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Sakarya buluþmasý

Ekolojik yaþamý arayýþ yolculuðunda önemli bir buluþma;Sakarya Þubat-2005
Sevgili ekolojistler ve ekolojik köy kurma giriþimcileri merhaba, Sakarya Buluþmasý çok iyi
ve baþarýlý geçti.Birazdan Hakan buluþmanýn resmi (!) tutanak özetini geçecektir ama ben daha
fazla Sizi merakta býrakmadan sabýrsýzlýkla buluþmanýn tutanak harici boyutunu sizlerle
paylaþayým istedim. Buluþmanýn gerçekleþtiði Maksudiye Köyü bir Çerkez köyü.Dümdüz bir ovada
kurulu.Adapazarý&rsquo;nýn patatesinden eser yok! Tüccar mýsýr ektiriyor.Ev sahibemiz Berin
ise 200 dönümlük dede topraðýnda ekolojik elma aðýrlýklý meyvecilik yapýyor ve çoðunlukla akrab
olan köylü tarafýndan yakýndan izleniyor.Berin baþarýlý olursa diðerleri de çok çeþitli bitkise
üretime geçecek.Ancak Berin ürettiði 130 ton elmanýn 75 tonunu hala satamayýp buzhanede
beklettiði için Köylüye örnek olamýyor.Buluþmanýn ara konularýndan en önemlisi olan bu durum
sýklýkla paylaþýldý. Demek ki köyümüzde tek tip deðil çok çeþitli ve elbette iþlenmiþ ürüne yön
gerektiði sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz olduðu tekrar örneklerle ortaya çýktý. Buluþmay
gerçekleþtirdiðimiz ev beklediðimden çok konforlu çýktý.Sevgili Berrin ve komþularý bizi fazlas
mutlu ettiler.Özellikle Hala dedikleri Berin&rsquo;e yardýmcý olmak için komþu çocuklar
seferberlik halinde idi ve bizimde buluþmayý resmi,toplantý havasýnda geçirmeyiþimize yardýmcý
oldular.Ýlk gün Berin&rsquo;in isteði üzerine görüþmeleri bahçede güneþ altýnda yaptýk.Meðerse
rahatça sigara içmekmiþ.Ne mutlu ki bir-iki &ldquo;fýrtçý&rdquo; dýþýnda kendisine eþlik eden
yoktu. Mutfak ve yiyecek koordinatörümüz Özlem oldu.Her katýlýmcý beraberinde getirdiði yiyece
mutfaða teslim etti ve sevgili Özlemin aðýrlýklý çabasý ile bunlar harika yemeklere dönüþtü.Hat
&ldquo;biz bu çiftlik buluþmalarýný her hafta yapalým,ne güzel doðal ürünler yiyoruz,arada da
toplantý yapýyoruz&rdquo; dedik. Özlem gibi Boðaziçi Ünv.Çevre Klubünden katýlan Serdar,
dersleri gereði ikinci gün katýlamadý ama katýldýðý süre içinde canla baþla çalýþtý.harika bir
ekip,takým üyesi oldu.Daha önce bu çiftlikte kaldýðý için bize ev sahipliðide yaptý. Ateþ,ýsýn
yatak düzeninden Volkan sorumlu oldu.Ateþimizi sürekli canlý kalmasýný saðladý.Eþleri odalara
erkekleri de &ldquo; erkek koðuþu&rdquo;nda yatýrdý.Erkek koðuþu gurubun eðlencesi oldu. Geç
saatlere kadar þamata yapýp horlama hesaplarý yapýldý.Benimle Hakan bir tek biz horlarýz dedik
ama horlayan sadece &ldquo;Burhan&rdquo; oldu ::-)))Orman mühendisi Volkan köye geçmeye
hazýr genç üyelerinden.Ve çalýþma gurubunda görev alýp hazineden arazi tahsisi için öneri ve ça
göstereceðini belirterek yeni bir açýlým getirdi. Hazýr Burhan demiþken kendisini &ldquo;gökku
çocuklarý&rdquo;nýn üyesi olarak tanýtan ve vegan olup ortalýkta yemek býrakmayan bireyselliðe
çok önem veren arkadaþýmýz buluþmada harika bir konuþma performansý sergiledi. Ýki yýldýr gezgi
olarak dünyayý dolaþan ve her tür teknolojiden uzak dað kamplarýnda yaþayan özgüvenli Burhan ek
köyün hazýr bir üyesi.Gurubu köye götürecek çalýþma gurubunda görev aldý. Devamý ikinci mesajd
Buluþmada katiplik görevini alan ve inanýlmaz baþarý ile toparlayarak,teyitler alarak
gerçekleþtiren Hakan ne kadar doðru yolda olduðumuzu bize uygulamasý ile bir kez daha
gösterdi. Bir arada farklýlýklarýmýz,birikimlerimiz zenginliklerimizdir sözünü kollektif yaþamý
getirdiði avantajlarý dünyayý kurtaracak tek þeyin DAYANIÞMA olduðunu bana hissettirdi.Ýþi ve
ailesi gereði 2 yýl sonra ancak hazýr hale gelecek olan Hakan&rsquo;ýn varlýðý beni çok mutlu
etti.Çaðrýlmadýðý halde bulaþýk,yemek,masa hazýrlýðýna doðrudan katýlýmý harika idi. Yollarýmý
olmasý ve hatta gurup üyesi olmasada buluþmaya benimle katýlan 97 yýlýndan beri yollarda olan
Ahmet Ç. Kendini çok iyi ifade etti. Köyden beklentisini adeta ders verircesine bizimle
paylaþtý. Eskiden olduðu gibi satýr arasýndaki ihtiyaçlarýmý kendisinden aldým.O bizden ne aldý
dinlememiz dýþýnda bilmiyorum çünkü akþam tekrar yola çýktý emekli arkadaþlarý ile buluþmak içi
Erzincan,Kemaliye&rsquo;li diþ doktoru Gülnur ve eþi Rüþtü ise katýlýmý,kendisini ifade ediþi i
beklentisini çok iyi ifade etti. Oda diðer arkadaþlar gibi her türlü iþe yardým etti.Sürekli
üþümesine raðmen buluþmayý terk etmedi.Kendisi ile çocuklarýnýn da katýldýðý (3tane) çiftlikte
çalýþmasý yapmak üzere anlaþtýk.Çocuklar tanýþsýn,doðada zýplasýnlar diye. Buluþmaya Küçükkuyu
ekolojik yerleþimlerinden katýlan Erkan ve 5,5 aylýk hamile ingiliz eþi Tamahin bize güç
verdiler. Doðadaki oldukça sade yaþamlarý ile nasýl mutlu olduklarýný bizimle paylaþtýlar.Tamah
yoga hocalýðý dýþýnda ekolojik yaþamýn gerekleri ve yapmamýz gerekenleri bize gene bir öðretmen
tarzý ile aktardý tüm sevecenliði ile.Erkan ise el alýþkanlýðý ile çiftlikteki tamir iþlerine
karýþtý.Vakit olsa yapýlacak daha çok iþ vardý.Konuþmalarýnda ise bize hep kendi pratiklerinden
ve gezdikleri eko-köylerden örnekler verdi.Zor olanýn burada konuþmak olduðunu pratiðin ise çok
kolay ve keyifli olduðunu hatýrlattý.Ayný zamanda Buðday&rsquo;ýn yöneticilerinden olan Erkan
katýlýmcýlarla Buðday&rsquo;ýn desteðini ve ajandasýný paylaþtý.Çalýþma gurubunda görev aldý.
boyunca en çok konuþtuðum deneyimlerinden en çok yararlandýðým Marmariç gurubundan Yasin beni
hayal kýrýklýðýna uðratmadý.Çok eskiden beri ekoloji dünyasýnda olan Yasin mevcut aktörlerle
sahneden çekilen aktörleri tanýmanýn dýþýnda yýllardýr süren ekoloji tartýþmalarýný artýk derin
ve deneyimini de bizimle paylaþarak zaman yitirmemizi engellemeye,buluþmanýn daha verimli
olmasýna gayret etti.Yasin ne zaman konuþma çemberinde deðilse mutlaka çocuklarýn yanýnda
idi.Sürekli notlar aldý.Kendisi genç yaþýnda (27) Lise öðretmeni olmasýna raðmen konuþmalarý hi
öðretmen tarzýnda deðildi. Buluþmaya ikinci günü geç saatte arkadaþý ile katýlan Zeynep ise
kendisini ifade etmeye zaman bulamadý,umarým bulunduðu süre içinde kafasýndaki sorulara kýsmen
cevap bulmuþtur. Bana gelince günlerce yollarda olduðum ve sanýrým birazda heyecandan olsa
gerek özellikle birinci gün oldukça kötüydüm.Ne düþüncemi ifade edebildim nede yüzüm güldü.Bira
sabýrsýzlýkla geçirdiðim birinci günün sonunda gençlerin özellikle Volkan,Özlem,Burhan ve
Yasin&rsquo;in tavýr ve beklentileri yalnýz olmadýðýmý görmemi saðladý.Hakanýn ve Berin&rsquo;i
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toparlayýcýlýðý biraz benide toparladý.Hatta dönüþ yolunda hýzýmýzý alamadýk Yasin ile geç saat
Tamahin,Erkan ve Burhan ile ertesi güne kadar deðerlendirmelere devam ettik bizim evde.Bu
paylaþým eþim içinde iyi oldu.Aklý bir yanda Sakarya Buluþmasýnda idi.Buluþma öncesi ve sonrasý
neler olduðunu ve þu anda beni daha motive eden geliþmeleri ise daha ileride birazda diðer
katýlýmcý arkadaþlar düþüncelerini paylaþtýkça,sevgili Hakan toplantý özetini guruba geçtikten
yeri geldikçe paylaþýrýz diyorum.
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