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Ezgi
Dursun
SENE 2014
Slowfood Antalya
Doğuyor!!!

Temiz Sohbetlerin bu ayki
konuğuyla bir araya gelmek için
rotamızı Ankara’ya çevirdik.
Coğrafi işaret kavramı nedir, neden önemlidir,
ürünlere katma değer sağlayıp ulusal ve
uluslararası piyasalarda rekabet gücü katıyor
mu, nasıl başvuru yapılır gibi detayları konunun
uzmanından Sayın Hasan Çağlayan
Dündar’dan öğrenmeye çalıştık.
Röportajımızı Tobb Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde gerçekleştirdik. TOBB ETÜ’den
dokuz yıl önce mezun olan bir genç olarak yıllar
sonra değerli bir dostla röportaj yapmak benim
için oldukça eşsiz ve keyifliydi.
Bu keyifli sohbette Çağlayan’ı kendi sözleriyle
tanımak istemez misiniz?! Hasan Çağlayan
Dündar kimdir? Bize kendini nasıl tanıtmak
istersin?
Dünyaya gözlerimi Konya’dan
açtım. Üniversite eğitimim için
Ankara’ya geldim. Şuan doktora
tezime devam ederek akademik
hayattan da kopmamaya
çalışıyorum. Her ne kadar 9
yaşından beri ailemin yanında iş
hayatının içinde olsam da,
profesyonel iş hayatına
TOBB’un düşünce kuruluşu
TEPAV’da başladım. Burada
ekonomi politikaları üzerine
çalıştım, halen de katkı
sağlamaya devam ediyorum. 8
yıldır da TOBB’da Başkanımız
Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
danışmanlığını yapıyorum.
2020’nin başından bu yana Reel
Sektör Daire Başkanlığı görevini
de yürütüyorum.
Kısacası TOBB bünyesinde Türk
özel sektörü için çalışıyorum.
Çalışmalarımı çok geniş bir

kapsamda yürütüyorum. Coğrafi
İşaretler de keyif aldığım önemli
bir çalışma alanımız.

Bugünlerde öne çıkan
başlıklardan biri “Coğrafi
işaret”. Peki, coğrafi işaret
nedir? Bu kavramdan net olarak
neyi algılamamız gerekiyor?
Coğrafi işaret son yıllarda
giderek daha çok duyduğumuz,
gördüğümüz bir kavram oldu.
Ben coğrafi işaretten; 83
milyonun, yani bu toprakların
sahip olduğu zenginlikleri,
değerleri anlıyorum. Her ilin,
her ilçenin yöresel lezzetleri ve
değerlerini anlıyorum.
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Coğrafi işaretlerin üretiminin ve
tüketiminin artmasıyla bu
kavramı daha çok duymaya ve
görmeye devam edeceğiz. TOBB
ve Oda-Borsalar olarak coğrafi
işaretlere büyük önem
veriyoruz. Şuan tescil edilen
500’den fazla coğrafi işaretin
yüzde 40’ının başvurusu OdaBorsalar tarafından yapılmıştır.
Yine AB’de Oda-Borsalarımız
aracılığı ile tescil edilen 3
ürünümüz, süreci devam eden
19 coğrafi işaret başvurumuz
var.

eden kalite işaretidir. Coğrafi
işaret tescili ile kalitesi,
gelenekselliği, yöreden elde
edilen hammaddesi ile yerel
niteliklere bağlı olarak belli bir
üne kavuşmuş ürünlerin
korunması sağlanıyor.
Coğrafi işaretler, menşe adı ya
da mahreç işareti olarak tescil
ediliyor. Bir ürünün, tüm veya
esas nitelikleri belirli bir coğrafi
alana ait doğal ve beşeri
unsurlardan kaynaklanıyorsa bu
durumdaki coğrafi işaretlere
“menşe” deniliyor. Belirgin bir
niteliği, ünü veya diğer
özellikleri itibarıyla belirli bir
coğrafi alan ile özdeşleşmiş
olan; üretim, işleme ya da diğer
işlemlerinden en az birinin
belirlenmiş coğrafi alan içinde
gerçekleşmesi gereken ürünlerin
konu olduğu coğrafi işaretlere
de “mahreç” deniliyor.

Coğrafi işaretli ürünlerin
belirlenme, başvuru ve
değerlendirilme aşamalarında
kullanılan bilimsel altyapı
yeterli mi? Öne çıkan kriterler
neler? Örneğin uluslararası
geçerliliği olan “Ark of
taste ürünlerde”
ürünün standart
reçetesi yazıyor,
içerisinde neyin
kullanıldığı çok net bir
dille ifade ediliyor.
Coğrafi işaretli
ürünlerinde net bir
reçetesi var mı? Kısaca
bu ürünler “iyi, temiz
ve adil” mi?
Coğrafi işaret,
tüketiciler için ürünün
kaynağını, karakteristik
özelliklerini ve ürünün
söz konusu
karakteristik özellikleri
ile coğrafi alan
arasındaki bağlantıyı
bilimsel araştırmalarla
da gösteren ve garanti
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Bilimsel araştırmaların da yer
aldığı coğrafi işaret
başvurularını Türk Patent ve
Marka Kurumu değerlendirerek
tescil işlemini yapıyor. Tescil
edilen ürünlerin belgesinde,
sizin de bahsettiğiniz gibi
ürünün reçetesi yazıyor. Coğrafi
işaretin, hangi özellikteki
girdilerden ve üretim
yönteminden burada çok detaylı
ve net bir şekilde bahsediliyor.
Tescil belgesinde yer alan bu
bilgiler, üretici ve tüketiciler
açısından hem garantiyi hem de
kaliteyi temsil ediyor aslında. Bu
yönüyle coğrafi işaretler ile “ark
of taste” ürünleri arasında
birçok benzerlikten söz
edebiliriz. Sizin de bahsettiğiniz
gibi coğrafi işaretler iyi, temiz
ve adil ürünlerdir.

Coğrafi işaretli ürünlerin ulusal
ve uluslararası platformdaki
satış/pazarlama stratejisi nedir?
Yani somut bir katma değer
katıyor muyuz bu ürünlere?
Yakın geçmişe kadar, daha çok
coğrafi işaretlerin tescil
süreçleriyle ilgilendik. Yani bu
ürünlerin varlığını,
değerlerimizi korumamız
gerektiğini hem üreticilere hem
de tüketicilere anlatmaya
çalıştık. Aslında coğrafi
işaretlerin ülkemizde algısını
oluşturmaya çalıştık. Son birkaç
yıldır ise coğrafi işaretlerin
ticarileştirilmesine daha çok
odaklandık. Antalya Ticaret
Borsası’nın YÖREX Fuarı’nda ve
Ankara Ticaret Odası’nın
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Coğrafi İşaretli Ürünler
Zirvesi’nde TOBB olarak coğrafi
işaret üretenlerle ulusal ve yerel
perakende zincirlerini bir araya
getirdik, B2B görüşmeler
yapılmasını sağladık. Bu
çalışmaların sonucunda pek çok
coğrafi işaret perakende
zincirlerinde yer almaya başladı.
Şimdi rotamız e-ticaret. Çok
yakın zamanda TOBB olarak
yapacağımız çalışmalarla pek
çok coğrafi işareti e-ticaret
portallarında görmeye
başlayacağız. Tabi ki burada
ihracatı da göz ardı
etmemeliyiz. Özellikle AB’de
tescilli coğrafi işaretlerin AB’de
pazar payının daha çok artması
için çalışıyoruz. Bu süreçte
TOBB Brüksel Ofisimiz ile daha
çok coğrafi işaretin AB’deki
perakende raflarında yer
almasını planlıyoruz.

Aslında bu farklılıklar da bizim
zenginliğimiz. Ancak bu özel
ürünlerin niteliğini ve kültürel
mirasını bozacak şekilde bir
reçete ortaya çıkmışsa buna da
müdahale etmek gerekir diye
düşünüyorum.

Akıllı tarım uygulamaları, yeni
teknolojik altyapılar ile coğrafi
işaretli ürünler desteklenebilir
mi?

Tarsus’un coğrafi işaretli
ürünleri olan Tarsus Humusu ve
Sarıulak Zeytinyağı’nın
yapımında tek bir reçete
olmadığını görüyoruz. Slowfood
felsefesinde ise ‘Ark of taste’
ürünler tek bir reçeteye tabi
olup, bu geleneksel tariflerin
kaybolmaması ve
sürdürülebilirliği hedefleniyor.
Coğrafi işaret kriterlerindeki bir
noksanlık giderilebilir mi sence?

Türkiye’nin genç ve girişimci
potansiyeli son yıllarda ciddi bir
teknoloji ve dijital dönüşüm
ekosistemi oluşturmaya başladı.
Öncelikle yazılımda başlayan bu
süreç daha sonra savunmaya ve
diğer sektörlere de erişmeyi
başardı. İçinden geçtiğimiz
pandemi sürecinde de bu
ekosistemin birçok ürün ve
yenilik ortaya çıkardığına şahit
olduk. Ailesi de tarım ile
uğraşan biri olarak bu
ekosistemin akıllı tarım ürünleri
de oluşturmaya başlamasından
büyük memnuniyet duyuyorum.
Akıllı tarım uygulamalarında
daha yolun başında sayılır belki
ancak gerçekten güzel
girişimler, ürün ve dijital
hizmetler var. Coğrafi işaretlerin

Biraz önce de bahsettiğim gibi
coğrafi işaretlerin tescilini Türk
Patent ve Marka Kurumu
yapıyor. Tescil sonrası içerikte
herhangi bir güncelleme ihtiyacı
olması durumunda Türk Patent
ve Marka Kurumu’na başvuru
yaparak bu güncellemenin
yapılması mümkündür. Bu özel
ürünler, geçmişten bugüne
aktarıldığı için bu süreçte farklı
reçeteler ortaya çıkmış olabilir.
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hem üretiminde hem de
üreticiden tüketiciye
ulaşmasında akıllı tarım
uygulamalarıyla etkin bir takip
mekanizması kurulabilir.
Bunun örnekleri var zaten.
Böylece tüketicinin güveni, o
ürünün tüm evrelerine hakim
olarak daha da artacaktır.
Bir girişimci/üretici tamda bu
noktada nereden başlamalı,
neyi göz ardı etmemeli?
Girişimcilik için Başkanım Sn.
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun çok
önemli bir reçetesi vardır.
Başkanımız girişimcilerle
sohbetlerinde 10 altın kuralı
sıralar. Şimdi bunları
hatırlatmakta fayda var.
1.Girişimcilik için hayal
kurmak çok önemli
2.Hayali hedefle
birleştirmek gerek
3.Çok çalışmadan başarı
gelmiyor
4.Yaptığın her işte
yenilikçi olman gerek
5.Yaptığın her işi
markalaştırman gerek
6.Risk almaktan
korkmamak lazım
7.Başarının anahtarı pes
etmemek
İşte girişimci, üretici buradaki

8.Para, sermaye yok
demeyin

10 altın kuralı

9.Ortaklık kurmaktan asla
çekinmeyin

göz ardı etmemelidir.

10.Herkesin kendi
anayasası olmalı
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Bakış açımızı biraz değiştirirsek
Türkiye, tarımda öne çıkan bir
ülke fakat maalesef bu alanda
tek bir unicorn girişim
çıkaramadık :( sence biz neyi
yanlış yapıyoruz ya da neyi
doğru kullanamıyoruz?
Buradaki en temel nokta biraz
öncede bahsettiğim gibi bir
ekosistemi oluşturmaktır. Biz
girişimcilik ve teknoloji alanında
bir ekosistem oluşturduk. Şimdi
de bu ekosistemi tarım ile bir
araya getiriyoruz. Haklısın, belki
biraz geç kaldık ancak ben asla
umutsuz değilim. Tarım
alanında önümüzdeki süreçte
bir unicorn çıkaracağımıza
inanıyorum. Yurtdışında tarım
ve teknolojinin buluşmasıyla hiç
de alışık olmadığımız temiz et
gibi yeni ürünler dikey tarım
uygulamaları gibi yeni hizmetler
ortaya çıkmaya başladı.
Türkiye’nin tarımdaki
potansiyeli, bilgi birikimi ve
rekabet gücü rakiplerimizden
çok daha fazla. İşte bu sebeple
genç girişimcilerimizin tarım
alanında birçok yeniliği
Türkiye’ye kazandıracaklarına
inanıyorum. Biraz önce de
bahsettiğim gibi bunun ilk
örneklerini görmeye başladık.
Ben artık bir mobil uygulama ile
Konya’daki tarlamızın
durumunu takip edebiliyorum.
Konyalısın ☺ Konya’nın coğrafi
işaretli öne çıkan ürünleri neler?
Ve tabi ki Tarsus Humusu’nun ya
da Sarıulak Zeytinyağı’nın
tadına baktın mı?
Konya’nın şuan tescilli 8 coğrafi
işaretli ürünü var. Bunlar;
1.Akçabelen (Çetmi) Şeker
Fasulyesi
2.Akşehir Kirazı
3.Ereğli Beyaz Kirazı
4.Ereğli Siyah Havucu

5.Kadınhanı Tahinli Pidesi
6.Konya Etli Düğün Pilavı
7.Konya Etliekmek
8.Konya Peynir Şekeri
Bunlara ilave olarak şuan
başvuru aşamasında olan 10
coğrafi işaret var. Hem tescilli
hem de başvuru aşamasında
olan ürünlerin hepsi özel
nitelikli ürünler.
İş dolayısıyla sık seyahat eden
biriyim. Bu sebeple de şuana
kadar Türkiye’nin 76 ilini görme
imkânım oldu. İnşallah eksik
kalan 5 ili de yakın zamanda
tamamlama imkânım olur. Bu
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zamana kadar Tarsus’ta da 3
kere bulundum ve tabi ki
Tarsus’un humusuna ve Sarıulak
Zeytinyağı’na hayran kaldım.

verdiğimiz zararla yaptık. Bazen
de daha çok ürün elde etmek
için yaptık ama sonuç olarak
yüzyıllardır gelen doğallığı
bozmuş olduk. Sonrasında da
doğanın bize verdiği lezzetlerin
tadını alamaz ve özelliklerini
hissedemez olduk. Yakın
geçmişte bir arkadaşım
Gürcistan’dan domates tohumu
getireceğini söylemişti, hatta
eklemişti “şu eskiden yediğimiz
ağız yakan domates” diye. İşte
bu yüzden Borsalar,
üniversiteler ve tohumculukta
ihtisas kurumlarının ata
tohumlarımızı hem korumak
hem de sürdürülebilir şekilde
gelecek nesillere aktarılmasını
sağlamaya yönelik yaptığı
çalışmalar çok önemli. Bu bizim
hem geçmiş kültürümüze hem
de gelecek nesillerimize
borcumuzdur.

Konya, Türkiye’nin buğday
ambarı desek yanlış olmaz
sanırım. Bu bölgede ata
tohumunu korumak için öne
çıkan, dikkatini çeken bir proje
var mı? Konya, bu alanda neyi
doğru yapıyor?
Geçmişten bu yana Konya,
Türkiye’nin buğday ambarı
olarak bilinir. Buğday, Konya’nın
tarımdaki rekabetçi gücünde
etkin bir rol üstleniyor. Bunda
da tohumun önemli bir payı var
muhakkak. Konya’da Tarım ve
Orman Bakanlığı’na bağlı Bahri
Dağdaş Uluslararası Tarımsal
Araştırma Enstitüsü, Konya
Ticaret Borsası, üniversiteler ve
sertifikalı tohum üreten şirketler
hem ata tohumunu koruyor hem
de ihtiyaca göre yeni nesil
tohum üretiyorlar. Biraz önce
saydığım kurumlar el ele
vererek birlikte çalışıyor. Bilgi
birikimi ve tecrübe de birleşince
ortaya verimliliği, kalitesi
yüksek ve hava şartlarına karşı
dayanıklı tohumlar ortaya
çıkıyor.

Günümüzde en değerli kavram
“zaman” fakat zaman kavramına
bakış açısında bir yanılgı var
sanki 😒 hızlı, düşünmene fırsat
olmadan, ne yaptığına tam
odaklanamadan kaybolup giden
bir zaman kavramından
bahsediyor insanlar. Birçok işi
aynı anda yapabilen bir insan
olarak, harekete geçmeden önce
durup düşünebilmek, hayatın
akışından kopmadan zamanını
doğru kullanmak için ne
yapıyorsun ve tabi sağlığını göz
ardı etmemek için olmazsa
olmazların var mı?

Bizler de Bahri Dağdaş
Uluslararas Tarsımsal Araştırma
Enstitüsüyle dirsek teması
halinde çalışıyoruz, Konya
örneğinde olduğu gibi ata
tohumlarımızın genetiğiyle
oynanmadan korunması ve
sürdürülebilirliği neden bu
kadar önemli?

Zaman kavramını çok doğru
tanımladınız aslında. Aynı anda
çok farklı konularla ilgilenmek
zorunda olan biri olarak hem
hızlı hem de doğru karar
vermek zorundayız. Bunu
yaparken de hem konuya hakim
olmalı hem de vereceğiniz

İnsan eliyle hem direkt hem de
dolaylı olarak ata
tohumlarımızın bozulmalarına
yol açtık. Bunu bazen doğaya
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kararın tüm olası sonuçlarını
değerlendirmelisiniz. Dışarıdan
bakınca çok değişkenli zor bir
matematik denklemine benziyor
bu durum. Ancak görüldüğü
kadar korkutucu değil.

Damak tadına çok önem
veririm. Özellikle yemeğin
rayihasını hissetmeye bayılırım.
Sağlığa dikkat etmek için damak
tadına da dikkat etmek
gerekiyor. Her şeyi yemek yerine
gerçek damak tadı bırakan
lezzetleri seçmeye özen
gösteriyorsunuz.

Kısıtlı imkânlarla sınırsız olmaya
çalışırken muhakkak yeni
kazanımlar elde ediyorsunuz.
Mesela, çevrenize karşı algınız
açık oluyor. Okuduğunuz,
dinlediğiniz her şeyi yaptığınız
işle nasıl entegre ederim diye
düşüyorsunuz. Aslında siz
hayatı yaşarken arka planda
beyniniz yeni bağlantılar
kurmaya uğraşıyor ve gün
içinde birçok yeni fikir, proje
önerisi çıkarıyorsunuz.
Yaptığınız işlere hakim olmak
için bu şekilde çalışmak ve
yaşamak elzem bir durum artık.
Ancak böyle çalışırken de hayatı
kaçırdığımın farkındayım. Çoğu
zaman pitstop’a girmiş gibi
çalışırken sağlığı korumak
olmazsa olmaz. Bunun için de
doğru ve düzenli beslenmeye ve
mümkün olduğunca spor
yapmaya özen
gösteriyorum.

Konya’nın lezzetleri arasında bir
seçim yapmak gerçekten zor.
Etliekmek’e erişim imkânı Etli
Düğün Pilavına nispeten daha
kolay. Etliekmek’in yeri bende
ayrıdır ancak Etli Düğün
Pilavı’nı daha çok seviyorum.
Düğün Pilavı zaten başlı başına
bir yemek şöleni. Bu şölenin en
olmazsa olmazı da Bamya
Çorbası’dır. Çiçek bamyadan
yapılan bu özel çorbanın enfes
bir tadı vardır. Konya dışından
olup bu lezzetin müdavimi olan
pek çok arkadaşım var.
Konya yemeklerinin lezzetindeki
en önemli etken şüphesiz
malzemelerin doğallığı ve

Birazda yemeiçme üzerine
konuşursak 😉
☺ Damak
tadına önem
veriyor musun?
Konya
Etliekmek’i mi
ya da Etli
Düğün Pilavı
mı? Peki,
Bamya
Çorbası? Bu
yöresel tatların
farkı nedir?
Neden çok
lezzetliler?
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tazeliğidir. Bunun yanında
aşçılarımızın işini sevgiyle
yapmasını ve yüzyıllardır gelen
bu lezzet kültürünü
yansıtmalarını da göz ardı
edemeyiz.

Olmazsa olmaz içeceğin var mı?
Ve hayatını keyifli ve nitelikli
kılmak için bu ürünleri nasıl
tüketiyorsun?
Bu soruya limonata ve ayran
cevabını verebilirim. Diğer
içeceklere göre daha doğal ve
sağlıklı geliyorlar bana. Kiloma
dikkat etmeye çalışırken sırf
keyif olsun diye bir şeyleri
içmemeye ve yememeye özen
gösteriyorum. İhtiyaç
duyduğum zamanlarda da en
çok limonata ve ayranı tercih
ediyorum. Mesela ilk kez
tattığım bir lezzet varsa,
yemeğin rayihasını hissetmek
için yanında sadece su içerim.

Çocukken yediğin etliekmekle
şimdiki etliekmeğin tadında
farklılık var mı? Varsa sence
neden?
Bugün bu dünyanın misafirleri
olarak dünyaya, doğaya ve
çevreye verdiğimiz zararlardan
dolayı şüphesiz doğanın bize
verdiği tüm lezzet ve imkanların
yapısı bozuldu. En temel gıda
maddelerinden bile eski
lezzetleri alamıyoruz. Buna
ilave olarak, bazı özel gıda ve
yemeklere sırf moda olsun diye
yeni yorumlar katılmaya
başlandı. Tabi ki etliekmek de
bundan nasibini aldı. Hiç
anlamadığım bir şekilde
etliekmekte boy uzatma yarışına
girildi. Ananemin anlattığı gibi;
“eskinin etliekmeklerinin boyu
kısa eni geniş” olurmuş. Bugün
ise boyu uzun, eni ince
etliekmekler moda oldu. Çok
klasik bir jargon olacak ama eski
etliekmeklerin tadı yok
maalesef. Ancak geçmişin
geleneğini yaşatmaya çalışan
birkaç yer var Konya’da.
İmkanım oldukça oraları tercih
ediyorum etliekmek için.

Bu eşsiz sohbet için teşekkürler.
Bir sonraki sayımızda görüşmek
üzere :)
Saygılarımla…
Fatma TEMEL
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Ezgi Dursun
Slow Food Antalya temsilcisi
Sene 2014. Slow Food Antalya
doğuyor …
Köy Enstitülü bir büyükbaba,
tarlada çalışan, ekip-biçen bir
babaanne / dedenin torunu
olarak çocukluğumun yaz
ayları kimi zaman köyde
onların yanında, Antalya’da
yaşamamız sebebi ile de kimi
zaman da sahillerde geçti.
Yazın babaannemlerin
yanında tarlada anason da
yoldum, soğan da ektik
beraber, toprak testiden su da
içtik. Büyükbabamların evin
bahçesinde her biri
birbirinden sağlıklı meyve
ağaçları vardı. Erikler,
armutlar, kayısılar, vişneler …
Arıcılıkla da ilgilenirdi
büyükbabam. Meyveler kadar,
yediğimiz balda da emeği
vardı. Kovanların olduğu
bahçe hala gözümün
önünde… Ne zaman yanımıza,
Antalya’ya gelseler, elleri
kolları bahçeden tazecik,
doğal ve tadını bugünlerde
asla bulamayacağımız lezzette
meyve-sebzelerle dolu
gelirlerdi. Çocukken çok

farkında değildim bunların ne
kadar önemli ve değerli şeyler
olduğunun. Ne zamanki
büyüdüm, gıda seçimlerimii
sorgulamaya başladım o
zaman anladım ki, gıda
anlamında günümüzde
durum vahim. Bir tek
ülkemizde değil, dünyada
gıda güvenliği konusunda
ciddi bir eksik var.
Tüketicinin kafası karışık,
güveni sarsılmış durumda.
Çocukluğuma bakınca ben
şanslı azınlıktandım.
İyi, temiz ve gerçek gıdaya
ulaşabilmek ailemiz
sayesinde bize nasip olabildi,
11

ucundan da olsa olması
gerekenin ne olduğunu tadıp
yiyebilme, görebilme
imkanımız oldu. Herkes bu
kadar şanslı olamayabiliyor.
İyi ve temiz gıdaya adil
şekilde ulaşabilmek şansa
bırakılacak ya da ailevi
imkanlar sayesinde elde
edilebilecek bir şey değil, bir
devlet politikası haline
getirilerek zorunlu hale
gelmesi gereken bir konu.
İtalya geçmişi olan bir
insanım. Orada yaşadığım
süre içerisinde evin
yakınındaki parkta haftada bir
küçük bir pazar kuruluyor,
köşede de hep aynı stand
oluyordu. Üzerinde SLOW
FOOD yazıyordu. Gidip bilgi
aldım, inceledim. Çok ilgimi
çekti ve “ Neymiş, ne
yaparmış, ne işe yararmış
neden önemliymiş “ diye
araştırmaya başlayınca derin
bir saygı uyandırdı. Anlamaya,
kavramaya değer bir hareket
gibi gelmişti bana. Sonrasında
Türkiye’ye kesin dönüş
yapmış, “İstanbul’da gezerken
üzerinde “ SLOW FOOD
DEVRİMİ “ yazan kitabı
kaptığım gibi almış, içinde
yazan neredeyse her bir
başlığın, cümlenin, terimin
altını çize çize, her bir
etkinliği, kampanyayı
internetten araştırarak
okumuştum. İtalya’dan iyitemiz ve adil gıdaya dair tüm
dünyada ses getiren bu sivil
toplum kuruluşunun
çalışmalarından ve
felsefesinden o kadar
etkilenmiştim ki, ilk başta
Bra’da bulunan Slow Food
merkezine bir kartla,
sonrasında bir mektupla
ulaşmaya çalışmıştım. Ne ses,

ne seda çıkmamıştı Sonra
baktım bu böyle olmayacak
Türkiye’de Slow Food denince
kimler neler yapıyor
incelemeye başladım. Slow
Food ailesi içinde ilk aradığım
kişi Ayfer Yavi olmuştu.
Ardından, o zaman Fikir
Sahibi Damaklar
konviviyumun lideri olan
Defne Koryürek’e de ulaşmış,
kendisinden de bana yol
göstermesini rica etmiştim.
Sonra Slow Food Bodrum
liderimiz Deniz Kurtsan ile
tanıştım ve onun da desteği
ile 2014 yılında bir avuç güzel
insan ile beraber, yaşadığımız
bölgenin gastro kültürel
çeşitliliğinin ve potansiyelinin
farkında olarak Slow Food
Antalya’yı kurduk
Geçmişimde, çocukluğuma
dedemle, babaannem ve
büyükbabamla atılan
tohumlar, sorumluluk bilinci
yüksek, harekete geçmekten
korkmayan, iyi gıda adına
çözüm arayışında bir insan
olarak çiçek açtı belki de.
Verdiği meyveleri yazmak da
sonraki yazının konusu olsun
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Gökçen Özbek
Kalkınma Odaklı
Sürdürülebilir Sistemler
Kurmak
2020 yılı, fütürist filmlerde
izlediğimiz distopya
senaryolarının hiçbirinin çok
da uzakta olmadığına dair
sinyaller verdi. İlk defa
“yoksa?” dedik ve dünya
dışında kurulmaya çalışılan
kolonilere “-mı acaba?” diye
bakmaya başladık. Gecenin
bir yarısı yollara düşüp gıda
almak için marketlere koştuk.
Gündüzleri makarna
reyonlarını yağmaladık. Ve
daha da ilginci bunu sadece
biz yapmadık, tüm dünya
yaptı. Bu sefer tehlike tüm
dünyanın kapısını çaldı.

sürtüp açtığımız; içine
üniforma giydirilmişçesine
birbirinin aynı domateslerden
yine bize göre en iyisini
seçtiğimiz, ve poşeti alışveriş
arabasına gönderdikten sonra
ikinci bir poşetle maharetimizi
sergilemeye devam ettiğimiz
dönem… kapanıyor… Artık
dünya, farkındalığı bu kadar
düşük bencil
davranışlarımızdan
ziyadesiyle sıkıldığını
yüzümüze haykırıyor.

Bu süreç, tarımda
sanayileşme, toplumda
bireyselleşme, algıda
bencilleşme süreçlerimizin
gittiği yolun sahte bir
vizyondan başka bir şey
olmadığını da gösterdi. Bize
sunulan ışıl ışıl geleceğin
sadece bir karton olduğunu,
krizlerin arka arkaya
sıralanması ile gördük.
Kartonun arkası bir uçurum.
Uçurum en ucunda bizi
bekleyen ise gıda krizi.

Ekolojik, ekonomik ve sosyal
açıdan adil olmayan
sistemlerimiz artık bize doğru
gıdayı sağlamaktan aciz.
Üreticisini tanımadığımız
domates artık bize şifa değil,
raflarda pırıl pırıl duran
biberler keyifli sofraları değil
yoğun tarım ilaçlarını
fısıldıyorlar. Normal
koşullarda kendi iç enerjisini
bulamayacak sistem, daha çok
kar elde etmek için bize
saldırıyor: Selamımızı
elimizden alıyor,
yediklerimizin hikayesini,

Artık, arabamızla gittiğimiz,
kimseyle muhatap olma
gereği duymadan, orada bizim
için yerleştirilmiş naylon
poşeti muhteşem bir beceri ile
tek hamlede kopardığımız ve
poşetimizin ağzını iki
parmağımız ile birbirine
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nereden gelip nereye gittiğini
bilmemizi engelliyor. Oysa ki,
şeklini beğenmeyip yerine
koyduğumuz her domatesin
hikayesinden biz sorumluyuz.
Bu nedenle artık bilinçli
barışma zamanı: Üretici ile
tüketicinin barışması ve
sorumluluğu paylaşması
gerekiyor. Tüketici hikayesini
bildiği, hilesiz, sağlıklı, doğal,
taze ve mevsime uygun gıda
ile buluşurken, üretici de adil
fiyat, tüketim garantisi ve
risklerin paylaşıldığı bir
model ile tanışmalıdır. Yani
tüketici yamuk yumuk
domateslerin, o seneki az
mahsulün sorumluluğunu
alırken; üretici de herkesin
güvenle yiyebileceği gerçek
gıdanın sözünü vermelidir. Bu
karşılıklı el sıkışmada
topluluk destekli tarım
sürdürülebilir bir yöntem
sunmaktadır.

gibi, “doğru gıda, doğru
eylem, doğru farkındalık…
Eğer biri eksikse hiçbiri
gerçekleşmez, eğer biri
gerçekleşirse, hepsi
gerçekleşir.”

Topluluk destekli tarım,
merkezine küçük ölçekli
çiftçilikleri alan doğa-dostu ve
kalkınma odaklı işbirlikleri
yaratmayı hedefler. Doğal,
sağlıklı ve mevsime uygun
gıdaya aracısız ulaşma imkanı
sağlarken, üretimin risklerini
de paylaşarak, tüketiciyi,
türetici ya da eş-üretici
olmaya davet eder. 2013’de
yayınlanan Avrupa topluluk
destekli tarıma dair
deneyimler (European
Handbook on Community
Support Agriculture Sharing
Experiences) el kitabında bu
dayanışma modeli 4 ilkede
özetlenmiştir: Ortaklık,
yerellik, dayanışma, üreticitüketici birlikteliği.
Fukuoka’nın Ekin Sapı
Devrimi kitabında bahsettiği
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Zeynep Lokmanoğllu
Fani Hayat
Hastalık ve ölümle topluca iç içe
olduğumuz bir dönemdeyiz. Bu zor
zaman aslında bizi bildiğimiz bir
gerçekle yüz yüze getiriyor, bireysel
hayatların bir sonu var. Çoğu zaman
ölümle karşılaştığımız zaman sadece
bize oluyormuş gibi oluyor, sadece
biz sevdiklerimizi kaybediyoruz,
sadece biz üzülüyoruz. Bu zamanda
ise görebiliyoruz ki hepimiz aynı
hayata ve aynı ölüme tabiyiz.
En büyük gerçeğin bu olmasına
rağmen, kimimiz için sağlık daha
kolay ulaşabildiğimiz bir şey.
Hayatın kanunlarına ek olarak bir
de toplumun kanunları var. Bunun
en sert örneğini Amerika’da
yaşarken gördüm. 2018 yılında
yaklaşık 30 milyon kadar 64 yaş altı
insanın sağlık sigortasının yok
olduğunu okudum, ki bu rakam tüm
nüfusu kapsamıyor bile. Amerika’da
bir çok insan resmi kayıtta değil.
Sigortanız olmadığı zaman yardım
görmek bir çok eyalette çok ama çok
zor. Kapitalist bir Dünya’nın
gerçekleriyle yüz yüze kalıyor insan.
Yardım görmeye imkanın yoksa
hayatın başkalarından erken sona
erebilir.

sigortam olması için iş sahibi olmam
lazım, özel sigortalar da var böyle
durumlar için ama işi olmayan bir
insan için bu sigortayı ödemek tabii
ki de hiç kolay değil, özellikle de
psikolojik problemleri, bağımlılık
problemi olan insanlar için.
Yine de buradayken şükran
duyuyorum, aman ne rahat bir
sistem diye. Maaşımın neredeyse
yüzde 15’i aylık sigortaya gidiyor
ama nedense sanki başkalarına
yardım ediyormuşum gibi geliyor.
Sistemi ayakta tutmaya katıldığım
için sanki daha çok insan yardım
görebiliyor gibi hissediyorum.

Amerika bunun en uç örneği olabilir
ama bunun örnekleri her yerde var.
Almanya’da fiziksel sağlık sistemi
çok kuvvetli mesela ama psikolojik
sağlık sorunları için yardım görmek
o kadar kolay değil. Bunların ne
kadar iç içe olduğunu
unutabiliyoruz. Burada sağlık

Çok ince anlamlı bir konuyu çok
kabaca anlatıyorum ama
düşündüğüm şey şu. Toplumlar
olarak gelişirken en iyi yaptığımız
şey hayatın en basit kanunlarını en
zorlaştırmak. Kim yaşayacak, kim
acı çekecek, kim vücudunu hiç bir
zaman gerçekleriyle tanıyamayacak?
Belirli kuruluşların ve insanların ve
ülkelerin menfaati için insan
hayatları israf ediliyor. Bir çok
ülkede doğum oranları çok sık
tartışılan bir konu. Herkes yeni
hayat yaratmak için uğraşıyor ama o
çocuğu hayata getiren annenin
hayatı, o çocuğun sağlıklı büyümesi,
büyüdüğünde sağlıklı hayata devam
edebilmesi bunlar nedense
düşünülmüyor. Doğmak hayata
devam için bir garanti değil. Bunu
hepimiz biliyoruz. Birbirimizin
sağlığı için ne yapabiliriz peki? Biraz
da onu düşünelim.
https://www.guneygazetesi.com/
yazi/790/fani-hayat.html
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Yasmina Lokmanoğlu
Mersin’de Yaz
Yazın en sıcak günlerini
yaşıyoruz. Hava çok sıcak ve
boğucu. Klimalarla mevsiminin
etkilerini azaltmaya çalışıyoruz.
Kimimiz Ege’de, kimimiz yaylada
ve kimimiz de Mersin’de deniz
kenarındaki yazlıklarımızdayız.
Kimse dışarı çıkmak istemiyor.
Peki, klima olmadığı zaman
Mersinliler ne yapardı? Herkesin
ailesinin yaz mevsiminin
sıcağından çok etkilenmeden
geçirme yöntemi vardı. Ben
bugün size kendi ailemin ve
çevreminkini aktarmaya
çalışacağım.
Çok eskiden bu tarihte
Çukurova’da kimse kalmazmış.
Kadınlar ve çocuklar yaylalara
erken tarihte çıkarlarmış.
Erkekler ise iş yerlerini kapatır
ve 31 Temmuz-07 Ağustos arası
muhakkak yaylada olurlarmış.
Annemin ailesi Mersin’e ilk
geldiklerinde (1840 civarı olduğu
tahmin ediliyor), yazları
yakınlığından dolayı Buluklu’ya
çıkarlarmış. Ulaşım biraz
kolaylaşınca, 1930 yıllarının

başlarında yaylaları Fındıkpınarı
olmuş. Babamın ailesi ise
Gözne’yi yayla olarak seçmiş.
Babam annemden 10 yaş
büyüktü. Onun için de Mayıs
sonu develerle çıkma kısmını
hatırlar. Yolculuk 2 gün sürermiş.
Ekim başında yine develerle
inerlermiş. Daha sonra Ahmet
Fadıl Sıdalı bir otobüs alıp,
Gözne’ye servise başlamış.
Ayrancı’ya gelince durur, akan
çeşmeden aracın motorunu
soğutur, daha sonra Gözne’ye
devam ederlermiş. O arada bu
soluklanma olayı benim
çocukluğuma kadar devam etti.
Yaylacılar yani köyün yerlileri
evlerini Mersinlilere kiralar
kendileri ise daha yüksek
rakımlara giderlerdi. Tipik köy
evleriydi. Altları ahırdı. Kocaman
fırçalarla zemin fırçalanırdı.
Elektrik yoktu. Yiyecekler tel
dolapta saklanır. İspirtolu
ocaklarda yemek pişirilir ve
hemen tüketilirdi. Akşam olunca
lüks lambalar vardı. Pompalıydı.
Yine ispirto ile çalışırdı. Annem
de devamlı bu ilkelliğe isyan
ederdi.
Babamların hikâyeleriyle
büyüdüm. Gözne aşkları
meşhurdu. Tabii aşağı Gözne
Kahvesi, yapılan partiler.
Kurdukları orkestra, Gözne
Kahvesi’nde oynanan büyük
kâğıt oyunları. Şadırvan ise hafta
sonları meşhur orkestraların
geldiği yerdi. Limbo dansları ve
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dans müsabakaları yapılırdı.
Çeşmenin üzerindeki kahvenin
hemen güney altında, yokuşun
başındaki fırın da anılarımızın
bir parçasıdır. Bizimkiler ammo
(Arapça amca) diye çağırırdı
fırıncıyı. Ammoya takılmayı çok
severlerdi. Sonra da katıla katıla
gülerlerdi. Galiba bir gün birisi
bu takılma işinin tadını kaçırmış
ki ammo sinirlerine hâkim
olamayıp kendini fırına atmaya
kalkmıştı. Bazen de kızdığı
birisine ceza vermek için kapatıp
giderdi. Herkes de kapısında
fırının açılmasını beklerdi. Gözne
Kalesi’nin arkasında Kız Kalesi
diye tarihi bir yere ve Çandır
Kalesi’ne eşekle yapılan geziler,
arkadaşlar arası takılmalar,
babamın, arkadaşlarımın
anlatımında hep yer alır. Evlerin
sebze ve meyveleri yan
köylerden gelirdi. Satıcılar eşek
üzerinde gelir heybelerinde
taşıdıkları meyveleri ve sebzeleri
sadık müşterilerine getirirdi.
Bizim aileninki şeftali gibi pembe
yanaklarından dolayı “roze”
dedikleri çok tatlı bir kadındı.
Bende halen babamların eski
fotoğrafları duruyor. Fotoğraflar
hep neşeli gençler, grup halinde
gülen yüzler, mutlu insanlar…
Kızların elbiseleri sanki aynı
kumaştan yapılmış ama
modelleri ayrı. Sorduğumda
bana büyüklerim gülerek
“Eskiden kumaş sadece
Sümerbank’ta vardı.
Büyüklerimiz yaylaya çıkarken,
bir top kumaş alır, bütün
çocuklara aynı top kumaştan
elbise, gömlek dikilirdi”
demişlerdi. Ben lüks lambalarına
ve tel dolaplara yetiştim. Babam
hafta sonu gelir bize şehirden
erzak getirir, sonra Mersin’in
sıcağını anlatır ve anlatırdı.
Yörüklerin sıkması bizim aile
menümüze buradan geldi. Tabi
içeriğini değiştirdiler ve kendi
mutfaklarına adapte ettiler.

Evlendim. Büyük kızım Ayşe
Deniz doğunca ben de çıktım
yaylaya. Biz de tabi ki elektrik
vardı ama telefonlar
manyetoluydu. Kuzenim ve ben
daha sonra küçük kız kardeşim
babamlar kadar olmasa da
yaylanın o güzel günlerini
yaşadık. Fırına her gün tava,
lahmacun ve peynirli pide
gönderdik. Aramızda yemekler
verdik. Yaylanın kısıtlı
imkânlarında birbirimizin
yardımına koştuk. Çocuklar
doğayı öğrendi. Akrep, çekirge,
yılan ve kaplumbağalarla
yaylada tanıştılar. Ağustos başı
Mersin’in sıcağından dolayı
bastıran sisin ev yaşamına
etkilerini yaşadılar. Bazen
öylesine bastırırdı ki bahçede
göz gözü görmezdi. Rutubet tabii
ki günlük yaşamımızı etkilerdi.
Okula gidecek çocuğu olan
aileler için, yayla mevsimi
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coşkuyla kutlanan 30 Ağustos
Zafer Bayramı geleneği ile son
bulurdu. Kontrollü olarak ateş de
yaktık, çatapat da patlattık.
Bizim için yaylaya çıkma
geleneği Aşağı Gözne Kahvesi bir
Mersinli tarafından satın alınıp
yıkılıncaya kadar da devam etti.
Çeşmenin üzerindeki asırlık ağaç
kesilirken içim ağladı. Yerine
şehirde görmeye aşina
olduğumuz çok katlı bir yapı
yapıldı. Tabi kahve olmayınca
orayı ekonomik olarak yaşatan
fırın da kapandı. Ben ve çevrem
de Gözne’ye çıkma geleneğini
bitirdik. Sadece güzel
anılarımızda kaldı.
Babamların nesli yaylacıydı.
1940’tan sonra doğanlar yani
dayım ve arkadaşları ise
denizciydi. Deniz sporlarının
çoğunu yaparlardı. Yelken tekne,
su kayağı ve balık avlamayı çok
severlerdi. Deniz kültürünü de
onların sayesinde sevdik ve
tadını çıkarmayı öğrendik. Pırıl
pırıl olan bir denizde yüzdük.
Çünkü yazlık siteler daha inşa
edilmemişti. Kimsenin atık suyu
denize akmazdı. Bundan dolayı
da kayalarda denizkestaneleri
olurdu. Denizden çıkarken
dizlerimize ayaklarımıza batardı.
Deniz ürünlerinin pişirilirken
dikkat edilmesi gereken püf
noktalarını onlardan öğrendik.
Kızlarımız Mersin’inin bu iki
yüzünü ucundan yakaladılar diye
hep sevinirim.
Geçenlerde birine eyyamı bahuru
anlatmaya çalışırken, yeni
kuşağın geçmişle hiçbir bağının
olmadığını üzülerek gördüm.
Tabi ki yazıma da ilham kaynağı
oldu.
Herkese kucak dolusu sevgiler...
https://www.guneygazetesi.com/
yazi/767/mersinde-yaz.html
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