman Gölü adı
verilir. Nemrut’un evlatlığı Zeliha da bunun üzerine
kendini ateşe atar. Zeliha’nın düştüğü yere de Ayn-ı
Zeliha Gölü denir. Bu iki gölden oluşan Balıklıgöl
Şanlıurfa’nın en çok ziyaretçi alan bölgesidir.
Ulu Cami, Hz. İbrahim’in doğduğu mağara,
Hz. Eyyüp Makamı, Rızvaniye Camii, Der-Yakup
Kilisesi, Deyr-i Mesih Kilisesi gibi kültür mirasları
ve dünyanın ilk üniversitesi dahil pek çok değeri
barındıran Harran ilçesi de Şanlıurfa’nın gözde
turistik merkezleri arasındadır. Ayrıca 2015 yılında
ziyarete açılan, dünyada az sayıda örneğine
rastlanan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe
Mozaik Müzesi de şehrin kültür hayatına canlılık
kazandırmıştır.
Cumhuriyet tarihinin en büyük bölgesel kalkınma
hareketi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
kapsamındaki Şanlıurfa’da GAP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığınca “Kırsal Kalkınma Eylem Planları
çerçevesinde çok sayıda çalışma yürütülmüştür.
Avrupa Birliği tarafından fonlanan Katılım Öncesi
Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı
kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire
Başkanlığı’nın sürdürdüğü Ulusal Kırsal Ağ (UKA)
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projesi de Şanlıurfa’ya özel bir önem atfetmektedir.
Şehir ayrıca, 2010 yılında yerel alanların kaynaklarının
harekete geçirilmesi ve kırsal nüfusun kendi
yörelerinin ihtiyaçlarını belirleyerek kalkınmalarını
kendilerinin gerçekleştirmesini öngören LEADER
yaklaşımının başladığı iki pilot merkezden biri olması
bakımından da önem taşımaktadır.
Kırsal alandaki paydaşlar kendi sorunlarını en iyi
kendileri anlamakta, ihtiyaç ve kaynaklarını nasıl en
verimli şekilde kullanacaklarını yine en iyi kendileri
bilmektedir. Ulusal Kırsal Ağ da bu nedenle kırsal
kalkınma politikaları ve uygulamalarında merkezden
yaptırım yerine yerelde katılımcı bir yaklaşımla
ilerlenmesi gerektiği anlayışına sahiptir. UKA’nın

Şanlıurfa tanıtım toplantısı 4 Nisan 2018 tarihinde
gerçekleştirildi. Toplantıda bir konuşma yapan
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden Dr. Şenay
Sevengör’ün sözleri Şanlıurfa’nın kırsal kalkınma ve
yerel potansiyellerin değerlendirilmesi konusundaki
önemini kişisel bir deneyim üzerinden özetler
nitelikteydi: “Şanlıurfa benim hayatımda güneş
açtıran bir şehirdir. Kırsal kalkınmayı bu şehirde
öğrendim. GAP İdaresi Başkanlığı GAP-GİDEM
projesi ile tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine yüksek
lisans ve doktora çalışmalarımı çiftçilerle bu şehirde
yaptım. Şimdi Ulusal Kırsal Ağ’dan sorumlu olarak
burada bulunduğum için çok heyecanlıyım. Kendisiyle
içten bağ kuran herkese kapılar açan bu şehre sevgi
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ve minnetlerimi sunuyorum. Bu etkinlikte güneş
açtıran bu şehrin güneş potansiyeli, yenilenebilir
enerji kaynakları ve güneşin bitkisi zeytin ile ilgili iyi
uygulama örnekleri anlatılacaktır.”
Ebrulim Zeytin ve Zeytinyağı Tesisi, Şanlıurfa’daki
iyi uygulama örnekleri arasında yer alıyor. Harran
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Ebru Sakar’ın ifadesiyle Ulusal Kırsal Ağ ile
güneşin bitkisi zeytinin gücü çok daha iyi şekilde
ortaya çıkacak. Dolayısıyla proje hem ekonomi
hem sağlık getirisi bakımından önem taşıyor. Bu
bağlamda, Şanlıurfa’daki etkinlikte zeytinin “güneş
sinir ağı” olarak adlandırılan karın bölgesine
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faydalarının anlatıldığı bir farkındalık çalışması da
gerçekleştirildi.
Şanlıurfa’nın kırsal kalkınma bağlamında önem
taşıyan bir diğer potansiyeli de güneş enerjisi.
Türkiye’de ortalama güneşlenme süresi yıllık 2.640
saatken Şanlıurfa’da bu oran 3.033 saat olarak
ölçülüyor. Bu doğrultuda bir GES projesi üreten
Sema Güllüoğlu, IPARD programı kapsamında
TKDK’dan destek aldı. 17.986 metrekarelik alanda
2.834.801 TL’lik yatırım tutarına karşılık 1.604.983
TL’lik TKDK uygun harcama bedeli biçilen proje
hakkında Güllüoğlu şunları söylüyor: “Tahsilimi
elimde olmayan nedenlerden dolayı yarıda bırakmak
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zorunda kalmıştım. Ancak her zaman bir girişimci
ruhuna sahiptim. Ailemden kalan kıraç araziyi
değerlendirmek adına çevre ve ekolojiyi bozmayan
yenilenebilir enerji sistemleri projemizi kurmaya
karar verdim. Bu süreç devam ederken TKDK IPARD
çağrısına başvuruda bulundum. Başvuruma olumlu
yanıt veren TKDK ve tüm Bakanlık çalışanlarına
teşekkür ederim.”
UKA’nın Şanlıurfa’daki etkinliğinde LEADER
tedbirinden sorumlu Mühendis Seher Taru 2010
yılında Şanlıurfa Birecik ve Çorum İskilip’te kurulan
pilot Yerel Eylem Derneklerinin önemini anlattı ve

derneklerin sayısının 2017 yılı itibarıyla 12 ilde 25’e
ulaştığını kaydetti.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin dünya çapında ilgi
uyandıran bir diğer özelliği de nesli tükenme
tehlikesiyle karşı karşıya olan kelaynaklar
(Geronticus eremita) için yürütülen çalışmalardır.
Nuh Peygamber’in bereket sembolü olarak
gemisine aldığına inanılan kelaynaklar, geçmişte
Türkiye’den Kuzey Afrika’ya, Arap Yarımadası’ndan
Fas’a uzanan çok geniş bir bölgede ürerlermiş.
Fakat avcılık, üreme alanlarında rahatsız edilmeleri,
yaşam alanlarının değişmesi ve beslenme
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alanlarında kullanılan zirai ilaçlardan zehirlenmeleri
sonucunda sayılarında ciddi azalma ve dağılım
gösterdikleri alanlarda daralma meydana gelmiştir.
Kelaynaklar bugün nesli tükenme tehlikesiyle karşı
karşıya olan kuş türlerinden biridir. Kelaynaklar
dünyada sadece Nil Vadisi’nde ve Şanlıurfa’nın
Birecik ilçesinde bulunmaktadır.
Aşağı Fırat Havzası’nın Güneydoğu platolarına
göre ılımlı iklimi, tarlalardaki haşaratın bu kuşların
besinleri oluşu, ilçenin jeolojik yapısına dahil
kayaların alkalik, yani ak ve yumuşak dokusundan
dolayı kolay işlenir olması, en mühimi de halkın,
“Allah’ın bir bereket müjdesi” olduğu inancıyla
bu kuşlara ve yumurtalarına zarar vermemesi,
Birecik’in kelaynaklar için tercih sebebi olmasını
sağlamıştır. Üreme dönemleri olan şubat-temmuz
aylarını Birecik’te, ağustos-ocak aylarını Eritre,
Etiyopya, Yemen ve Suudi Arabistan’da geçiren
kelaynakların üreme yetenekleri avcılık, doğal
çevrenin bozulması, geleneksel tarım arazilerinin
kaybedilmesi gibi nedenler dolayısıyla azalmıştır.
Dünyada yok olan ve sadece Birecik’te varlıklarını
sürdüren göçmen kuşlarının neslinin tamamen
tükenmesini önlemek amacıyla bir kısmının
göç öncesi kafeslere alınması, göçe gidenlerin
dönüşüyle birlikte tekrar doğaya bırakılarak yarı
vahşi olarak varlıklarını sürdürmeleri düşüncesiyle
1977 yılında Birecik’te Orman Genel Müdürlüğü
tarafından “Kelaynak Üretme İstasyonu”
kurulmuştur. 1990 yılına kadar göç etmesine izin
verilen kelaynakların dönüşleri devam etmiş fakat
1990 yılında sadece bir kuş dönmüştür. 1997
yılına kadar kafeslere alınan kelaynakların göç
etmesine son kez bu yıl izin verilerek 25 kuş doğaya
bırakılmıştır.

Birecik’te 300 adet, Fas’ta iki koloni halinde
350 adet ve Avrupa ile Amerika’daki hayvanat
bahçelerinde Fas orijinli 1000 adet kelaynak
bulunmaktadır. Fas orijinli kelaynaklar yerleşik
olup sadece Birecik kelaynakları göçmen kuş
özelliğine sahiptir. Ortalama ömürleri 25-30 yıl olan
kelaynaklar 3-4 yaşlarında erginleşir. Bu kuşların
en önemli özelliklerinden biri de tek eşli nitelikleri
nedeniyle eşlerine çok sadık olmalarıdır. Öyle ki
eşi ölen bazı kelaynak kuşlarının yemek yemeyi
bırakarak veya kendilerini kayalardan aşağı atarak
intiharı seçtikleri sıklıkla görülmektedir
Her köşesinden kadim medeniyetlerin izlerinin
fışkırdığı Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi de endemik
siyah gülü ile tanınmaktadır.
Siyah Halfeti gülünün efsanesi hâlâ dilden dile
dolaşır....
Halfeti’de sular altında kalan Ulu Cami’nin Ermeni
ustası Adır’ın “Gülkız” anlamındaki Vartuhi
adında çok güzel bir kızı varmış. Vartuhi evlerinin
bahçesinde Halfeti’nin en güzel kırmızı güllerini
yetiştirirmiş. Annesi onu doğururken öldüğünden
Vartuhi, Adır Usta’nın dünyadaki tek varlığıymış.
Nehrin karşı kıyısında güvercin ve keklik yetiştiren
Fırat adında kimsesiz bir delikanlı varmış. Bir gün
kaçan güvercininin peşinden Vartuhi’nin güllerinin
bulunduğu Adır Usta’nın avlusuna gelen Fırat, burada
genç kızı görmüş ve iki genç birbirine aşık olmuş.
Vartuhi’nin babası her şeyi olarak gördüğü kızının
evlenmesine karşı çıkınca kavuşamayan iki genç Fırat
Nehri’nin sularına atlayarak canlarına kıymış.
Derler ki iki gencin ölümünden sonra Halfeti’deki
tüm kırmızı güller kapkara açmaya başlamış...
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Destanlar
diyarı

Çanakkale
Doğu dünyası ile Batı dünyası arasındaki ilk çatışma
kabul edilen Troya Savaşı, Anadolu’dan yetişip
tüm dünyada çağlar boyu etkili olmuş büyük
ozan Homeros’un İlyada ve Odysseia destanları
aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. İlyada ve
Odysseia, arkeolojinin doğduğu 19. yüzyılda bu
bilim için de ilham kaynağı olur. Troya Hazineleri ve
Agamemnon’un Maskesi başta olmak üzere elde
edilen çeşitli buluntular Homeros’un anlattıklarının
tarihsel gerçeklerle örtüştüğünü ortaya koyar.
1998 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan
Troya’da yer alan, 1996’da millî park statüsüne
kavuşan alan Hanay Tepe Höyüğü (Thymbra Antik
Kenti) Achilleus Tümülüsü, Paşa Tepe Tümülüsü,
Troya Antik Kenti, Achilleon Antik Kenti başta olmak
üzere çok sayıda yapıyı içinde barındırır.

Avrupa Parlamentosu’nun 2018 yılını “Avrupa Kültür
Mirası Yılı” kabul eden kararı üzerine Türkiye’nin
dünya çapında tanınırlığa sahip kültür miraslarından
Troya’yı daha fazla öne çıkarmak amacıyla “2018
Troya Yılı” ilan edilmiştir.
Troya ayrıca tarihimizin dönüm noktalarından
birini teşkil eden Çanakkale Savaşları’nın cereyan
ettiği Gelibolu Yarımadası’na komşudur. Gelibolu
Yarımadası Tarihî Millî Parkı 33 bin 490 hektar
alanda “Kurtuluş Savaşı’nın Önsözü” Çanakkale
Savaşları’nın anılarını yaşatır.
LEADER tedbiri kapsamında kurulan GEB YEG Dernek
Başkanı Mazhar Karadaş’dan hem Troya’nın efsanevi
hikayesini hem kendi başarı hikayesini dinleyelim...
Gökçeada’ya tayinimin çıkmış olması sebebiyle
geldiğimin ilk gününden başlayarak her sabah
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kalktığımda aralıksız sorduğum ilk soru “Bugün
gemi var mı?” oldu. Aslında geminin çalışıp
çalışmaması benim için bir anlam ifade etmiyordu.
Ne geminin çalışmaması sebebiyle aksayacak bir
işim vardı ne de çalışmış olması sebebiyle gemiye
yetişecektim. Ama bu soruyu sormaktan nedense
kendimi alamıyordum. Tabii zamanla bırakın adaya
alışmayı, küçük birikimlerimden kendime ufak bir
arsa bile almış ve bir Gökçeada sevdalısı olmuştum.
Memuriyetimin 28’inci yılında emekli oldum,
elime az bir miktar para geçmişti. İki çocuğumu
daha iyi şartlarda okutmak ve onlara daha iyi
olanaklar sunmak yıllardır kafamı kurcalayan bir
konuydu ve neler yapabileceğim konusunda sürekli
araştırmalar yapıyordum. Bu süreçte dikkatimi
kırsal kalkınma projeleri çekiyordu. Mavi ve yeşilin
ahenkle dans ettiği bu özgür cennette turizm
parlayan bir yıldızdı ve bu alanda müthiş bir iş
çıkarabileceğime dair inancım gittikçe artıyordu.
Eşime konuyu açtım; bana emeğini, yıllarını ve
yüreğini veren hayat arkadaşımdan tam destek
alınca devlet bana mutlaka destek verir dedim ve
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IPARD Programı TKDK hibesinden faydalanmak
amacıyla kuruma müracaat ettim. Kurumda
çalışan görevli arkadaşların yakın ilgi ve alakası ve
yönlendirmesi sonucunda proje hazırlayıp kuruma
teslim ettim. IPARD I çağrı döneminde projem
kabul edildi. İnşaata 2016’nın Ocak ayında başlayıp
2016’nın Temmuz ayında bitirerek hizmete açtım.
400 metrekare kapalı alandan oluşan 6 adet 1+1
apart daire, 2 adet stüdyo dairelik bir turizm tesisini
hizmete sundum. Eşim ve çocuklarımla çalıştırdığım
işletmem her geçen gün beni hedeflerime daha da
yaklaştırmaktadır.
Ve geldiğim noktada yine soruyorum: “Bugün gemi
var mı?” Ama bu defa adada yaşamanın vermiş
olduğu psikolojiyle değil, misafirlerimi güler yüzle
karşılamak, sevgi ve huzurla uğurlamak için…
Çanakkale deyince akla ne çok şey gelir... Mavimiz
olabildiğince mavi, yeşilimiz olabildiğince yeşildir.
Ahenkli dansları adeta göz kamaştırır. Hele
Kazdağları yok mu, eteklerinden oksijen fışkırır.
Cenneti yaşatır güzelim topraklar. Tabii hüzünlü
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anıları da vardır kutsal toraklarımızın. Bekçileri
vardır ta 1915’ten günümüze göz kırpmadan nöbet
tutan ve sloganımızdır “Çanakkale geçilmez.”
Çanakkale’de yaşamak bir sevdadır, emanete
saygıdır, güzelin ötesinde huzurdur...
Tabii Çanakkale deyince bir de akla Troya gelir
Homeros’un İlyada’sından… GEB YEG üyesi
Nusret Avcı’ya kulak verelim.
Tarihteki ilk güzellik yarışması Olympos’ta yere
atılan altın elma ile başlar, tabii o esnada Troya
Savaşı devam etmektedir... Peleus’un Olympos’ta
düzenlenen düğüne kötülük tanrıçası Eris’i davet
etmemesiyle başlar destan. İlk güzellik yarışmasının
da başlangıcıdır davetsiz misafir Eris’in kin ve
öfkeyle yere attığı ve üzerinde “En güzele” yazılı
altın elma. Elmayı gören Hera, Athena ve Afrodit en
güzelin kendileri olduğunu iddia ederler. Zeus’un
hakemliği sonuç vermeyecektir çünkü elbette
eşi Hera’yı seçmiştir. Daha adil bir seçim için

Troya Kralı’nın oğlu yakışıklı Paris’in hakemliğine
başvurulur. Ancak hakem adil değildir. Afrodit’in
verdiği rüşvet güzelliği dillere destan Helen’dir ve
Paris kendisine vadedilen fakat evli olan Helen’i
kaçırıp Troya’ya getirir.
Bunun üzerine Menelaos karısı Helen’i geri almak
için Troya kentini yerle bir etmek ister. Tanrıların dahil
olduğu bu büyük savaş ilk etapta Troyalıların lehine
devam etse de 10 yıl süren savaşın kazananı güçlü
savaş stratejisi olmuştur. İçine asker yerleştirilen
Truva atı Troyalılar tarafından kaleye alınır; hem de
kalenin duvarları yıkılarak çünkü at çok büyüktür.
Sonuçta savaşı kazandıklarını düşünerek rehavete
kapılan Troyalı askerler Truva atına gizlenmiş ve
seçkin savaşçılardan oluşan Akhalı askerlere karşı
koyamazlar.
Akhalar savaşı kazanır; Meneleos Helen’i geri alır. İlk
güzellik yarışması Olympos’ta yapılmış, bedeli bu
topraklarda ödenmiştir.
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Ulusal
Kırsal Ağ ile
değişen
hayatlar

Ülkemizde kırsal alanın sorunlarını çözmek
üzere atılan adımların tarihi Osmanlı Devleti’nin
çağdaşlaşma atılımlarına dek uzanır. Cumhuriyet’in
ilanından itibaren hız ve önem kazanan bu
çalışmalar birbirine eklenerek Türkiye’nin kırsal
kesimlerinde yaşayan vatandaşların yaşam
standardının yükseltilmesi temel amacıyla belli bir
seviyeye ulaşmış bulunuyor. Her alanda değişim
ve dönüşümün belirleyici olduğu günümüzde
meseleye yeni bir bakış açısıyla bakmak, ihtiyaçlar
çerçevesinde yeni kavram ve kurumları devreye
almak zorunluluk niteliği taşıyor.

Ulusal Kırsal Ağ’ın en karakteristik niteliği, yerel
halkı merkeze alan çalışmalarında devamlılığa
öncelik atfetmesi. İsmindeki “ağ” ifadesinin
hakkını verircesine Anadolu’nun dört bir yanında
birbiriyle bağlantılı faaliyetler yürüten UKA’nın
rotasını Güneykent Belediye Başkanı Fahreddin
Gözgün şöyle anlatıyor: “Çalışmalara Manisa’nın
ardından Isparta’da devam ettik. Güneykent’te
gülü, Kuyucak’ta lavantayı tanıttık. Her etkinlikte
dostluklarımızı güçlendirdik. Daha sonra Mardin ve
Kızılcahamam’da buluştuk. Son buluşma noktamız
Safranbolu oldu.”

Mevcut sorunların çözüme kavuşturulması, olası
problemler öngörülerek bunlara ilişkin tedbirler
alınması, tarım potansiyelinden azami ölçüde
yararlanılması gibi noktalardan hareket eden ve
kırsalın düşlerini gerçeğe dönüştürmeyi ilke edinen
Ulusal Kırsal Ağ (UKA), çağın gerektirdiği yenilikçi
modellere başarılı bir örnek teşkil ediyor.

Her UKA buluşması yeni bağlar tesis edilmesi,
mevcut bağların daha da güçlendirilmesi,
kısaca kırsal ağın sabırla, emekle, öğrenmeyle,
dayanışmayla örülmesi demekti. Anadolu’nun
farklı yerlerinden insanlar birbirlerinin hikayelerini
öğrenmenin yanı sıra birbirlerinin hayatlarına
dokundular, birlikte kırsaldaki değişimin birer
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parçası oldular. Kimi kendini yeniden tanıdı bu
süreçte, hiç bilmediği yönlerini keşfetti; kimi
girişimcilik fikirleriyle doldu taştı.
Gülderen Kadın Kooperatifi ile Obasya Turizm
Geliştirme Kooperatifi’nin kardeş kooperatifler
haline gelmesi, Lavanta Kokulu Kadınlar
Derneği’nin ürünlerini çeşitlendirip daha fazla
kişiye ulaşması, Mustafa Pala’nın çocukluk
kahramanı Manisa Tarzanı’ndan aldığı ilhamla
yürüttüğü yeşillendirme çalışmaları, Üreten
Kadınlar Derneği’nden Mine Çiçek’in eşsiz Mardin
lezzetlerini Türkiye’nin dört bir yanına taşımak
isterken zor durumdaki kadınlara yardım eli
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uzatması, Şahin Karademir’in Mardin ve Isparta’yı
gülanta ortak paydasında buluşan kardeş şehirler
yapma hayali, doğup büyüdükleri Denizli’ye
vefa borçlarını ödemek için birbirinden kıymetli
işler yapan İbrahim Putgül ve Meryem Salman’ın
hikayeleri, gönlünü iğne oyasına kaptıran Hüseyin
Tırıl’ın hiç pes etmemesi, Sema Güllüoğlu’nun
güneş enerjisi düşleri, Mazhar Karadaş’ın mavi ile
yeşili buluşturan projesi... UKA’nın hayata kattıkları
bunlarla sınırlı değil elbette. Kim bilir, belki de
köyüne gelen UKA ekibinden aldığı ilhamla büyük
işler başaran birinin hikayesini birkaç sene sonra
benzer bir eserde okuruz...

