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Aday adayıyken, şarbonlu hayvan-
ları taşıdığı için İstanbul’dan ko-
vulunca Çeşme’ye demir atmaya 

yeltenen ‘Rahmeh’ isimli gemiyi, Çeşme’ye 
yanaştırmamak için isyan bayrağını açmıştı.

Onlarca yıllık CHP’li Ekrem Oran, belki de 
kişisel siyasi tarihinin en çok ses getiren ey-
lemine imza atmış ve açıklaması trend olup 
milyonlarca kez izlenmişti.

“Gemiyi limana yanaştırana kaptan, ya-
naştırmayana başkan denir” sloganı, Çeş-
me’nin ‘Bizim Eko’sunun aday adaylık kam-
panyasının ‘amiral gemisi’ haline geldi.

Şimdi elinizde tuttuğunuz dergi, Çeşme 
Belediye Başkanı Bizim Eko’nun 3’üncü yılını 
doldurması üzerine, çocukluk arkadaşı, İz Ga-
zete yazarı Öncel Öziçer’in röportajı üzerine 
hazırlandı.

Başkan Oran, Çeşme Belediye Başkanı 
olma hayalini, çocukluğundan bu yana kur-
duğunu anlatıyor.

Onu tanıyan herkes de ‘Evet, doğru; ben 
de biliyorum’ diyor.

Bir Çeşme aşığı Ekrem Oran, Çeşme’ye 
zarar verecek hiçbir gemiyi de hiçbir projeyi 
de Çeşme’ye yanaştırmayacaktır. 

Çeşmeliler ona güveniyor.

O Çeşme’ye aşık, 
Çeşmeliler de onu 
seviyor.

*

Bir sonraki 
sayımızda görüşmek 
üzere…

ÇEŞMELİLER  
ONA GÜVENİYOR

Ümit Kartal
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Röportaj: Öncel Öziçer

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem 
Oran, aslında İzmir Alsancak 
doğumlu… Bu zamana kadar 
Çeşme'nin, bu yarımadada 

doğmayan ilk ve tek belediye 
başkanı… Ama daha küçücük bir çocuk-
ken ona büyüyünce ne olmak istiyorsun 
diye sorulduğunda cevabı hep aynı olmuş; 
“Çeşme Belediye Başkanı olacağım!” Baş-
kan Oran; çocukluk hayalini gerçekleştir-
menin heyecanıyla Çeşme’yi yukarılara 
taşıyacak projelerini İz Dergi’ye anlattı...

Çeşme ile ilgili hatırladığınız ilk anıyı 
sorarak başlasam; ne dersiniz?

Çeşme'ye ait ilk hatırladığım şey; her-
halde üç dört yaşlarındaydım, Ilıca plajında 
siper almış askerler vardı. Böyle hayal 
meyal. Çok küçüğüm o zaman. Kıbrıs 
Harekâtı. Ve siyahla boyanmış ka-
vanozlarda mumlar... Karart-
ma geceleri için hazırlanan 
o özel mumlukları hatır-
lıyorum.

Bir çocukluk hayali… 

‘ÇEŞME BELEDIYE  
BAŞKANI OLACAĞIM’

Çeşme’nin Çeşme’de doğmayan ilk belediye başkanıyım. Fakat 
herkesten fazla Çeşmeli hissediyorum kendimi. Aşık olduğum Çeşme’ye 

25 sene boyunca belediye başkanı olmak için çalıştım. Küçükken 
sorarlar ya... Ne olacaksın? Doktor, mühendis... Bana ne olacaksın diye 

sorduklarında; ‘Çeşme Belediye Başkanı olacağım’ derdim.

Ekre
m
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Burada yatıp kalkıyor, burada yıl-
lardır evi barkı var, işi gücü var. Ama 
100 bin kişi birinci ikametgâhlarını 
buraya almamış durumdalar. Ben de 
diyorum ki; Çeşme Belediyesi, bütün 
kamu kurumları zaten size hizmet 
ediyor. Siz Çeşme'nin nimetlerinden 
yararlanıyorsunuz. O zaman bir zah-
met elinizi taşın altına koyun ve ika-
metgâhınızı buraya alın. Alın ki Çeşme 
de size daha iyi hizmet edebilsin. Ben 
hep burada yanlış anlaşılıyorum. Şu 
anda gerçekten 150 bin kişi var Çeş-
me'de. Ama ikametgâh 48 bin 167! 
Çeşme'de sağlık hizmetlerinin daha 
iyi olması bile yeni nüfusun artmasına 
bağlı. Çünkü nüfusa göre doktor, nü-
fusa göre uzman, nüfusa göre yatırım 
olacak.

RÜYA GIBI 
BIR PROJE

Șu anda devam eden ve sizi en çok 
heyecanlandıran proje nedir?

Ilıca Migros'un üzerinde 12 yıldır 
kapalı olan bir kültür merkezi var. Şu 
anda orada 550 kişilik bir kültür mer-
kezi yapılmak üzere, projemiz hazır. 
İzmir Büyükşehir Belediye başkanı-
mızla beraber hayal ediyoruz ve bunu 

gerçekleştirmekte kararlıyız. Ahmet 
Adnan Saygun Kültür Merkezini 

de çizen Tevfik Tozkoparan'la 
çalışıyoruz. Kendisi ödül-

lü bir mimar. Burası 
bir kültür ve sanat 

merkezi olacak.

Ben seçildiğim zaman ‘Ne yapmalıyız değil, nerede kalmıştık?’ diye 
başladım. Çeşme’nin her santimetrekaresinde ne olduğunu bilirim. 

Sıkıntıları da bilirim. Çözdüm mü hepsini? Hayır, tabii ki zamana ihtiyacımız 
var ama 3 sene içinde çok ciddi adımlar attığımızı görüyorum.

Çeşme doğumlu değilsi-
niz ama Çeşme'yle bu kadar 
eskiye dayanan bağınız var 
demek ki?

Eh tabii... 1956'dan beri 
aynı evde oturuyoruz. An-
nem 1937 doğumlu ve 19 
yaşından beri Şantiye'deki 
aynı evde… Bu sene 66’ıncı 
senemiz olacak.

Vay! Bir yanınız bu kadar 
eski Çeşmeli yani…

Evet. Çeşme'nin Çeş-
me'de doğmayan ilk belediye 
başkanıyım. Fakat herkes-
ten fazla Çeşmeli hissediyo-
rum kendimi. Aşık olduğum 
Çeşme'ye 25 sene boyunca 
belediye başkanı olmak için 
çalıştım. Ve partim sağ olsun 
beni takdir etti ve aday gös-
terdi. On sene belediye mec-
lis üyeliği ve beş sene ilçe 
başkanlığından sonra. Yüzde 
53.7 gibi bir oyla da seçildim.

Belediye başkanlığı ço-
cukluk hayaliniz miydi?

Yirmi beş senelik hayal-
di… Belki de otuz senelik... 
Daha doğrusu hani küçükken 
sorarlar ya... Ne olacaksın? 
Doktor, mühendis... Bana ne 
olacaksın diye sordukların-
da; ‘Çeşme Belediye Başkanı 
olacağım’ derdim.

ÇEŞME’NIN HER 
ŞEYINI BILIRIM

O yüzden mi  Çeşme'nin hiç alış-
madığı kadar sahalarda gördüğü bir 
başkansınız?

Aynen, yani ben seçildiğim za-
man ‘Şimdi ne yapacağız ne yapma-
lıyız değil, nerede kalmıştık?’ diye 
başladım. Çeşme’nin her santimet-
rekaresinde ne olduğunu bilirim. 
Nerede sıkıntı olduğunu da bilirim. 
Çözdüm mü hepsini? Hayır, tabii ki 
zamana ihtiyacımız var ama 3 sene 
içinde çok ciddi adımlar attığımızı, 
problemlerle ilgili radikal kararlar 
vererek iyi yola koyduğumuzu görü-
yorum. Çeşme yeryüzündeki cennet. 
Bu cenneti 12 ay yaşama konusunda 
hak ettiği noktaya getirmek için eli-
mizden geleni yapacağız.

Peki Çeşme ile ilgili en 
büyük hayaliniz nedir?

12 ay yaşayan, değerlerini 
ve doğasını korumuş, 
müreffeh ve mutlu insanların 
yaşadığı bir Çeşme.

Bunun için nüfusun 48 
binde kalması gerekmez mi? Siz 
ikametgâhınızı Çeşme'ye alın 
çağrısında bulunuyorsunuz...

Ben daha çok bina 
yapılsın ve burada 
yaşamayanlar buraya 
gelsin demiyorum işte. Bu 
çağrıyı sen de dahil herkes 
yanlış anlıyor… Ben zaten 
hâlihazırda Çeşme'de 
yaşayanlara sesleniyorum. 
Bugün itibariyle Çeşme'de 
150 bin kişi yaşıyor. 

Şu anda gerçekten 150 bin kişi var 
Çeşme’de. Ama ikametgâh 48 bin 167! 
Çeşme’de sağlık hizmetlerinin daha iyi 

olması bile yeni nüfusun artmasına bağlı. 
Çünkü nüfusa göre doktor, nüfusa göre 

uzman, nüfusa göre yatırım olacak.
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Çeşme merkezde de bir meydan yenileme çalışma-
nız var...

Evet… Çeşme sahili baştanbaşa düzenliyoruz. 
Beraber Çeşme sahilde yürüyelim. Göreceksin 
karşıdaki dükkânlar şimdiden kendilerini topar-
lamaya başladılar. Ben daha inşaatı bitirmeden! 
Özensiz derme çatma ne varsa kaldırdık. Luna-
park dahil… Şimdi tam belediye binasının karşı-
sına gelen kısımda güneşlenme terasları olacak. 
İster güneşlen, ister biranı, kahveni al gün ba-
tımını izle. Meydan genel olarak bir aya varma-
dan tamamlanacak. Terasların tamamlanması 30 
Temmuz'u bulur.

Yeni meydanda başka neler olacak?

Çeşme'de hareketi sağlamak için biz termal turizmi 
destekliyoruz, festivalleri kültür turizmini destekliyoruz. 
İşte kültür turizmine de iki tane katkımız var. Bunlardan 
bir tanesi sahildeki yeni müzemiz; Kent Kültürü ve Müba-
dele Müzesi, yapımı tamamlanmak üzere. Peki yeter mi? 
Yetmez. Bak şimdi çok şaşıracaksın. Alaçatı çamlık yolun 
bitimindeki eski Kartopu yıkama fabrikası ‘Alaçatı Modern’ 
oluyor. Bu da müthiş bir proje! Gün ışığından faydalanan bir 
etkinlik alanı olacak. Bir modern sanat müzesi... Tam karşı 
alanı da İzmir Ticaret Borsası’na tahsis ettik. Ege Gastrono-
mi Merkezi olacak. Atölyeler kurulacak.

"Başkan Ekrem Oran, 1989’da 
büyük hayallerle kazandığı Boğaziçi 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden 

annesinin rahatsızlığı nedeniyle mezun 
olmadı. Oran, 2018’de çıkan af sonrası 

çok sevdiği sıralara geri döndü, 
hayalinin peşinden koştu ve 25 yıl 

rötarla annesi için diplomasını aldı.

“Bu cenneti  
12 ay yaşama 

konusunda hak ettiği 
noktaya getirmek için 

elimizden geleni 
yapacağız”

Yürüyen merdivenlerine kadar 
hazır duruyor. Asansörleri falan hazır. 

Ama yıllardır atıl durumdaydı. Zamanda 
Faik Tütüncüoğlu yapmıştı ama bomboştu. 
Yan taraftaki dükkânlar da öyle. Biliyorsun 
sokak hayvanları polikliniğini buraya aç-
tım. Kadınlar için psikolojik danışmanlık 
merkezimiz de orada. Yani atıl durumun-
dan kurtulması için bazı belediye hizmet-
lerini oraya taşıdık. 

Bundan sonrasında ise orada bir sa-
nat sokağı ve bir kültür merkezi öngörü-
yoruz. 550 kişilik bir ana salon var. Burada 
hem konserler, senfoniler, tiyatrolar aynı 
zamanda da küçük kapsamlı kongreler ya-
pabiliriz.

Ben de bir Ilıca aşığı olarak diyebilirim 
ki bu anlattığınız gerçekten rüya gibi bir 
proje...

Gerçekten rüya gibi olacak! Tabii bunu 
tek başına bırakmıyoruz. Biz seçimde ‘Ilı-
ca'ya iadeyi itibar yapmaya geliyoruz’ diye 
gelmiştik. Ve gelir gelmez de küçük doku-
nuşlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 
Yıldızburnu Şantiye Evleri arasındaki yürü-
yüş yolu mesela... Herkesin her seçim dö-
neminde konuştuğu Ilıca termal tesisleri 
de hayata geçecek. Ilıca önemli bir sağlık 
turizmi haline gelecek. Bu güzel projenin 
temelini Ekim ayında atıyoruz.

Eski Ilıca Çarşısı’nı da yeniden inşa 
ediyoruz. Bu bölge bütün Çeşme'ye kışın 
ciddi şekilde can suyu olacak. Can damarı 
olacak. Günü birlik Ilıca termal tesislerini 
açıyoruz. Yazlık ve kışlık kapalı havuzlar 
şeklinde… Niye günübirlik? Bak burası çok 
önemli. 10 kat imar var orada.

Belediye dükkânlarının yanındaki boş 
arazi mi yani? Lütfen oraya on katlı bir bina 
yapacağınızı söylemeyin!

Hayır tabii ki! Ama istersem 10 katlı 
bina yaparım. Elimizi öpene orayı 10 kat 
için veririz, belediyeye de müthiş bir gelir 
elde ederiz. Ama tabii ki yapmayacağız. 
Tek katlı bir termal tesis olacak orada... 
İki tane kapalı iki tane açık havuz olacak. 
Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, fit-
ness salonu, kafe... Engelli vatandaşları-
mız için altı adet oda olacak. Onun dışında 
halkımız günübirlik yararlanacak. Neden? 
Otellerimiz de iş yapsın diye... 20 dönüm 
arazi  üzerinde tek katlı muhteşem bir te-
sis yapacağız. Çamur banyosuna kadar her 
şeyin olduğu bir tesis.
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Çeşme anasonu 
sahneye döndü

Çeşme Belediyesi, unutulma-
ya yüz tutmuş anason üretimine 
yeniden başladı. Karakılçık buğdayı 
ve sakız gibi yerel değerlere sahip 
çıkarak yeniden üretime kazandı-
ran Çeşme Belediye Başkanı Ekrem 
Oran, üreticiye piyasanın üstünde 
alım garantisi sözü vererek yüzleri 
güldürdü. Çeşme’nin verimli toprak-
larında anasonu canlandırma hede-
finde olan Başkan Oran; üreticilere 
yeni pazar imkanı sağlayıp anason 
tohumlarını da çiftçilere ücretsiz da-
ğıttı. İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tunç Soyer’in ‘Başka bir tarım 
mümkün’ vizyonuna da destek olan 
Başkan Oran; “Çeşme anasonu sah-
neye geri döndü, taklitlerinden sakı-
nınız” dedi.

Yerel üretime  
sahip çıkılıyor

Sakız ve Kaçeli Koyunu, Kara-
kılçık buğdayı, Anason ve Sakız En-
ginarının ardından Çeşme’deki balık 
kooperatiflerinden de haftalık 200 
kg deniz ürününü alarak belediye-
ye ait tesislerde satışa sunulmasını 
sağlayan Başkan Ekrem Oran, yerel 
üreticiyi desteklemeye devam edi-
yor. Çeşme için tarımın en önemli 
sektörlerden biri olduğu bilinciyle 
hareket eden Çeşme Belediyesi, tüm 
imkânlarını seferber ederek üreti-
cinin yanında yer alıyor. Yerelden 
kalkınma hedefiyle üreticilerin so-
runlarına eğilen ve çözüm odaklı be-
lediyecilik anlayışı ile üreticiye yeni 
alanlar açan Başkan Oran, Çeşme 
Kadın Kooperatifi’nden de içli köfte, 
sarma gibi kadınların yaptığı el eme-
ği ürünlerden alarak belediyelerin 
kafelerinde satışa sunuyor.

Çeşme Kavunu, coğrafi
işaret belgesini aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yö-
reye has Çeşme kavunu için Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi 
işaret belgesini aldı. Büyükşehir’in ilk 
tescilli ürünü olan Çeşme kavunuyla 
üreticiler yeniden heyecanlı günlere 
döndü. Lezzeti ve dayanıklılığıyla öne 
çıkan Çeşme kavunu, üreticiye pa-
zarlama konusunda büyük avantaj-
lar sağlarken coğrafi işaret sayesin-
de de iç ve dış pazarlarda ürünlerini 
daha çok tanıtabilme imkânı suna-
cak. Başkan Oran, “Eskiden tırlarla 
ihraç olan Çeşme kavunu, piyasaya 
döndü. Başkanımız Tunç Soyer ile 
birlikte yaptığımız çalışmalar meyve 
vermeye devam ediyor. Susuz yetiş-
tirilen, ata tohumlu Çeşme kavunu 
Türkiye piyasasına yıllar sonra yeni-
den sunuluyor.” dedi.

‘Dünya sakız 
üretiminde

yerimizi alacağız’
Çeşme’de sakız üretimin art-

tırılması amacıyla hazırlanan ‘Çeş-
me’den Sakız Damlıyor’ projesi son 
hızıyla devam ediyor. Sakız üreti-
minde Sakız Adası’nın 10 katı potan-
siyele sahip olan Çeşme’nin dünya-
daki yerini alması için çalışan Başkan 
Ekrem Oran; damla sakızının insan 
sağlığı açısından olduğu kadar ül-
kenin ekonomik girdisi açısından da 
büyük öneme sahip olduğunu bile-
rek hareket ediyor. Sakız ağaçları-
nın korunması, çoğaltılması, gerekli 
aşılamalarla verimliliğin artırılması 
çalışmalarını da bu çerçevede sürdü-
ren Başkan Oran; “Reçinesi ve yağı 
ile yıllık 180 milyon avroyu aşan gelir 
potansiyeli olan sakız üretimi konu-
sunda attığımız adımların bugüne 
kadar ‘tekel’ konumunda olan kom-
şumuz Yunanistan’da nasıl yankı ya-
rattığını gördük” ifadelerini kullandı.

Doğa ve tarih turizmi 
için yeni bir adres

Denizi, kumu, güneşi, rüzgarı, 
dünyaca ünlü plajlarıyla turizm des-
tinasyonlarının başında yer alan Çeş-
me, kışın da doğa ve tarih turizmiyle 
öne çıkıyor. Çeşme Belediyesi, Ger-
miyan-Ildırı yürüyüş rotasıyla doğa 
ve tarih turizmine de önemli katkılar 
sunuyor. Yaklaşık 10 km’lik yürüyüş 
parkurunu tamamlayan vatandaşlar 
keyifli vakit geçirirken, Çeşme’nin gü-
zellikleri ile de tanışmış oluyor. Şehir 
stresinden uzakta, yeşil doğada huzur 
bulan vatandaşlar, asırlık zeytin ağaç-
larının bulunduğu yol boyunca dağ ke-
kiği, dağ çileği (komerika) ve böğürtlen 
gibi endemik bitkilerle tanışma, aynı 
zamanda topladıkları bu ürünlerin ta-
dına bakma imkanı buluyor.

Çeşme, sporcuların 
gözde ilçesi olacak

Çeşme Belediyesi’nin ev sahip-
liğinde düzenlenen Velotürk Gran 
Fondo Çeşme by Carraro 2021 ile 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
Windsurf Mücadelesi gibi etkinlikler, 
‘Spor kenti Çeşme’ anlayışına büyük 
katkı sağlıyor. Bisikletçileri, sörfçüle-
ri ve sporun her alanından temsilci-
leri Çeşme’de ağırlamaktan mutlu-
luk duyduklarını kaydeden Başkan 
Ekrem Oran, Çeşme’nin kültürle, 
sanatla ve sporla anılması için çalış-
malara devam ettiklerini vurguluyor.

   tarımı, sporu ve 
tarihiyle de gelişiyor

Çeşme; denizi, plajları ve temiz havasıyla meşhur olsa da 
belediyecilik hizmetleriyle de son dönemlerde öne çıkmaya 

başladı. Belediyenin yaptığı çalışmalar sayesinde ilçenin 
doğasına, tarihine, kültürüne, yöresel lezzetlerine ilgi arttı. 

Kentin çehresinin değişmesi ve atıl kalan noktaların yeniden 
canlandırılması da yerel halkın takdirini topladı.

Çeşme’ye yakışır bir 
meydan yapıldı

Bir süre önce düzenleme ça-
lışmalarına başlanan Cumhuriyet 
Meydanı tamamlandı. 30 yıldır ye-
nilenmeyen, Çeşme’nin ihtiyaçlarına 
cevap vermeyen, eski ve kullanış-
sız bir alan olan meydan, yapılan 
çalışmaların ardından modern bir 
görünüme kavuştu. Pandemi dö-
neminde aralıksız çalışmaların ya-
pıldığı Cumhuriyet Meydanı, hızlı bir 
şekilde tamamlanarak vatandaşların 
hizmetine sunuldu. Kentin çehresini 
değiştirmeye, modern bir kent anla-
yışının olmazsa olmaz park ve mey-
danlarını ilçede büyük oranda arttır-
maya devam eden Çeşme Belediye 
Başkanı Ekrem Oran, Çeşme’ye ya-
kışır bir meydan yaptı.

Tarihi dokusuyla da 
eşsiz bir ilçe; Çeşme

Cumhuriyet Meydanı’nda yıllar-
dır atıl durumda bulunan Gümrük 
Binası restore edilerek Çeşme Kent 
Müzesi’ne dönüştürüldü. Başkan 
Ekrem Oran, tarihi binayı dokusunu 
bozmadan aslına uygun bir şekil-
de yeniden hayata döndürdü. Çeş-
me’nin sadece denizi, kumu, güneşi 
ve rüzgârı ile değil, tarihi dokusuyla 
da eşsiz bir kent olduğunu gösteren 
çalışmalara imza atan Başkan Oran; 
Çeşme’nin tarihi değerlerine sahip 
çıkıp, yeniden ayağa kalkması için 
kolları sıvadı.

‘Ilıca’ya iade-i itibar 
sözümüzü tutuyoruz’

Çeşme’de hayata geçirdikleri 
projelerle fark yaratan Başkan Ek-
rem Oran, Ilıca Yıldız Burnu’na yeni 
bir Rekreason Alanı kazandırdı. Ilı-
ca’da 5059 Sokak’ta yıllardır atıl du-
rumda bulunan alana plaj, yürüyüş 
ve bisiklet yolu yaparak vatandaş-
ların hizmetine sokan Çeşme Bele-
diyesi, burada ayrıca aydınlatma ve 
sulama sistemi kurarak peyzaj dü-
zenlemesi de yaptı. Rekreasyon Ala-
nı’nın halkın kullanımına açan Baş-
kan Ekrem Oran, Ilıca’ya iade-i itibar 
sözünü tutmaya devam edeceğini 
bir kez daha göstermiş oldu.

ÇEŞME;
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Dar sokaklar için 
‘Çöp Taksi’ hizmeti

Yaz aylarında milyonları ağır-
layan Çeşme Belediyesi, temizlik 
çalışmalarının daha hızlı yapıla-
bilmesi için ‘çöp taksi’ uygulaması 
başlattı. Çeşme Belediye Başkanı 
M. Ekrem Oran, “Pırıl pırıl bir Çeş-
me için çalışıyoruz” dedi. Oran, bü-
yük çöp kamyonlarının giremediği, 
fiziki koşulları uygun olmayan böl-
gelerde kullanılmak üzere 6 adet 
çöp taksi ekibi oluşturdu.

Evde Sağlık Hizmeti 
dertlere derman

Sosyal belediyecilik anlayışı ile 
hayata geçirdiği projelerle de ilklere 
imza atan Başkan Oran, Dr. Tayfun 
Aydemir Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde 
de vatandaşların yanında olmaya 
devam ediyor. Yaşam merkezi içeri-
sinde 2 sosyolog, 1 psikolog, 1 fiz-
yoterapist, 1 fizik tedavi teknikeri, 
2 hemşire, 1 berber ve hasta nakil 
aracı yer alıyor. Hasta Nakil Ara-
cı ve Evde Sağlık Hizmetleri’nden 
faydalanmak isteyen vatandaşlar, 
0232 729 87 29 numaralı telefonu 
arayarak randevu alabiliyor. Başkan 
Ekrem Oran, amaçlarının evde yaşlı 
ve yatalak hastalara bakım hizmet-
leriyle birlikte bu kişilere koruyucu, 
önleyici sağlık hizmetler vererek 
yaşam kalitelerini attırmayı hedefle-
diklerini de belirtiyor.

Sokaktaki can 
dostlar yalnız 
bırakılmıyor

Çeşme Belediyesi, ilçede ya-
şayan sokak hayvanları için Ve-
teriner İsmail Ekmekçioğlu Sokak 
Hayvanları Kliniği bünyesinde ala-
nında uzman veterinerlerle can 
dostlara hizmet veriyor. Klinik ve 
hayvan nakil aracı sokakta yaşa-
yan hayvanlara herhangi bir ka-
zada acil durum müdahalesi, aşı, 
kısırlaştırma ve tedavi hizmeti su-
nuyor. 

Köpeklere özel parklara yoğun ilgi
Alaçatı’da köpeklere özel açtığı ‘Pati Park’ın büyük ilgi görmesi üzerine ha-

rekete geçen Çeşme Belediyesi; Çeşme Merkez, Ilıca, Dalyan, Germiyan ve Çiftlik 
olmak üzere 5 adet Pati Park’ın yapımı için start verdi. Kentin kalabalığı içeri-
sinde köpeklerini gezdirebilecek yer bulmakta zorlanan hayvanseverler, ‘Pati 
Park’ta köpeklerini rahatça gezdirme fırsatı buluyor. Ayrıca köpekler için de farklı 
aktiviteler yapabilecekleri setler yer alıyor.

Masal Evleri, eğitimi 
ve istihdamı sağlıyor

Çeşme’de çocukların sosyal ge-
lişimleri için uygun koşulları sağla-
mak, annelerin ekonomik hayata ka-
tılımını sağlayacak mesleki eğitimler 
vermek için kurulan okul öncesi eği-
tim ve bakım merkezleriyle önemli 
bir hizmet sunuluyor. Çeşme’nin her 
yerine yayılması planan ‘Masal Evi 
Projesi’yle ekonomik geliri düşük 
olan ailelerin çocukları belediyenin 
Masal Evi’ne bırakılabiliyor. Çocuklar 
sosyal etkinliklerden faydalanırken 
anneler de aile ekonomisine katkı 
sağlayacak eğitimler alıp ekonomik 
hayata katılabiliyor.



1
4

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

1
5

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

KIYIDAN KIYIYA 
YEŞIL FESTIVAL

Geçtiğimiz 19-24 Ağustos tarihleri 
arasında Çeşme’de gerçekleşen Türki-
ye’nin ilk sürdürülebilir organizasyonu 
‘Kıyıdan Kıyıya Türkiye-Yunanistan Film 
Festivali’, sinemanın iyileştirici gücüyle 
birlikte karbon ayak izimizi azaltmayı 
hedefledi. Festival kapsamında davetli 
yönetmen ve oyuncularla birlikte her 
sabah Çeşme’nin ayrı bir kıyısında, kıyı 
temizliği ve su altı çekimleri yapıldı. De-
liklikoy, Ilıca Plajı, Çark Plajı ve Kocaka-
rı Plajında yapılan kıyı temizliğine çok 
sayıda vatandaş da katıldı. Gündüzleri 
yönetmenlik, kamera önü oyunculuk 
ve sürdürülebilir yaşam üzerine atöl-
yeler ve master class’lar gerçekleştiri-
len festivalde her akşam Alaçatı Amfi 
Tiyatro’da açık hava film gösterimleri 
gerçekleştirildi.

Çeşme’nin festivalleri

bir başka güzel

Çeşme Belediyesi tarafından 
24-27 Mart tarihleri arasın-
da bu yıl 11’incisi gerçekleş-
tirilen Alaçatı Ot Festivali, 

binlerce kişiyi ağırladı. Konserlerden 
seminerlere, sergilerde yemek yapım 
ve tadım atölyelerine kadar birçok et-
kinliğin gerçekleştirildiği festivalin son 
gününe İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 
de katıldı. Festivalde çıtayı en yükseğe 
çıkardıklarını belirten Çeşme Belediye 
Başkanı Ekrem Oran, “Festivalimizi en 
iyi şekilde taçlandıralım dedik. İki tane 
büyük başkanımıza bizi yalnız bırakma-
dıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Ot festivaline ilk defa geldiğini söy-
leyen Başkan Ekrem İmamoğlu, “Bu 
güzel toprakların bereketini, tadını, lez-
zetini, üretimin gücünü, kadının gücünü 
hissettim. Harikasınız” diye konuştu.

Başkan Tunç Soyer ise; “İnanın top-
lumlarda da mevsimler var; bazen kara 
kış yaşanır ama arkasından güneşler açar 
ve baharlar gelir. Emin olun çok güzel bir 
bahar bizi bekliyor. Ve o toplumsal baharı 
hep beraber kuracağız. Kimse enseyi ka-
rartmasın. O güzel memleket bizi bekli-
yor” ifadelerini kullandı.

Alaç atı Ot Festivali, bir yemek festiva-
linin çok ötesinde; doğ adan koparılmış , 
betonlar arasına sıkıştırılmış, beden-
lerini ve ruhlarını iyileş tirmeye ç alış an 
insanların ö nemli bir kaç ış  noktası ol-
ması bilinciyle organize edildi.

GERMIYAN 
FESTIVALI

Geçtiğimiz yıl 7’ncisi düzenlenen 
Germiyan Festivali’nde de pek çok atölye 
çalışmasına, söyleşi ve sergilere ev sahip-
liği yapıldı. Yerli üreticilerin ürünlerini ser-
gilediği stantlarda yerel değerler ön plana 
çıktı. Tohumdan kâğıda, kâğıttan toprağa 
dönüşümün öyküsü “Tohum Kâğıtlar” 
atölyesi yoğun ilgi gördü. Birbirinden gü-
zel ve lezzetli yöresel ekşi mayalı ekmek-
lerin yarıştığı etkinlikte “İyi tarım, güvenli 
gıda, sağlıklı gelecek” vurgusu yapıldı.

OVACIK FESTIVALI
Geçtiğimiz 18-19 Eylül tarihlerinde 

gerçekleştirilen 6. Ovacık Tarım ve Sakız 
Koyunu Festivali’nde Çeşme’nin ‘En İyi 
Kavunu’ seçilirken, ‘En İyi Sakız Koyunları’ 
da yarıştı. Karakteristik bir tür olan Sa-
kız ve Kaçeli Koyununu yaşatıp yetiştirici 
sayısını arttırma noktasında farkındalık 
yaratan festivalde; endemik türler olan 
kavun, sakız ağacı, beyaz soğanı, kara-
kılçık buğdayı, kekik gibi yerli tohumların 
korunması ve gelecek kuşaklara sağlıklı 
gıdanın ulaşması da amaçlandı. Ekrem Oran, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer
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Daha önce iktidarın, iç siyasi he-
defler için 2019 yerel seçimleri son-
rası kamunun 25 milyar dolar döviz 
rezervi erittiği dile getirilmişti. Satı-
lan, eritilen döviz rezervi miktarı tam 
olarak ne kadardır? 128 milyar dola-
rın üzerinde midir?

Muhtemelen çok üzerinde an-
cak bunu tespit edebilmek için ra-
kamların net olarak verilmesi lazım. 
Daha şeffaf bir yönetim lazım. Çün-
kü bu bir protokole dayanıyor. Ne 
kadar o protokole ve hazineye da-
yanarak aktarılmış tam olarak onları 
bilmiyoruz ama muhtemelen 128 
milyar doların üzerinde olduğunu 
söyleyebilirim.

128 milyar dolarlık döviz rezerv-
leri Merkez Bankası’ndan hangi yol-
larla çıkarılmıştır?

Hazine ile yapılan protokol yolu 
ile satıldı. Kamu bankalarına satıldı, 
oradan da istedikleri kişilere satıldı. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı-
ğı için bu konuda fazla bilgiye de sa-
hip değiliz. Ama bu gibi bilgiler uzun 
süre gizli kalamaz.

‘SORUMLUSU 
SIYASI IRADE’

Merkez Bankası, kendi bünyesi 
dışında yapılan satışlara ilişkin bir 
Karar Defteri tutmuş mudur?

Merkez Bankası kendi bünyesi 
dışında yapılan satışlara ilişkin bir 
banka meclisi kararı almıştır. Bun-
ları yapması gerekiyor. Prosedürler 
muhtemelen yerine gelmiştir. ‘Ülke 
rezervlerinin eritilmesi ile finansal 
düzeyi bu kadar tehlikeye atacak ka-
rarı kim vermiştir?’ diye düşünürsek, 
kararı şu anda devleti yönetenler 
vermiştir. Onların istediği doğrultu-
da bu kararlar verilmiştir. Özetle bu 
kararların arkasında siyasi bir irade 
vardır.

Merkez Bankası’ndan çıkarılan 
dövizler nereye aktarılmıştır?

Bunlar öncelikle hazineye ak-
tarıldı. Sonra önemli ölçüde kamu 
bankalarına, kamu bankaları yoluyla 
bazı şirketlere kişilere ve vatandaş-
lara aktarıldı.

Bülent
KUŞOĞLU

CHP Parti Meclisi Üyesi

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı

CHP İdari ve Mali 
İşlerden Sorum-
lu Genel Başkan 

Yardımcısı ve Ankara Mil-
letvekili Bülent Kuşoğlu ile 
İz Dergi için Meclis’teki oda-
sında buluştuk. Ekonomik 
açıdan yangın yerine dönen 
ülkemizde şimdiye kadar 
enflasyon ve işsizliğe çare 
bulmak için ne bir program 
ne de bir proje sunmayan 
tek adam yönetiminin hu-
kuku, adaleti ve güveni de 
yok ederek sorunları arttır-
dığını vurgulayan Ekono-
mist CHP’li Kuşoğlu, başta 
yatırımcılar olmak üzere, 
toplumun her kesiminde bir 
tedirginlik ve korku iklimi-
nin hakim olması yüzünden 
kaynakların yurt dışına çıka-
rıldığını, iş insanlarının yurt-
dışında yatırım yaptıklarına 
dikkat çekti.

AKP iktidarının doları 18 
liradan bir gecede 11 liraya 
düşürdüğünü hatırlatan 
Kuşoğlu, “Devlet vatanda-
şını kandırmaz, aldatmaz, 
manipülasyon çekmez” 
diye konuştu. Doların yük-
selmeye devam edeceğini, 
sonbaharda bir erken se-
çim olabileceğini ve iktidara 
geldiklerinde yaşanan kötü 
gidişatı tam tersine çevire-
ceklerini iddia eden CHP'li 
Kuşoğlu, İz Dergi’ye çarpıcı 
açıklamalarda bulundu.

RÖPORTAJ: Cengiz Aldemir

‘CHP’NIN IKTIDARINDA 

ILK IŞIMIZ, GÜVEN IKLIMINI 

OLUŞTURMAK OLACAK’
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‘DOLAR PATLAYACAK’
Doların yükselişi sizce sürer mi? 

Bu şartlar altında doların yükselişi sürer; 
enflasyon yükseldiği sürece sürer. Bir de Amerika 
faizleri arttırırsa bizde dolar artar. İlk 6 ayda doları 
baskılayarak 14 lira civarında tutabilirler ama yıl 
sonuna kadar bunu yapmaları mümkün değil. Her 
halükârda dolar patlayacaktır. 

‘HEP TERSI YAPILDI’
İktidarın ‘döviz güvenli liman olmaktan çıktı’ 

sözlerini nasıl okumak lazım?

İktidarın şimdiye kadar her söylediklerinin 
tersi çıktı. ‘Döviz güvenli liman olmaktan çıktı’ de-
diler ama aslında tam tersini yaptılar. Türk lirasını 
dolara bağladılar; şu anda dolarizasyona uğramış 
bir Türkiye var. Sözleşmelerini dolar üzerinden 
yapan, parasını dolara bağlamış bir Türkiye var. 
Kur korumalı mevduat hesabı demek, dolara bağ-
lı mevduat hesabı demektir.

Hazine Bakanı Nureddin Nebati yönetiminin 
yaşanan krize çözüm bulacağını inanıyor musu-
nuz? 

Bakan Nebati'nin sözlerine kesinlikle inan-
mıyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bize bir 
sunum yapmıştı. Oradaki ekonomi ile ilgili önlem 
açıklamaları da teşhisleri de yanlıştı.

Öncelikle Tayyip 
Erdoğan tabii ki 

kendisini kurtarmaya 
çalışıyor ama sonuçta 
‘benden sonra tufan 

olsun’ anlayışı bu 
yapılanlar. Bu konuda 

birçok reform ve 
yapılması gereken 
temel işler var. Bu 
aspirin tedavisi ile 

yürütülecek bir iş değil.
‘SONUÇ IFLAS 
OLACAK’

Seçimi kaybedeceğini gören iktidar, 
muhalefetin iktidar sürecini zora sokmak için, 
‘benden sonrası tufan olsun’ anlayışıyla mı 
hareket ediyor sizce?

Öncelikle Tayyip Erdoğan tabii ki kendisini 
kurtarmaya çalışıyor ama sonuçta ‘benden 
sonra tufan olsun’ anlayışı bu yapılanlar. Bu 
konuda birçok reform ve yapılması gereken 
temel işler var. Bu aspirin tedavisi ile 
yürütülecek bir iş değil. Operasyon gerekiyor 
ancak bunu sürekli olarak geciktiriyorlar. 
Yıllardan beri yapmadı şimdi seçim öncesi de 
yapmıyor bunu. Herkesin bildiği ekonominin 
doğrularıyla bile yapmıyor maalesef. ‘Nas’ 

diyerek, ‘ekonominin kitabını yazdım, ben 
ekonomistim, faiz sebeptir enflasyon 

sonuçtur’ diyerek oyalama taktiği 
içinde. Bunun sonucu gerçekten 

iflas olacak öyle görünüyor.

‘MILLET TEDIRGIN’
Doların bir günde 18 liralardan 

11 liraya düşmesinin arka planında 
özetle neler yatıyor? 

Gidişattan herkes psikolojik 
olarak çok rahatsız. Bunun sonu 
nereye varacak diye tedirginlik ya-
şıyor millet. Kambiyo kontrolleri 

gelir; elimizdeki dolar, altınları alır 
tedirginliği var. Aynı şekilde iş dün-
yası benzer korkular yaşıyor. Düş-
mesi için bir bahane oldu ama devlet 
vatandaşına bilgi vermeden böyle 
operasyon yapmaz. Devlet vatan-
daşını kandırmaz, aldatmaz. Devlet 
vatandaşına manipülasyon çekmez. 
Maalesef bu tek adam yönetiminde 
devlet vatandaşına manipülasyon 
çekerek habersiz, tam tersine po-
litikalar uygulayacağını söyleyerek 
doları 18'den 11'e düşürdü. Bu du-
rum ülkenin istikrarı için çok kötü 
bir durum. Ne yazık ki istikrarsız bir 
yönetim ile karşı karşıyayız. Hesap 
verilebilirlik önemlidir hiçbir zaman 
hesap vermediler, vermemek için de 
direniyorlar.
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Kur korumalı mevduat durumuna 
nasıl gelindi?

Rezervlerin yükseltilmesi gereki-
yordu, bu şekilde faizleri yükseltmiş 
oldular. Bu doğrudan değil, dolaylı 
olarak faiz yükseltmektir. Bankalar 
size 14-17 arasında faiz veriyor üs-
tünü devlet tamamlıyor. Kur ne kadar 
artarsa o kadarını ‘ben garanti’ edi-
yorum diyor. Hatta espri de yapılıyor 
bu konuda ‘tesettürlü faize’ deniliyor. 
Sonuçta enflasyon korumalı mevdu-
at hesabı denilen bir şey yok. Faizler 
enflasyona göre ayarlanır zaten. Ba-
kın Amerika'da enflasyon yükseldiği 
için faizleri yükseltiyorlar. Bu bütün 
dünyada böyle. 

ERKEN SEÇIM 
ISTIYORLAR 
YAPAMIYORLAR!

İktidarın yeni ekonomi hamleleri 
bir erken seçim sinyali mi?

Evet, kendileri de bir erken seçim 
düşünüyorlar. Bu birkaç yıldan beri 
yapmaya çalıştıkları bir şey. Yapama-
dılar, kendilerine güvenemediler, yine 
bir teşebbüste bulunmak istiyorlar. 
Çünkü ülke her geçen gün daha kö-
tüye gidiyor, partileri de daha kötüye 
gidiyor. Yine bir seçim yapma çabası 
içindeler ama becerebilecekler mi, bi-
raz zor!

Bu şartlar altında erken seçime 
gitmezler ancak ‘yapabilir miyiz’ diye 
düşünüyorlar. Çok uzatırlarsa olmaz 
ama sayın genel başkanımızın söy-

lediği gibi sonbaharda bir seçim te-
şebbüsleri olabilir.

‘HERKESE GÜVEN VERECEĞIZ’
CHP iktidara geldiğinde ekonomiyle ilgili öncelikli çalışmaları-

nızın konu başlıkları ne olacak?

İktidara geldiğimizde ekonomi ile ilgili olarak yapmamız 
gereken ilk şey her kesime güven vermek olacak. İnsanların bu 
ülkeye güvenmesini, yatırım yapmasını sağlamaya çalışacağız. 
Bugün bizim yatırımcılarımız yurtdışına gidiyorlar. Örneğin Bul-
garistan, İngiltere gibi ülkelere yatırım yapıyorlar. Türkiye'de yar-
gıya, hukuka güvenilmeyecek bir durum var. Her an malına mül-
küne el konulabiliyor insanların. Şu anda TMSF'de haklı haksız 
800 civarında el konulmuş şirket var. Türk vatandaşları burada 
para kazanıyorlar ama paralarını yurt dışına götürüyorlar. Türk 
sermayesi yurtdışına gidiyor en az 200 milyar doları var Türkle-
rin yurt dışında. Ayrıca dil bilen doktorlarımız, bilim insanlarımız, 
çalışabilecek yurttaşlarımız yurtdışına kaçıyor. Neden kaçıyorlar 
yatırımlarını Türkiye'de döndüremeyecekleri için kaçıyorlar. Bunu 
tersine çevirmemiz şart. Türkiye'yi tekrar güvenli bir liman haline 
getirmek için o iklimi oluşturmamız lazım.

Gidişattan herkes psikolojik olarak çok rahatsız. 
Bunun sonu nereye varacak diye tedirginlik 

yaşıyor millet. Kambiyo kontrolleri gelir; 
elimizdeki dolar, altınları alır tedirginliği var. 

Aynı şekilde iş dünyası benzer korkular yaşıyor.
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Küresel ısınmayı bilim insanlarının önerdiği 1,5 - 2°C bandında 
dizginleyemediğimiz takdirde; referans senaryolara göre Türkiye’de 

üretim, milli gelir ve istihdamda ciddi bir düşüş, gıda fiyatlarında ise büyük 
artış yaşanacak. Yani iklim krizi sadece bir avuç insanın yersiz kaygısı 

ya da o ikonik fotoğraftaki gibi kopmuş buzulun üzerindeki kutup ayısının 
sorunu değil; hepimizin sorunu.

     MURAT BAKAN İZ DERGİ İÇİN YAZDI 
TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili

Iklim Krizi
Dünya’nın Varoluş Problemi

Iklim Krizi
Dünya’nın Varoluş Problemi
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Kıyı bölgeleri; kalıcı toprak kaybı, taşkın ve 
erozyonlara maruz kalacak. Kıyı ekosistemlerin-
de bozulum, toprağın, suyun tuzlanması ve doğal 
drenaj kaybı görülecek.

Deniz canlıları yüzde 17 azalacak. Sıcaklık ve 
asitlenmenin artmasıyla, oksijen miktarı ve gıda 
arzı azalacak, Kuzey Ege Denizi'ndeki balık stok-
ları yüzde 18 oranında azalacak.

İklim kriziyle mücadelede başarıya ulaşılama-
ması halinde, Türkiye’de yüzde 50’lere ulaşacak 
milli gelir kaybı yaşanabilir.

Küresel ısınmayı bilim insanlarının önerdiği 
1,5 - 2°C bandında dizginleyemediğimiz takdirde, 
Türkiye’de üretim, milli gelir ve istihdamda refe-
rans senaryolara göre ciddi bir düşüş, gıda fiyatla-
rında ise büyük artış yaşanacağını ortaya koyuyor.

Yani iklim krizi sadece bir avuç insanın yersiz 
kaygısı ya da o ikonik fotoğraftaki gibi kopmuş 
buzulun üzerindeki kutup ayısının sorunu değil; 
hepimizin sorunu.

ILK HEDEF: KÖMÜRDEN 
VAZGEÇMEMIZ LAZIM!

Dünya kömürlü termik santralleri kapatıyor. 
Türkiye’nin de karbon emisyonunu net sıfır ya-
pabilmesinin başka yolu yok. Bunu ısrarla tekrar 
ediyoruz ancak enerji lobisini aşamıyoruz. Çok 
kısa bir süre önce Türkiye, 2053 yılını hedef olarak 
belirledi ve o tarihte Türkiye’nin karbon nötr ülke 
olacağını açıkladı.

 Ancak bu açıklamanın altı boş, çünkü siz kö-
mürlü termik santralleri kapatmazsanız teknik 
olarak bu hedef mümkün değil. Türkiye’nin yıllık 
emisyon miktarı 506 milyon ton, enerji kaynak-
lı emisyon miktarı ise 364 milyon ton civarında. 
Bizim tüm yutak alanlarımız yani ormanlarımızın 
ve sulak alanlarımızın tamamı en yüksek zama-
nında 100 milyon ton karbon absorbe ediyor. Siz 
kömürden çıkmadan karbon emisyonunuzu na-
sıl düşüreceksiniz?

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Meclis’te ba-
kanlığının bütçesi için yaptığı konuşmada, ‘nük-
leer güç santrali ile emisyonları düşüreceğini’ 
iddia etti. Bu bilgi doğru değil. Zira nükleer güç 
santrallerinin emisyonu sıfır değil ayrıca sıfır ka-
bul etseniz dahi nükleer güç santralleri mevcut 
emisyonu düşürmez, yeni emisyon da yaratmaz. 
Daha doğrusu çok düşük bir emisyon yaratır. 
Kaldı ki bu temiz ve yeşil bir enerji de değil. Biz 
bunun tehlikelerini unutmadık. Çernobil'i unut-
madık, Fukuşima'yı unutmadık. Sadece Çerno-
bil'de 200 bin insan öldü, 100 bin çocuk sakat 
doğdu. Karadeniz'e yağmur oldu yağdı o radyo-
aktif bulutlar ve hâlâ Karadeniz insanı o nükleer 
santral patlamasından dolayı kanser riski altın-
da. O bakımdan nükleer enerjiyi bir alternatif 
olarak düşünmemek gerekir.

Avusturya 2020 yılından beri, Belçika 
2016’dan beri kömürsüz, Fransa 2022, İngiltere 
2024 yılında kömürden çıkıyor, Almanya 2030 
yılında çıkıyor, örnekleri artırabiliriz. Türkiye de 
aynı kararlılıkla kömür ısrarını sürdürüyor.

Bugün yaşadıklarımız gelecekte yaşa-
nacakların birer fragmanı... Geçtiğimiz yaz 
ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde yaşa-
nan kıyamet yangınları, seller, fırtınalar daha 
başlangıç. Eğer gerekli tedbirleri almazsak bu 
gezegen ve güzel ülkemiz hepimiz için yaşan-
maz bir yer haline gelecek.

IKLIM KRIZIYLE 
MÜCADELEDE 
NELER YAPILMALI?

Eğer biz; öncelikle ülkemizi korumak, 
sonrasında da dünyada oluşan yeni karbon-
suz ekonomik sistemin dışında kalmak iste-
miyorsak radikal kararlar almak zorundayız.

Dünya ve biz tarihsel sorumluluğumuz 
ölçüsünde emisyonlarımızı düşürmezsek ne 
olur? WWF Türkiye’nin hazırladığı rapora göre;

Küresel ısınma sadece 3 santigrat sevi-
yesine ulaştığında 2100 yılına kadar küresel 
ısınmaya bağlı olarak deniz seviyesi 74 cm ar-
tacak. İstanbul ve İzmir’de 50 cm yükselmesi 
durumunda 252 bin kişi taşkınlara maruz ka-
lacak.

Dünya hızla ısınıyor ve bu hızla ısınmaya devam ederse yüzyılın so-
nunda dünyamız bir ateş topuna dönebilir. Ve bize hayat veren bu 
gezegen hepimiz için yaşanmaz bir yer olabilir. Bunu ben söyle-

miyorum, yaşanan durumu kanımca en iyi ifade eden ünlü İngiliz Astrofizik-
çi Stephen Hawking söylüyor. Ölmeden önce yaptığı röportajda “İnsanoğlu 
önümüzdeki altı yüz senede Dünya'yı bir ateş topuna çevirecek. Artan nüfus 
ve enerji talebi gezegeni felakete sürükleyecek. İnsanlık hayatta kalmak için 
Dünya'yı yüz yıl içinde terk etmeli. Burada tükeniyoruz. Gitmemiz gereken 
tek yer başka dünyalar. Diğer güneş sistemlerini keşfetmemizin tam zamanı. 
Farklı sistemlere yayılmak, bizi kendimizden kurtaran tek şey olabilir. İnsan-
ların Dünya'yı terk etmesi gerektiğine inanıyorum” demişti.

Dünya kömürlü termik
santralleri kapatıyor. Türkiye’nin 

de karbon emisyonunu net sıfır 
yapabilmesinin başka yolu yok. 

Bunu ısrarla tekrar ediyoruz ancak 
enerji lobisini aşamıyoruz.

Sadece Çernobil’de 200 bin insan öldü, 
100 bin çocuk sakat doğdu. Karadeniz’e 

yağmur oldu yağdı o radyoaktif bulutlar ve hâlâ 
Karadeniz insanı o nükleer santral patlamasından dolayı 

kanser riski altında. O bakımdan nükleer enerjiyi bir alternatif 
olarak düşünmemek gerekir.
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Aynı rüzgâr enerjisinde olduğu gibi güneş ener-
jisinde de gidecek çok yolumuz var hep söyledik bu-
radan da ifade etmek isteriz; Türkiye, dünyada birçok 
alanda teknoloji takipçisi bir ülke. Eğer iklim krizi ve 
yenilenebilir enerjiyle ilgili adımları hızlıca atmazsak, 
yine teknoloji takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hal-
buki Türkiye’nin bu konuda teknoloji öncüsü olma fır-
satı var. Türkiye’de bir iktidar değişikliği her konuda 
olduğu gibi bu konuda da paradigma değişikliğini geti-
recek. İktidarımızda dünyada oluşacak yeni karbonsuz 
ekonomik düzen içinde hem gezegenimizin hem ülke-
mizin geleceğini kurtarmak hem de ülkemizdeki refahı 
arttırmak için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Türkiye’nin 
tüm politikalarını iklim krizi üzerinden değerlendirece-
ğiz. Böylelikle; ekonomi, sağlık, eğitim, ulusal güvenlik, 
tarım, orman ve daha birçok konuda ülke politikalarını 
iklim krizi üzerinden değerlendirerek, Türkiye Cumhu-
riyeti’ni ikinci yüzyıla hazırlayacağız. Partimizin ikinci 
yüzyıla çağrı beyannamesinde ‘ekosistem hakkı’ ile 
işaret edilmek istenen de tam olarak budur.

IKLIM YASASI DERHAL!
Derhal bir iklim yasası çıkarmalıyız. Bu yasa, Mec-

lis’teki tüm siyasi partilerden milletvekillerinin ortak 
imzası ile verilmeli. Hepimiz bu bilinç ve kararlılıkla ha-
reket etmeliyiz. Türkiye 2050 yılına kadar iklime zarar-
sız olma hedefini yasal bir zorunluluk haline getirmeli 
ve ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşların bu konuda 
gerekli tedbirleri almasını sağlamalı.

Avrupa Birliği’nde olduğu gibi Türkiye’de de bilim 
insanlarından oluşan bir kurul oluşturulmalı. Bu ku-
rul; Türkiye’nin iklim krizi ve doğa politikaları konu-
sunda alınacak önlemleri, emisyon hedeflerini, Paris 
İklim Anlaşması kapsamındaki taahhütlere uyum 
konularında raporlar hazırlamalı ve bilimsel tavsiye-
lerde bulunmalı.

Gerek iklim krizinin azaltım gerekse uyum aşa-
masında alınacak tedbirler esas alınarak; bu konu-
nun öncelikli ve tüm politikaların üzerinde görülerek, 
tüm siyasi partilerin, uzmanların, sivil toplum kuru-
luşlarının, meslek odalarının, iş dünyasının, sendi-
kaların görüşlerinin alınarak eyleme geçilmesi ve bu 
kapsamda gerekli yasal düzenlemeleri yaparak ive-
dilikle hayata geçirmek zorundayız. Çünkü gidecek 
başka yerimiz yok.

Türkiye bulunduğu coğrafya ve güneşli gün sayısı dikkate alındığında güneş enerjisi 
için çok elverişli bir konumda. Burada da bilhassa çorak, kurak, verimsiz araziler 

üzerinde güneş enerjisi tarlaları yapılarak Türkiye’nin fosil yakıtlara olan bağımlılığı 
azaltılabilir ve bu arada karbon emisyonu düşürülebilir.

Derhal bir iklim yasası 
çıkarmalıyız. Bu yasa, Meclis’teki 

tüm siyasi partilerden milletvekillerinin 
ortak imzası ile verilmeli. Hepimiz bu bilinç 

ve kararlılıkla hareket etmeliyiz. Türkiye 2050 
yılına kadar iklime zararsız olma hedefini yasal 

bir zorunluluk haline getirmeli ve ülkemizdeki 
tüm kurum ve kuruluşların bu konuda gerekli 

tedbirleri almasını sağlamalı.

Kömür artık hem pahalı bir enerji kaynağı hem de insan 
sağlığına olumsuz etkileri tartışılmaz noktada ayrıca karbon 
emisyonu üreten en önemli fosil yakıt. Biz ‘Türkiye kömürden 
çıkmalı’ diyoruz ancak bunu yaparken ekonomisi kömüre da-
yalı yerlerde de adil dönüşüm sağlanmalı diyoruz.

Zonguldak örneğinden hareketle; alternatif ekonomiler 
geliştirilmeli, işçiler için adil geçiş fonu oluşturulmalı, yenile-
nebilir enerji alanında istihdam olanaklarının yaratılması ve 
mesleki eğitimlerin verilmesi gerekir.

İktidar, karbon nötr hedefini 2053 yılı olarak 
ilan etti, bunu 2050 olarak güncellemeliyiz. Tür-
kiye’nin bunu yapabilecek potansiyeli var. Eğer 
yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğimiz ener-
ji miktarını artırabilirsek bu mümkün. Almanya 
2030 sonunda toplam elektrik talebinin yüzde 
80’ini yenilenebilir enerjiden karşılayacak. Biz 
ise hali hazırda elektrik üretiminin yüzde 60’ını 
kömür ve gaz gibi fosil kaynaklardan sağlıyoruz. 
Yani önümüzde daha çok yol var.

Yanı sıra Türkiye rüzgârda 2023 yılına kadar 
kurulu güç olarak 20.000 MW’yi hedeflemişti. 
Bugün geldiğimiz nokta 8.8 MW. Bu kurulu güç 
neredeyse Çin’de sadece bir çiftlikteki, Gansu 
rüzgar çiftliğindeki kurulu güce eşit. Elbette rüz-
gar enerjisinin de çevresel bakımdan tamamıyla 
masum olduğunu söylemek doğru değil. Yarattığı 
gürültü kirliliği, deniz ve kara ekolojisine bilhas-
sa kuşlara olan etkisini görmezden gelemeyiz. 
Ancak fosil yakıtların yarattığı tahribatı düşün-
düğümüzde daha temiz bir enerji kaynağı olarak 
çevreye etkisi değerlendirilerek doğru yerlere ya-
pılması desteklenmeli.

Bir diğer önemli yenilenebilir enerji kayna-
ğı ise güneş enerjisi. Giderek verimliliği artan ve 
teknolojisi ucuzlayan güneş enerji santralleri tüm 
yenilenebilir enerji kaynakları içinde ilk sıralar-
da yerini alıyor. Gelişmiş ülkeler bu konuda cid-
di yatırım yapıyor ve güneş enerjisinden oluşan 
tarlalar ile hem enerji çeşitliliklerini arttırıyor hem 
de fosil yakıtlardan çıkışı hızlandırıyorlar. Türkiye 
bulunduğu coğrafya ve güneşli gün sayısı dikkate 
alındığında güneş enerjisi için çok elverişli bir ko-
numda. Burada da bilhassa çorak, kurak, verimsiz 
araziler üzerinde güneş enerjisi tarlaları yapılarak 
Türkiye’nin fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıla-
bilir ve bu arada karbon emisyonu düşürülebilir. 

ENERJIDE YENILENEBILIR 
KAYNAKLAR ARTIRILMALI
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Edilgen olmaktan çıkın, dönüştürücü 
gücünüzü ‘kahraman’ diye 

şişireceğiniz başkanlara havale 
etmeyin. Balkon altında çay paketi 

atılmasını beklemek Atatürk’ün izinde 
bir halkın yapacağı iş değil çünkü.

Son yerel seçimlerde, birçok 
önemli yerde CHP’li başkan-
lar seçimi kazandı. Bu insan-

lar, devletin baskısı olduğu kadar goy-
goycuların yönlendirmesinin de tehdidi 
altında. CHP’li başkanların başarılı ol-
masını istiyorsanız onlara ulaşın. Kızı-
nıza iş, oğlunuza burs için değil, “Nasıl 
yardımcı olabilirim?” diye sormak için 
ulaşın.

Haliniz vaktiniz yerindeyse bele-
diye üzerinden yoksul öğrencilere burs 
verin. Buna mecbursunuz. Lüks içinde 
yaşama ayrıcalığımız yok. Devlet bu tip 
yardımları engellemeye çalışabilir ama 
sivil iradeden doğan “Belediye adına 
yardım ediyoruz” cümlesini engelle-
yemez.

CHP’li başkanların çevresinde 
menfaat gruplarının yığılması var. Bu 
nedenle iyiyi kötüyü kolayca ayırt ede-
miyorlar. Bir başkana karşılıksız destek 
için gittiğinizde, geri çevrilirseniz şaşır-
mayın, küsmeyin, kenara çekilmeyin. 
Sabırla farklı yollar arayın. İlla görev-
lendirilmeniz de gerekmiyor, kendiniz 
inisiyatif alın.

CHP örgütlerine gidin. Orada du-
run, bekleyin, gözlemleyin. Herkes 
sizin gelmenizi hazır beklemiyor, iş-
ler hayal ettiniz gibi düzenli gitmiyor. 
Bundan yılmayın. CHP’ye ilk kez gelen 
kişilerin pek çoğunun ortak tavrı küs-
tahça eleştirmektir. Bir holdingden 
yeni emekli olmuş beyaz yakalı “faydalı 
olma” derdiyle CHP binasına gelir ve 
gördüğü ilk düzensizlikte “Burası reza-
let” diye bağırmaya başlar. Artık arka-
daşlarının yanına gittiğinde anlatacak 
bir hikâyesi olmuştur: “CHP’nin falanca 
binasına gittim. Merhaba diyen bile ol-
madı. Siz benim kim olduğumu biliyor 
musunuz?” Peki sen, onların kim oldu-
ğunu biliyor musun? 

Sorun çıkarmak için değil, çözüm 
üretmek için orada olun. Bir profesör-
seniz ve mutfakta bardakları yıkayacak 
kimse yoksa, girin ve bardakları yıkayın. 

Edilgen olmaktan çıkın, dönüştü-
rücü gücünüzü “kahraman” diye şişi-
receğiniz başkanlara havale etmeyin. 
Balkon altında çay paketi atılmasını 
beklemek Atatürk’ün izinde bir halkın 
yapacağı iş değil çünkü.

Ateş İlyas 
Başsoy

İletişimci ve yazar
atesilyasbassoy@gmail.com

nasıl destek
OLUNUR?

BELEDİYE 
BAŞKANLARINA

CHP’li başkanların 
çevresinde 
menfaat 
gruplarının 
yığılması var. 
Bu nedenle iyiyi 
kötüyü kolayca 
ayırt edemiyorlar. 
Bir başkana 
karşılıksız destek 
için gittiğinizde, 
geri çevrilirseniz 
şaşırmayın, 
küsmeyin, kenara 
çekilmeyin. 
Sabırla farklı 
yollar arayın.
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Yaşar Aksoy         Gazeteci ve Yazar 

T. B. Beckett’in 
1770 Çeşme 

Osmanlı-Rus 
Deniz Savaşı tablosu 

ÇEŞME’NiN KiMLiĞi         NEDiR?

Durup dururken bir 
kente kimlik biçilmez. 

Ya onun zaten bir 
kimliği vardır veya 
hiçbir şeyi yoktur.
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Çeşme’nin tarihini, genel hatlarıyla içinde bulunduğu 
yarımadanın (Urla, Seferihisar, Çeşme) ve kıyısında 
bulunduğu Doğu Akdeniz suları ile bağlantılı olarak 

düşünmemiz gerekir.

Şimdi aşağıdaki bilgileri öğrenelim.

Çeşme’nin tarihini, genel hatlarıyla içinde 
bulunduğu yarımadanın (Urla, Seferihisar, Çeş-
me) ve kıyısında bulunduğu Doğu Akdeniz suları 
ile bağlantılı olarak düşünmemiz gerekir.

Arkeoloji biliminin kesin olmayan genel ka-
bulüne göre bölgenin tarihi milattan önce 5000 
yıllarına tarihlenir. Bölgenin ilk halklarının, yazısı 
günümüzde çözümlenebilen Luwiler (eski tarihe 
göre Lelej’ler) olduğu bilinir... Prof. Bilge Umar, 
Batı Anadolu şehirleri gibi Çeşme’nin de isminin 
Luwi dilindeki çözümünü yapabilmiştir.

Kronolojik olarak Çeşme topraklarının bağlı 
bulunduğu uygarlıklar ve kavimler şunlardır:

1 Bölgenin ilk halkı Luwi’lerden çok son-
ra, Çeşme ve içinde yer aldığı Urla yarı-

madası, M.Ö. 3000 yıllarında Hitit Konfederas-
yonu egemenliği altındadır. 

2 Sonra Frigya Krallığı bu topraklara ha-
kim olmuştur. 

3 Çeşme’nin de içinde bulunduğu Batı 
Anadolu kıyı şeridi, tarihin bir dönemin-

de İyon kavimlerinin yerleşmesine sahne oldu… 
Yüksek bir uygarlık kuran İyonya Federasyonu 
devletleri, kıyı şehirleriyle Ege Denizi’ndeki ada-
ların bir kısmına egemendiler. İyonlar 12 şehir 
devleti kurdu. Bu 12 İyon şehrinin M.Ö. 1000 yı-
lında kurulduğu tahmin ediliyor. Bu şehirler kısa 
bir süre içinde gelişmiş, batının birer uygarlık 
merkezi hâline gelmişti. Bu şehirlerden biri de 
Eriythrai (Ildırı) şehri idi ve Çeşme tarihine dam-
gasını basmıştır. Çeşme tarihini İyonyalılardan 
başlatmak mantıklı bir tercihtir, çünkü daha ge-
risi için ayrıntı bilgilere sahip değiliz.

MITOLOJI, ARKEOLOJI VE TARIHIN 

IŞIĞINDA ÇEŞME’NIN KRONOLOJIK 

TARIHSEL DÖNEMLERI…

Çeşme eski Belediye Baş-
kanı Nuri Ertan 17 Ocak 
2022 tarihinde sosyal 
medyada bir paylaşım 

yaparak hepimizi ders çalışmaya ve 
doğru yanıt vermeye çağırdı. 

Şunu sordu: “Değerli dostlar, 
bugün bir ana konuyu tartışmaya 
açıyorum. Sizce yaşadığımız Çeşme 
kentini nasıl tanımlamamız lazım:

1- Yani turizm kenti midir? 

2- İkinci konut kenti midir? 

3- Tarım kenti midir? 

4- Sağlık kenti midir?  

5- Eğitim kenti midir? 

6- Yoksa su kenti midir?

Bu konuda biraz araştırma yap-
manızı isteyeceğim. Galiba tespitte 
hatalıyız gibi geliyor bana. Hadi bi-
raz çalışın da güzel Çeşme’mize bir 
kimlik bulalım. Bakın o zaman işler 
nasıl kolay olacak. Allah’a emanet 
olunuz…

YANITLAR  
NE OLABILIR?

Şimdi Nuri Ertan’ın haklı 
sorularının yanıtlarına geçelim. 
Durup dururken bir kente kim-
lik biçilmez. Ya onun zaten bir 
kimliği vardır veya hiçbir şeyi 
yoktur. 

Rahmetli gencimiz Alper 
Çizgenakat, feci bir olay so-
nucu vefat etmese idi, vefakâr 
annesi Emine hanım ve ha-
yırsever arkadaşları harekete 
geçip hastanemize kol kanat 
germese idiler, Çeşme’nin hali 
ne olurdu? Çeşme tüm termal 
olanaklarını, çamur ve su ban-
yolarını kaybetmiştir, asla sağ-
lık kenti değildir.

Eğitim kenti midir? Ertan 
ailesinin bağışladığı okulları çı-
karın geriye ne kalır? Çeşme’de 
asla bir eğitim patlaması yok-
tur. İkinci konut yağması vardır. 
Şimdi de hükümet eliyle bakir 
alanlar da yeni devlet projesi 
ile yapılaşmaya açılacaktır. 

Tarım kenti midir? Minik 
tarlalar ile çarşı pazar arasında 
oluşan tarım ürünleri satışları, 
bir kenti tarım kenti yapmaz. 
Zaten dededen kalma tarım 
tarlaları da artık yapılaşmaya 
terk edilmiştir.

Gelelim turizm kenti mi-
dir? Sanki sokaklarımızda yaz 
kış binlerce yabancı turist kay-
nıyor. Geçelim... Burası, turizm 
kenti olmaz ama para babala-
rına dönük Rezidanslar Kenti 
olur!..

Çeşme Kalesi

Minik tarlalar ile çarşı pazar arasında oluşan 
tarım ürünleri satışları, bir kenti tarım kenti 

yapmaz. Zaten dededen kalma tarım tarlaları 
da artık yapılaşmaya terk edilmiştir.

Çeşme’nin Osmanlı kalesi ve 
Kırım Hanı Giray’ın heykeli
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10 Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın Bi-
zans’a karşı 1071’de Malazgirt 

zaferinden sonra, Türkler Anadolu’ya yayıl-
maya başlarlar. Selçuklu Komutanı Kutta-
mışoğlu, Çeşme’ye ilk ulaşan komutandır. 
1080’de Çeşme (Urla) yarımadası Selçuklu 
hakimiyeti altındadır.

11 1085’ler civarında Selçuklu si-
lahşörü Çaka Bey (Bizanslılara 

göre Tzachas), Çeşme’yi üs olarak kullana-
rak buradan denize açılmış, kuzeyden gü-
neye, Çanakkale’den Çeşme’nin güneyine 
kadar uzanan ve sahil bölgelerini içine alan 
bir Türk devletini kurmuştur. 

12 Çaka Bey’in, damadı Selçuklu 
Sultanı Birinci Kılıçaslan tara-

fından öldürülmesinden sonra yerine geçen 
Yavaş Bey, bölgenin yeniden Bizans’ın eline 
geçmesine mani olamamıştır.

13 XIV. yüzyılın başlarında 
(1300’lerin başı) Menteşe 

Bey’in damadı Sasa Bey tarafından Bizans-
lılar’dan alınan Çeşme, Türk topraklarına 
katıldı. Daha sonra Sasa Bey’le Aydınoğlu 
Mübârizüddin Mehmed Bey arasındaki mü-
cadeleler sırasında Aydınoğulları’nın eline 
geçti (1307). Anadolu Türk Beylikleri döne-
minde, 14. yüzyıl başlarında (1300’ler) Ay-
dınoğulları Beyi Mehmet Bey, kardeşi İbra-
him Bey’i Çeşme yarımadasını zapt etmekle 
görevlendirdi, böylece Çeşme, yeniden  Türk 
egemenliğine girdi.

14 İbrahim Bey ölünce diğer kar-
deşi Umur Bey, (1334 – 1348 

arası) yörenin hakimi oldu. Bu dönemde 
Çeşme deniz ticareti ile yıldızı parlamaya 
başladı, beldeye yerleşim hızlandı. Türk ve 
diğer dinlerden halkların birlikte yaşadığı bir 
ticaret kenti olarak parlayan ve Bizans dö-
neminde ismi Cyssus (Kyus) olarak bilinen 
belde, Avrupa Frenk dünyasında Passagio 
(Geçit) olarak isimlendirildi. Aydınoğlu Umur 
Bey, bu gelişmenin mimarıdır.

15 Çeşme’nin gelişmesi üzerine 
yayılma dürtüleri yeniden baş 

gösteren Bizanslılar, 1328’de Sakız’ı işgal 
ettiler, ancak bir baskınla adayı geri alan 
Umur Bey, eski statüsü gereği adayı yeni-
den Cenevizlilerin istifadesine bıraktı.

16 Papa’nın düzenlediği Haçlı Do-
nanması, 1344 yılında İzmir li-

man kalesini zapt etti, Umur Bey’in donan-
masını yaktı, ama Çeşme’yi ele geçiremedi. 

Çeşme-Sakız Dostluk Tarihi konuşmasından 
sonra, şimdiki Belediye Başkan Vekili Faika 

Tütüncüoğlu’ndan teşekkür

Çeşme Kalesi önü - Cezayirli Gazi Hasan Paşa Heykeli

4 Çeşme toprakları, M.Ö. 700 dolaylarında 
Lidya Krallığı’na geçmiştir.  

5 M.Ö. 600 yıllarında ise tümüyle bu top-
rakları istila eden İran Pers İmparatorlu-

ğu hakimiyeti söz konusudur.

6 M.Ö. 350 - 400’lerde Büyük İskender’in 
Makedonya İmparatorluğu hakimdir.

7 Daha sonra Bergama Krallığı, İzmir ve 
çevresine egemendir.

8 M.Ö. 130’da Bergama Kralı Attalas 
ölünce, Roma İmparatorluğu hakimiyeti 

başladı. Bu dönemin başlangıcı M.Ö. 190 yılında 
Romalıların, Bergama Kralı 3.Antiokhos’un do-
nanmasını Çeşme sularında mahvetmesi ile baş-
lar. Romalıların Anadolu ve Ortadoğu’yu işgale 
Çeşme Yarımadası’ndan başladıkları kabul edilir.

9 Roma’nın, doğu ve batı olarak ikiye bö-
lünmesi ertesinde, yani M.S. 395’de, 

artık Çeşme; Doğu Roma İmparatorluğu yani Bi-
zans’ın egemenliği altındadır.

Çeşme’nin Kurtuluşu 
Konferansı’ndan

Erythrai Antik Kenti

Erythrai 
Antik Kenti
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100’ÜNCÜ YILDA 
ALAÇATI VE ÇEŞME’NiN 

KURTULUŞU

9 Eylül günü İzmir’de 
hiç kalmadan birliği ile 
Çeşme Yarımadası’na 
doğru hareket etti. 
Urla ve Seferihisar’ı 
kurtaran birliklerde 
en öndeydi. 15 Eylül 
günü Alaçatı’ya, 16 
Eylül günü Çeşme 
Postanesi’ne Türk 
bayrağını çekerek 
telsizle bütün dünyaya 
Anadolu’nun tümüyle 
düşmandan geri 
alındığını ilan etti.

17 Batı Anadolu Seferi esnasında, 
İzmir’i alamamasına rağmen, 

Foça, Ayasuluğ (Selçuk), Urla, Seferihisar, 
Kuşadası’nı ele geçiren Osmanlı Sultanı Yıl-
dırım Beyazıt, Çeşme’yi de 1390 yılında zapt 
ederek egemenliği altına aldı. Çeşme’de ka-
dim Osmanlı dönemi başlamış oldu. (İleriki 
süreçte Osmanlılar tarafından 1498’de Çeş-
me Kalesi, 1519’da Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde Kervansaray inşa edildi.)

18 20 Temmuz 1402’de Ankara 
Savaşı’nı kazanarak Osman-

lı Sultanı Yıldırım Beyazıt’ı yenen Orta Asya 
Türk Hükümdarı Timurlenk, 1402’de İzmir’in 
Hıristiyanların elinde olan Liman Kalesi’ni de 
ele geçirdi ve Çeşme’ye kadar olan bölgeyi 
askeri olarak zapt etti.

19 Timurlenk, Anadolu’dan çeki-
lince, 1422’de Çeşme; yeniden 

Osmanlılar tarafından ilhak edildi.

20 1472 yılında Osmanlılar – Ak-
koyunlular savaşında Otlukbeli 

zaferi üzerine, Akkoyunluların müttefiki Ve-
nedik bir filo göndererek Çeşme’yi topa tuttu 
ve sahil kısmını yağmaladı.

21 1499 yılında Osmanlı – Venedik 
savaşında Osmanlılar Adriyatik 

kıyılarında önemli başarılar kazandı. Bunun 
intikamını almak için 1501’de Venedik Şö-
valyeleri yeniden Çeşme’ye saldırdılar. Şehri 
topa tuttular, karadan asker çıkardılar. 

22 1694’te Venedikliler’in Sakız 
adasını işgali üzerine adada-

ki Müslüman halk Çeşme’ye sığındı; beş ay 
sonra ada geri alındı. 18. yüzyılın ikinci yarı-
sında Akdeniz’de cereyan eden Osmanlı-Rus 
Deniz Savaşları sırasında Türk donanmasının 
yakılması olayı da (1770) Çeşme’de meyda-
na geldi.

23 15 Mayıs 1919’da İzmir’den 
başlayan Yunan işgali, Çeşme’yi 

de ele geçirdi.

24 Türk Kurtuluş Savaşı sonucun-
da, 16 Eylül 1922’de Yunan iş-

gali son bularak, Çeşme yeniden Türk bayra-
ğına kavuştu. Koskoca yenik Yunan ordusu, 
Anadolu’yu Çeşme’den gemilere binerek terk 
etmiştir. Çeşmeli romancı Mehmet Culum’un 
dediği gibi son kurşun Çeşme’de atılmıştır.

Çeşme’nin özetle tarih içindeki serüveni 
budur. 

Çeşme; antik hazineleriyle, Eriytrai ören 
yeri, Bağlararası kazıları, Dalyan Tümülüsleri, 
Çeşmeköy’ü,  anıtları, heykelleri, tarihi sokak-
ları, tarihi çeşmeleriyle, kalesi, kaledeki ar-
keoloji ve Osmanlı – Rus Savaşı müzeleriyle, 
Başkan Ekrem Oran tarafından belediye mey-
danına  çok önemli bir girişimle yapılmakta 
olan yeni müze-sergi alanı ile, kervansarayı, 
camileriyle, ayakta kalan veya izleri belirlenen 
kiliseleriyle, restore edilerek yeniden hayata 
geçirilen Rasim Palas gibi değerleriyle, İzmir 
suikastından sonra 1926’da Atatürk’e kucak 
açmasıyla, Nuri Ertan döneminde yapılan 
1995 ve 1997 Tarih Sempozyumlarının so-
nuçlarıyla ve çağrıştırdığı tüm tarihi geçmişiy-
le, BİR TARİH KENTİDİR..

Alın size işte kapı gibi kimlik… Buradan 
hareketle turizm kenti de eğitim kenti de sağ-
lık kenti de olur. Ama başlangıç noktası tarih-
tir, budur…

SONUÇ; TARIH KENTI…

Arkeoloji biliminin 
kesin olmayan genel  
kabulüne göre bölgenin  
tarihi milattan önce 5000  
yıllarına tarihlenir. Bölgenin  
ilk halklarının, yazısı günümüzde 
çözümlenebilen Luwiler (eski tarihe 
göre Lelej’ler) olduğu bilinir... 
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İzmir’de ünlü Avukat Kadızade İbrahim 
Bey’in kızı Belkıs Hanım ile evlendi. İzmir iş-
gal edilince önce İstanbul’a geçti. Eşi ile daha 
3 aylık evli iken İstanbul’daki işgal kuvvetle-
rinden kurtulabilmek için çarşafa sarınıp kadın 
kılığında Anadolu’ya geçerek Mustafa Kemal 
Paşa’nın yanında Kurtuluş Savaşı’na katıldı. 
Kurtuluş Savaşı’nın tüm cephelerinde savaştı. 
26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz ile birlik-
te Yunan Ordusu’na saldıran kuvvetlerin en 
önünde idi.

IZMIR’E ILK 
GIRENLERDEN

9 Eylül 1922’de 15 Süvari Kolordusu’nun 
Mürsel Bakü komutasındaki, 1.Tümen’de İz-
mir’e ilk giren zabitler arasında parladı, rütbesi 
Ulaştırmacı Mülazım-ı Sani (Üsteğmen) idi. İz-
mir’e ilk giren dört müfrezenin birinin başında 
olarak Kordon’da kapısında yabancı bayrakla-
rın dalgalandığı postaneye Türk bayrağını çek-
ti. Ulaştırmacı olduğu için dünyaya İzmir’in geri 
alındığını telgrafla müjdeledi.

9 Eylül günü İzmir’de hiç kalmadan birliği 
ile birlikte Çeşme Yarımadası’na doğru hareket 
etti. Urla ve Seferihisar’ı kurtaran birliklerde en 
öndeydi. 

15 Eylül günü Alaçatı’ya, 16 Eylül günü 
Çeşme Postanesi’ne Türk bayrağını çekerek 
telsizle bütün dünyaya Anadolu’nun tümüyle 
düşmandan geri alındığını ilan etti.

Bugün Alaçatı Şehitliği’nde yatan Konya 
Ilgınlı Mustafa Çavuş ile Sinoplu Ahmet Çavuş, 
kumandanları Üsteğmen Selahattin Selışık’ın 
neferleriydi.

ORGENERALLIĞE 
KADAR YÜKSELDI

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Harp Akade-
misi sınavını kazanarak kurmay oldu ve daha 
ileri rütbelere doğru adım adım ilerlerken Ana-
dolu’nun her yöresinde görev üstlendi.  Bu 
arada yaptığı önemli görevler arasında Harp 
Akademisi Tabiye (Savaş Tekniği ve Stratejisi) 
öğretmenliği, Genel Kurmay Personel Dairesi 
Başkanlığı’nı sayabiliriz.

1946 yılında Tuğgeneral rütbesi ile Ban-
dırma’ya tümen komutanlığına atandı. Bir 
sene sonra Tümgeneral rütbesine yükseltile-
rek yeniden Ankara görevlerine atandı, gönde-
rildiği komutanlıklarda üstün başarı göstererek 
Korgeneral ve ardından Orgeneral rütbelerine 
yükseltildi.

Korgeneral rütbesi ile 1954-55 yıllarında Milli 
Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı, ardından Kayseri ve 
Erzincan’da Kolordu Komutanlığı yaptı. Her iki ilin be-
lediye meclisleri tarafından kente verdiği hizmetler-
den dolayı kendisine fahri hemşehrilik unvanı verildi. 

Erzincan’dan sonra Erzurum’da ordu komutan-
lığında bulundu. Sonra Milli Savunma Yüksek Kurulu 
Genel Sekreterliği’ne atandı. Bu görevden yaş haddi 
nedeniyle 1959 yılında emekli oldu.

13 Haziran 1968’de Ankara’da vefat etti. Eşi Bel-
kıs Hanım 1992’de vefat etti. Kızı ünlü avukat Ayla 
Selışık Tamar, Çeşme Ilıca’da yaşadı ve vefat etti.

SELAHATTIN SELIŞIK’IN 
ÇEŞME HATIRASI

15 Eylül’de Alaçatı’da iki süvari neferini şehit ve-
ren Üsteğmen Selahattin, ertesi günü Çeşme’ye girip 
bayrak çektikten sonra deniz kıyısına gelir ve Anado-
lu’dan kaçan Yunan ordusu ile sivil Rumların doldur-
duğu onlarca gemiyi uzaktan izler… Sonra atından 
inip 26 Ağustos Büyük Taaruz’dan beri ayağından 
çıkarmadığı çizmesini sahilde çıkarıp ayağını denize 
sokmak ister… Bir türlü çıkaramaz, önce bir asker, 
daha sonra birkaç asker hep birlikte çizmeye asılırlar. 
Sonunda caaartt diye ayaktan fırlayan çizme, üsteğ-
menin taban derisi ile birlikte kanlı biçimde dışarı çı-
kar… Üsteğmen tabanının kanlı derisine bakar, sonra 
ayağını cayır cayır yakan tuzlu deniz suyuna sokarken 
şunları şöyler:

“Toprağımızı geri aldık… Ama bu deniz de bizim-
dir, Türk milletinindir, ayağımı yaksa bile bana ok-
şama gibi tatlı geliyor. Varsın Çeşme’nin denizi beni 
yaksın…”

Bu ilginç hatırayı bana defalarca, rahmetli eşi 
Belkıs Selışık ile Çeşme Şantiye evlerinde yıllarca 
oturan rahmetli kızı Av. Ayla Selışık Tamar anlatmıştı. 
Hepsine rahmet diliyorum.

Selahattin Selışık’ın askerlerinden Ilgınlı Mustafa 
Çavuş ile Sinoplu Ahmet Çavuş, Alaçatı’nın kurtarıl-
dığı 15 Eylül 1922 günü şehit edildiler. Şimdi anıtta 
yaşıyorlar.

Eşi ile daha 3 aylık evli iken  
İstanbul’daki işgal kuvvetlerinden 

kurtulabilmek için çarşafa sarınıp kadın 
kılığında Anadolu’ya geçerek  

Mustafa Kemal Paşa’nın yanında Kurtuluş 
Savaşı’na katıldı. Kurtuluş Savaşı’nın 

tüm cephelerinde savaştı.

Yaşar AKSOY 
Gazeteci ve Yazar

Bu yıl Çeşme’nin düşman 
işgalinden kurtuluşunun 
100’üncü yılını yaşıyo-

ruz. 16 Eylül 1922’de Çeşme’ye 
ilk giren ve beldeye Türk bayrağını 
çeken Üsteğmen (daha sonra Or-
general) Selahattin Selışık’ı okuyu-
cularımıza tanıtalım.

Toprağımızı geri aldık…  
Ama bu deniz de bizimdir,  
Türk milletinindir, ayağımı yaksa bile 
bana okşama gibi tatlı geliyor.  
Varsın Çeşme’nin denizi beni yaksın…

(16 Kasım 1894-13 Haziran 1968) Selanik Vodina’da 
doğdu. Ankara’da vefat etti. 1915 yılında Harbiye son sınıf 
öğrencisi iken Çanakkale Savaşı’na gönderildi. Anafarta-
lar Savaşı’nda Mustafa Kemal Paşa’nın maiyetinde görev 
yaptı. Çanakkale Savaşı’ndan sonra yeniden Harbiye’ye 
gönderildi ve mezun oldu. Çanakkale Savaşı’nda ve Harbi-
ye’deki başarılarından dolayı taltifen İzmir’deki Kolordu’ya 
tayin edildi.

ORGENERAL SELAHATTIN SELIŞIK KIMDI?
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   Çeşme pazarcıları

    bir alem...
Malum, insanlar ne zaman kala-

balık içine karışırlarsa insanla-
şırlar. Mitinglerde, panellerde, 

sanat etkinliklerinde, maç tribünlerinde, 
çarşılarda, pazarlarda, bayram alışverişle-
rinde, cami cemaatleri arasında, halka karı-
şıp kaynaşırsak toplumsal kazanda kaynar, 
insanlık yürüyüşünde hizaya geliriz. 

Toplumla omuz omuza olmanın tat-
lı rehavet, edep ve terbiyesi ile toplumsal 
bilincimiz yükselir, insanlık aleminde yer 
almanın hazzını yakalarız. Ne zaman yal-
nızlaşırız, toplumdan koparız, işte o zaman 
nice kişisel ve ailesel tehlikeler baş gösterir. 
İnsanoğlu bilinçli dingin yalnızlıkla, coşkulu 
toplumsallaşmayı dengeleyebilmelidir.

Gelelim Çeşme’nin pazarlarına:

Salı: Dalyanköy pazarı kurulur.

Çarşamba: Çeşme’de köylü pazarı 
(Vakıflar Çarşısı arka sokağında)

Perşembe: Ilıca

Cuma: Çiftlikköy

Cumartesi: Alaçatı

Pazar: Büyük Çeşme pazarı.

Tüm bu pazarları Çeşme Belediyesi’nin 
zabıta ekipleri sıkı kontrol içinde tutarak, 
halka iyi hizmet edilmesini sağlarlar.

Alaçatı pazarı girişinde sabah erken 
saatlerde balık mezatı vardır. İsteyen katı-
labilir. Bu pazarda ‘Kalamata’ denilen baş 
parmak büyüklüğündeki yeşil zeytin alırız. 
Meyve alırız. Ama daha çok giyim kuşam 
stantları önünde vakit harcarız. Nice lüks 
markanın ehven sahte kopyalarını burada 
bulabiliriz. Kot, spor ceket, iç çamaşırı, ka-
zak, gömlek mi ararsınız, Alaçatı’nın üstüne 
yoktur. 

Meydan’dan başlayıp Şehitler Abidesi’ne 
uzanan, oradan Hacı Memiş’e kadar sıçrayan 

pazar stantlarında tur atmak birkaç saatinizi alıp 
götürebilir. Oluversin o kadar. Burası Ege’nin en ünlü 

pazarlarından biridir. Ana baba günüdür. Bakın keyfinize. 
Belki keseye uygun birkaç şey alabilirsiniz. İki mandalina 

alıp yiyin, iki elma alın ısırın, gezin tozun. İster brokoli alın, 
isterseniz kırmızı süs balığı alın, plastik torba içine su ilavesiyle. 
En sonunda cami meydanına geri geliriz, çayımızı içeriz, 
yorgunluğumuz gelir geçer.

Ilıca pazarında ise, taze peynir, kuru kayısı, ceviz, 
kavrulmamış fındık ve badem alırız. Burada iyi dolanırsanız 
çok ucuza eşofman, giyim kuşam, balıkçı kazak, kot pantolon 
bulabilirsiniz. Canı isteyen canlı tavuk-horoz veya begonvil 
saksısı da alabilir. Pazardan sonra Bora’nın kahveye uğranır. 

Çeşme pazarı, meyve, kavun karpuz alımı için uygundur. 
Ama mutlaka yerli köylülerimizden alışveriş yapalım. Yerli köylü 
demek, boynunda, başında sarı-turuncu poşu olan, beyaz yüzlü, 
renkli gözlü, elma yanaklı, sarışın veya kumral, nadiren esmer 
vatandaşlarımızdır. 

Haa unutmadan bu pazarlara kimler gelir?.. Şak diye 
söyleyelim. Alaçatı pazarına bizim halkımızın yanında bolca 
İstanbul ve İzmir sosyetesinin üyeleri gelir, poz keserler. Ilıca 
pazarına yoksullar, Çeşme pazarına orta halliler daha çok 
gelir. Pazar demek şenlik demektir. Yani Çeşme demek, 
pazar demektir bir bakıma.

Çeşme'nin pazarlarında yok yok

Balık mezatları, balık piyasasının en ha-
reketli sahnelerini barındırır. Çeşme 
Belediye Başkanı Ekrem Oran, geçen 

yıllarda Çeşme Güneşi gazetesinde bir Pazar sa-
bahı Çiftlikköy’e minik oğlu Çeto ile gidişlerini ve 
izledikleri balık mezatını ne güzel anlatmıştı.

Şemsi’nin kahvede Yurttaş Fırını’ndan alınan 
leziz kahvaltılıkların yanında tavşan kanı çayları 
yudumlamalar… Adalı’nın acurları, Fevzi abinin 
yerli domatesleri sofralara konmuş… Nezih bir 
topluluk, kahvaltısını denize karşı yapmakta… 
Öte yandan balık mezatı başlanıyor... Maro’nun 
Serkan, Muhtar İsmet’in Ufuk ve balık ayıklayı-
cısı Sabit’in Kenan yerlerini almışlar… Cam gibi 
barbunlar, çipuralar, adabeyleri… Derken yoğun 
katılımcı ile artırma başlıyor… Mezat sonrası Çe-
to’nun uyku saati gelince ister istemez bu büyük 
keyiften ayrılış… Ekrem Oran yayınladığı haftalık 
gazetede bunları yazdı...

Ç e ş m e
BALIK MEZATLARI

Çeşme 
Belediye 
Başkanı 
Ekrem Oran 
balıkçılarla 
bir arada

Çeşme’de 
balık mezatı

Balıkçı Kooperatifleri tarafından her gün 
aynı yerde düzenli biçimde sürdürülen balık 
mezatları şu saatlerde gerçekleşir:

Dalyan: Sabah saat 10.00’da Balıkçı Ha-
san’ın yanındaki arsada.

Çeşme: Saat 11.15’te Balıkçı Barına-
ğı’nda.

Çiftlikköy: Saat 10.30’da Balıkçı Barına-
ğı’nda.

Alaçatı: Saat 11.00’de Pazaryeri girişinde.

Ilıca: Saat 10.30’da Yıldızburnu Balıkçı 
Barınağı’nda.

Ildırı: Saat 10.30’da Bakkal Kamil’in kar-
şısında.

Balık mezatlarında görevli ayıklayıcılar 
vardır. Balığınızı aldıktan sonra kilosu birkaç 
liraya balıklarınız hemen ayıklanır.
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Arapsaçı: Çeşme’nin leziz zeytinyağlılarından biri de 
Arap Saçı otundan yapılan lezzetli yemek vardır. Taze so-
ğan ve sıcak su ile haşlanan ot; limon, zeytinyağı ve bir 
kaşık unla lezzetlendirilince tadı nefis olur.

Kuşkonmaz: Ege’nin mucizevi otu Kuşkonmaz ile ya-
pılan yemekler bir hayli fazladır… Özellikle Çeşme’de balık 
masalarının vazgeçilmez mezelerinden biri olan kuşkon-
maz haşlama, tam bir lezzettir.

Değişik yemekler: Eski Çeşmelilerin esas yemekleri-
nin başında, Maydanoz Dolması (köftesi), oğlak etli çarşı 
fırınında pişirilen Patates Kazbudu, Çeşme usulü Tas Ke-
babı, İskepe Dolması (ciğer sarma), Ramazan ayının vaz-
geçilmezi Ekmek Dolması ve Çeşmeli Köftesi gelir (Kaya 
Erdal Çapan’dan)

Çeşme Kumrusu: Çeşme kumrusu 60'lı yıllardan 
sonra ortaya çıktı. İzmir’den getirilen kumru ekmeklerinin 
mangalda ısıtılarak sandviç şeklinde içine domates, su-
cuk, özel tulum peyniri, turşu konarak piyasaya sürüldü. 
Daha sonra ekmeği Ilıca'da yapılmaya başlanıldı, yazlıkçı-
ların tercih ettiği sıcak sandviç türüdür.

Çeşme Lokması: Ege’nin popüler tatlılarından dü-
ğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmezi lokma tatlısı, Çeş-
me’de de yok satan lezzetlerden biridir. Çıtır çıtır lokma 
hamurunun yağda kızartılması ve şerbetlenmesiyle or-
taya çıkan bu lezzet topları, tatlıyla arası iyi olanlar için 
önerebileceğimiz lezzetlerden.

Sakız Reçeli: Çeşme’de sakız ağaçları vardır… Damla 
sakızından yapılmış lezzetlerine pek çok kişi Çeşme tatili 
sırasında tanışır. Sakız reçeli, bölgede kahvaltı sofraları-
nın vazgeçilmezidir.

Çeşme Ekmek Tatlısı: Yuvarlak ekmeğin içi oyularak 
ve bol bademle yapılır.

Höşmerim Tatlısı: Taze tuzsuz peynirden yapılır, ya-
pım aşaması biraz zordur, peynir devamlı karıştırılır, un 
gibi yapılır, içine şeker, az irmik, biraz yağ, çok az su ka-
rıştırarak yapılır.

Sakızlı Dondurma: Belde sokaklarında pek çok dük-
kândan temin edebileceğiniz dondurma çeşitleri arasında 
öyle biri var ki parmak ısırtan cinsten. Elbette ki Çeşme’ye 
has damla sakızlı dondurma… 

Sakızlı Türk Kahvesi: Gündüz denizin yorgunluğunu 
okkalı bir kahveyle atmak isteyenler için Çeşme’nin sakızlı 
Türk kahvesi mutlaka denenmeli! Bölgede özel üretim ile 
nam salmış, damla sakızlı Türk kahvesi hem yorgunluğu-
nuzu alacak hem de hoş aromasıyla uzun yıllar hafızala-
rınıza kazınacak.

Nişan Balığı: Aslında Çeşme’ye özgü bir gelenektir. 
Büyü bir trança, çipura, sinarit veya levrek alınır. Tepsi üs-
tünde süslenir. Balığın üstüne nişanlanacak kız ve oğlanın 
isimleri farklı yöntemlerle süslerle yazılır. Kız tarafına gö-
türülür. Kız tarafı bu balığı pişirir ve oğlan tarafına sunar.

Şeker İşi: Un kurabiyesi gibidir. Nişanlanacak kız ta-
rafı yapar, erkek tarafına ikram eder.

Şevketi Bostan

Çeşme Kumrusu

Deniz Börülcesi

Enginar 
Dolması

   Çeşme
yerel lezzetleri

1997 yılı 2. Çeşme Uluslararası Çeşme Ta-
rih ve Kültürü Sempozyumu’na, ‘Çeşme 
Yemekleri’ konulu bir tebliğ sunan Avukat 

Hayriye Ertan’a saygılarımızı sunarak Çeşme’nin ken-
dine özgü yemek ve yiyeceklerini anlatalım… Çeşmeli 
hemşeriler bu özel yemekleri eskiden beri yaparlar… 
Şimdi konumuza girelim.

Bazina: Kıymalı bamya içinin bir hamurun ortası-
na yerleştirilmesi ile yapılır. 

Enginar Dolması: Enginar içine et, bakla, arap-
saçı konarak yapılır.

Çeşme Mantısı: Bölgeye has yerli bir uygulama-
dır.

Kuru Sıkma: İki kez çekilmiş kıyma, sarımsak, 
sirke, az ekmek içi, bol kimyon ve karabiber ile yapılan 
köftelerin tepsiye dizilerek suyunu çekene kadar ağzı 
kapalı biçimde pişirilmesi ile yapılır. Piştikten sonra 
az miktarda tereyağı ilave edilerek pembeleştirilir ve 
köftelerin arasına yumurta kırılır.

Deniz Börülcesi: Çeşme’nin hatta ve hatta Ege 
mutfağının vazgeçilmez zeytinyağlılarının başında 
gelen Deniz Börülcesi, denizin gel git yaptığı kıyılarda 
yetişen ve yüksek besin değerini denizden alan bir ot 
çeşididir. Haşlandıktan sonra zeytinyağı, nar ekşisi, 
sirke ve çeşitli baharatlarla tatlandırılarak 
servis ediliyor. Meze olarak masa-
da yerini alır.

Isırgan Otu: Uzun yıllardır sağlık açı-
sından da oldukça faydalı bir bitki olarak 
gösterilen Isırgan otu, çeşit çeşit yorum-
larla pişirilen lezzetli bir zeytinyağlı… Çor-
bası, mezesi ve yemeği vardır, halk arasın-
da bir tür ilaç olarak bilinir. Çeşme’de çok 
denenir...

Kenger: Çeşme yöresinde Çengeldi-
keni veya Şevketi Bostan olarak da bilinir. 
Çeşme’nin yöresel lezzetleri arasında ön 
plana çıkan ot yemeklerinden biridir, aynı 
zamanda kuzu etli bir yemektir, tam bir 
sağlık bombasıdır. Ege bölgesine ait özel 
otlardan biri olan kengerin ayıklanması ne 
kadar zahmetli olsa da zeytinyağı ile birlik-
te pişirilince bir de kuzu eti eklenince tadı 
nefis olur. Üstelik her derde devadır…

Kuşkonmaz
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- Harika! Bu ara çok moda olan bir hayal var; 
bir sahil kasabasına yerleşmek ve kendi sebze-
meyveni yetiştirmek… Bu romantik hayal gerçe-
ğe döndüğünde neler yaşanıyor peki?   

Bizim aslında başlangıç noktamız bu ro-
mantik hayal değildi bu yüzden bizde bunun 
tam tersi gibi çalıştı. Çünkü ben hayatımda do-
mates fidesi görmeyip evde kaktüse bile baka-
mayan tam bir şehir çocuğuydum. Tek amacım 
artık üst üste lazanya gibi yaşamak istemiyor, 
nefes almak istiyordum. Sonrasında ne yapa-
rım, ekip biçer miyim, hiç planlamamıştım.

O yüzden gayet pragmatist yaklaşarak gir-
dik konuya. İstediğimizi de aldık.

Evimizi yaptık. Ev dediğim dört ayrı kon-
teynırdan oluşan mütevazı bir yapı.

Artık doğanın içinde nefes alabiliyorduk ki 
ne göreyim! Doğanın mevsimsel döngüsüne 
tanıklık ettikten sonra ‘Bu bir mucize olmalı’ 
dedim. Kendimi sebze-meyve yetiştirirken bul-
dum. Yani benimki tümdengelim bir yaklaşım 
olmuş olabilir o yüzden hepsi bonus oldu be-
nim için. Zorluklarıyla birlikte hayatı yeni keş-
fetmeye başladım.

“Hayatımda domates fidesi bile görmemiştim. 
Ta ki permakültür tanımıyla ve tarımıyla 

tanışana kadar.”

- Toprak işiyle uğraşmak, çiftçi-
lik, tarım çok zor olmalı… Dolayısıyla 
yardımcılarınız vardır sanırım... On-
ların permakültür yaklaşımı nasıl? 
Eğer bol hormonlu tarım anlayışın-
dan geliyorlarsa onlara ilaçsız, suni 
gübresiz tarım da yapılabileceğini 
anlatmak zor oluyor mu? Bununla 
ilgili anılarınız var mı? 

- Evet o konuda çok şanslıyız. 
Şanslıyız da gerçi kime göre neye 
göre… Yedi göbekten çiftçi Çuku-
rovalı bir aile ile çalışıyoruz. Dünya 
tatlısı bir çift. Çok bilgi sahibi, top-
rakla doğmuşlar. O kadar çok şey 
öğrendim ki onlardan… Onların tec-
rübeleri çok değerli ama gelin gö-
rün ki ben çok zorlanıyorum ilaçsız 
tarımı anlatmak için. Permakültürü 
geçtim!

Bir de bir inatçılar ki sormayın...

Canım Anadolu çiftçisine öyle 
bir aşılamışlar ki bu zehri, bu to-
humları… Kemikleşmiş.

- Sevgili Burçak sen ve eşin Tunç'la birlikte kaç yıl-
dır Çeşme’de yaşıyorsunuz ve bu kararı nasıl aldınız? 

Dört yıldır Çeşme’de yaşıyoruz. 

Aslında ben Yeni Zelanda’ya gitmek istiyordum. 
Eşimi bile neredeyse ikna etmiştim. Şaka değil ger-
çek Yeni Zelanda.

Sonra Tunç dedi ki; ‘Gel biz Çeşme’ye yerleşelim 
daha yakın’... ‘Tamam’ dedim.

Toplu konut mantığında apartmanlarda sıkıştı-
rılmış yaşama şeklini küçüklüğümden beri sevme-
miştim. Ne kadar güzel konumda ne kadar güzel bir 
bina da olsa benim için dünyanın en çirkin apartmanı 
o. ‘Ayağımız toprağa basmalı uyanınca’ dedik ve bu 
kararı aldık.

ZORLUKLARIYLA HAYATI KEŞFETMEYE BAŞLADIM

Burçak Tarhan doğma büyüme 
bir İzmirli ve tam bir şehir 
kadınıyken, kendi deyimiyle 

kaktüs bile bakamazken şimdi 
güne sabah 06:00’da başlayan 
bir çiftçiye dönüşmesinin 
hikayesini İZ DERGİ’ye 
anlattı.

‘Uyanınca ayağımız  
toprağa basmalı’ dedik 

ve Çeşme’yi seçtik

RÖPORTAJ: ÖNCEL ÖZİÇER

“Toplu konut mantığında apartmanlarda sıkıştırılmış yaşama şeklini 
küçüklüğümden beri sevmemiştim. Ne kadar güzel konumda ne kadar 

güzel bir bina da olsa benim için dünyanın en çirkin apartmanı o. 
‘Ayağımız toprağa basmalı uyanınca’ dedik ve bu kararı aldık.”
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Çeşme’nin anasonu da tüm 
dünyada tanınır ama maalesef ha-
sadı zor olduğundan çiftçiler artık 
yavaş yavaş bırakmıştı. Belediye 
Başkanımız Ekrem Oran bununla 
ilgili destek vermeye başladı. Şimdi-
lerde tekrar ekilmeye başlandı. 

Anason, sindirim sistemini dü-
zenliyor, solunum sistemine olumlu 
etkilerde bulunuyor ve stresi alıyor. 
Alkol ile birleşeni malum hepimiz bi-
liyoruz zaten :) 

Hardal otunu Çeşme’de her 
yerde görebilirsiniz. Göğüs hasta-
lıklarına çok iyi geliyor, hazmı kolay-
laştırıyor. 

Hindiba çok güçlü bir probiyotik 
ve kalp dostu. Yüksek kolesterole 
çok iyi geliyor. 

Mineral ve vitamin deposu şev-
keti bostanı sevmeyene zaten İz-
mirli demeyiz herhâlde! Cilt hasta-
lıkları tedavisinde çok kullanılırmış 
zamanında. Kalsiyum ve magnez-
yum açısından çok zengin. Hepsinin 
ötesinde Ege sofrasında olmazsa 
olmaz bir lezzet.

- Küçük bahçesinde veya şehir-
deki balkonunda ufak tefek sebze 
yetiştirmek isteyenler için birkaç tav-
siyeniz olabilir mi?

Olmaz olur mu? Mevsimlik sak-
sıda yetiştirilebilecek çok fazla seb-
ze ve yeşillik var. 

Öncelikle güneş alan bir yeri 
belirleyip oraya uygun saksılar ala-
rak başlayabilirler çalışmaya. Artık 
balkon bahçeciliğine uygun hazır 
atalık tohumdan mevsimlik çok 
kaliteli tohumlar bulmak mümkün. 
Hatta “Osmanlı bahçesi” adlı bir 
marka kadın iş gücünü de destek-
leyerek çok güzel bir yola girmiş ve 
minik paketlerde içinde gübresine 
kadar tam da balkondaki saksılara 
yetecek miktarda yerli tohum satışı 
yapıyor. 

Aslında tohum satışına karşıyız. 
Ben etrafıma mümkün olduğunca 
dağıtıyorum ama şehirde iş koştur-
ması içerisinde herkes nereden bu-
lacak atalık tohumu! Ya da tohum-
luk bir saksı ayıracak yeri ve onu 
bekleyecek zamanı da olmayabilir. 

Sonrası günlük taze sa-
lata yeşilliklerini, yazın mis 
gibi köy kokulu domatesini, 
biberini toplayıp onu o anda 
yemenin keyfine bir kez var-
dığında zaten herkes bağımlısı 
olur diye düşünüyorum. İlaç-
sız, hormonsuz sudan şöyle 
geçirip yemenin keyfi paha 
biçilemez! 

Hem belki evde kompost 
da yapmaya başlarlar. 

IZMIR’DE 
TERASLAR 
ALTIN 
DEĞERINDE

- Kompost nedir?

Kendi yemek atıklarımızı 
organik gübreye dönüştür-
mek diyebiliriz. Mümkün ol-
duğunca az atıkla dünyaya ve 
kendimize o kadar büyük bir 
iyilik yapmış oluruz ki… Böyle-
ce balkondaki saksılarımız için 
gerekli olan gübreye para ver-
meden kendi yemek artıklarını 
dönüştürebilir herkes. Şehirde 
kompost olarak bokashi kom-
postunu araştırmalarını tavsi-
ye ederim. 

Çok büyük apartman ve 
sitelerde bilmem nasıl olur 
ama teras bahçeciliği yapıla-
bilse keşke. Düşünsene gü-
nün kaosundan trafiğinden 
kendini eve zor atmışsın. Gün 
batımına içeceğini alıp apart-
manın çatı terasına çıkıyorsun. 
Arkada güzel tatlı bir müzik… 
Yemyeşil sebze yatakları, mis 
kokulu sellukalar, akşam sefa-
ları, seyir bankı… İhtiyacın olan 
salata malzemesini kopartıp 
dairene dönüyorsun. Dönesim 
gelmedi daireme anlatırken :)) 

İşte şehirde nefes almak 
diye buna derim ben.

İzmir’de terasların, çatı 
katlarının altın değerinde ol-
duğunu düşünüyorum ama 
kimse kullanmıyor maalesef….

Mesela yardımcımız Derviş Bey gelmiş 55 
yaşına... Benim gibi yeni yetme şehir bebesi 
çıkıyor karşılarına ve artık ilaç yok, suni gübre 
yok diyor! Dinlemez tabii...

E ama patron da benim ne yapacağız şim-
di? Çoook anımız var çok! Neyse ki ortak dili ar-
tık yakaladık gibi. 

Hatta geçenlerde yakaladım telefonda 
övünerek bir arkadaşına anlatıyordu o güzel 
Çukurova aksanıyla: "Biz organik tarım yapıyo-
ruz, İlaç yook sadece organik gübre var…"

İşte o zaman tamam oldu bu iş sonunda 
galiba dedim.

Unutamadığım bir anı daha var:

Solucan çayı uygulanır bitkilere gelişim dö-
nemlerinde belli aralıklarla. Bunu uygulayaca-
ğız, tabii biz Tunç’la hazırlıyoruz. Derviş Bey ve 
eşi Hatice Hanım'a hadi uygulayalım diyorum 
bana inanmaz gözlerle bakıyorlar.

Diyorlar bu olmaz! Diyorum neden? Israrla 
“şeker gübre lazım” cevabını alıyorum.

Daha solucan gübresini anlatamamışız, 
solucan çayına böyle yaklaşmaları normal tabii.

Ben de şeker gübreyi anlamıyorum haliyle 
ama tabii araştırıyorum. Bayağı beyaz şekere 
benzediği için suni gübreye demişler mi şeker 
gübre!

Biz de gayet şeker bir şekilde mutlu mesut 
Anadolu'nun bereketli topraklarını toprağımızı 
farkında olmadan öldürüyoruz.

Baktım iş ilerlemiyor. Dedim ki solucan 
çayı da zaten şeker gübre ama organik olanın-
dan yani zehirsiz.

Derviş Bey "hııı tamam o zaman yenge" 
dedi ve içi rahatlayarak başladı organik siyah 

şeker gübreyi vermeye :))

- Özellikle Çeşme yarımadasında 
şifa anlamında kullanabileceğimiz 

bitkiler, otlar nelerdir, nasıl kulla-
nılabilir, nelere iyi gelir? 

Off öyle bir soru ki 
derya deniz bunun 

cevabı...

Öncelikle ve özellikle internetteki 
tarifleri okuyup da evde uygulanması-
nı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hepi-
mizin içinde biraz İzmir cadılığı kalmış 
olabilir. Belki atalarımız şaman oldu-
ğundan... Ama biz yine de bu içgüdü-
lerimize pek güvenmeyelim bir bilenle 
yapalım derim. 

Ben o bilenlerden değilim. Bunun 
çok ciddi eğitimlerinin alınmış olma-
sı gerekiyor. O yüzden tarif veremem. 
Ama faydalarından bahsetmek isterim. 

Radika, turp otu, hardal otu, kekik, 
ısırgan otu, kantaron, ebegümeci, ana-
son, arapsaçı, hodan, hindiba, şevketi 
bostan, sirken, reyhan, fesleğen, la-
vanta, biberiye, adaçayı gibi saymakla 
bitmeyen şifalı bitkileri var bu güzel 
yarımadanın…

Ebegümeci soğuk algınlığına, 
bronşlara çok iyi gelir. Ateş düşürdüğü 
de söylenir.

Isırgan otu, eklem ağrılarına, ro-
matizmaya iyi geliyor. İltihap giderici 
olarak da kullanılabiliyor. Antiseptik 
özellikleri dışında doğal insektisit ola-
rak da organik tarımda çok kullanılıyor. 

Azot bakımından da zengin oldu-
ğundan doğal yeşil gübre aynı zaman-
da. Ah bir de hepimiz tekstil sanayisin-
de eskiden beri keten ve keneviri biliriz 
ama ısırgan otundan elde edilen lifler 
keneviri dövebilir :)

Eski Mısır da bile ısırgan otu lifle-
rinden dokunmuş kumaşlara rastlan-
mış. Hatta Vikingler yelkenlerini ısırgan 
otu ile yapıyorlarmış! Yani bu bitkinin 
de etinden sütünden faydalanabiliriz 
diyebilirim.

Kantaronun faydasını bilmeyen 
zaten kalmamıştır diye düşünüyorum. 
Hücre yenileyici, antiseptik özelliğinin 
yanı sıra antienflamatuar ve zengin an-
tioksidan bileşenler barındırıyor. 
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Zeybek oynarken 
diz cökmüstür..

Kurtulmuş bir cumhuriyette yaşıyoruz ve İstiklal Marşımız 
‘KORKMA’ kelimesiyle başlıyor.

1Kendinizi huzurlu hissettiğiniz bir yer 
söyler misiniz?

Çeşme Alaçatı

2Sevdiğiniz birini Ege’de ağırlayacak 
olsanız nereye götürürdünüz?

Aslında Ege’nin her köşesi cennet benim için 
ama Alaçatı’da ağırlamak önceliğim.

3 İzmir’in en sevdiğiniz özelliği nedir?

Özgürlüğü, insanı.

4 İzmir’in en sevmediğiniz özelliği nedir?

Buralara gelip çevreyi yok sayan etrafı 
pisletip gidenler.

5 İlham aldığınız kimse var mı?

Atatürk ilke ve düşüncelerini yaşatanlar.

6Favori sanatçınız kim?

Sofia Loren ve Roberto Benigni

7Hatırladığınız en kötü anınız nedir?

Meslek hayatımda göz tanıklığı ettiğim 
savaş bölgelerindeki çocukların hikayeleri 
dramları.

8Defalarca izleyebileceğiniz film/filmler 
var mı?

Schindler’in Listesi

9En son hangi kitapları 
okudunuz?

Son Cüret (Yılmaz Özdil)

Olağanüstü Bir 
Hayat Uğur Dündar 
(Gökmen Ulu)

35 SORUDA KORCAN KARAR: 

Egeli her çocuk Efe olmuştur; ÖZE 
DÖNÜŞ 

HAREKETI
- Nedir bu permakültür?

Permakültür doğaya karşı de-
ğil, doğayla birlikte hareket etmek demek. 

Fukuoka metodunda ‘Hiçbir şey yapmama tarımı’ 
da deniyor ve ben en çok bu tanımı seviyorum. 

Çünkü bunun anlamı kendi elimizle bozduğu-
muz ekolojik sistemi eski haline getirip, müdahale 
etmeden çok az bir kontrolle kendi haline bırak-
mak oluyor. Biz bunun için uğraşıyoruz. Özümüze 
dönme hareketi de diyebiliriz.

Bir felsefe, bir yaşam biçimi aslında.

Yapılması gereken...

Geleneksel ezberletilmiş tarımı şimdi silin 
kafanızdan. Bir ormanın içinde yaşadığınızı hayal 
edin…

Orada kuraklık, hastalık, verim alamama gibi 
bir durum söz konusu mu? Hayır.

Çünkü doğanın kendisi mucize ve öyle bir 
döngüsü var ki…  İşte biz permakültürde bunu 
taklit ediyoruz. 

3 etik kuralı var permakültürün; Dünya’yı gö-
zetme, insanı gözetme ve adil paylaşım! 

Bunun başarılabilir olduğu bir dünya 
biraz ütopik olsa da küçük adımlarla 
bir yerinden bunu yapmaya çalışan 
insanları görmek harika!

Bunula ilgili aldığınız bir 
eğitim var mı?

- Tabii...  Avustural-
ya Permakültür Araştırma 
Enstitüsü’nün Türkiye’deki 
tek uluslararası akredite 
Permakültür Eğitmeni Dr. 
Murat Onuk’dan eğitim al-
dım. Kendisi yukarıdaki 3 
etik kuralı bence permakül-
türle tanışmadan önce de uy-
guluyordu. Doğuştan gelen etik 
diye bir şey var... Çok bilgili, adil ve 
çok sabırlı. Aynı programın içerisinde 
her biri alanında uzman başka değerli 
eğitmenler de var tabi. Uluslararası 
geçerliliği olan bir permakültür ta-
sarımcısıyım artık.

“Geleneksel 
ezberletilmiş tarımı şimdi 

silin kafanızdan. Bir ormanın içinde 
yaşadığınızı hayal edin… Orada kuraklık, 

hastalık, verim alamama gibi bir durum söz 
konusu mu? Hayır. Çünkü doğanın kendisi 

mucize ve öyle bir döngüsü var ki… İşte biz 
permakültürde bunu taklit ediyoruz. 3 etik 

kuralı var permakültürün; Dünya’yı 
gözetme, insanı gözetme ve adil 

paylaşım!”
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30Şanslı mısınız yoksa şanssız mı?

Şanslı bir insanım.

31En beğendiğiniz fotoğrafınız han-
gisi?

Elimde çay bardağım begonvillerim ve Çeşmem.

32Bizimle bir çocukluk fotoğrafınızı 
paylaşır mısınız?

Tabii ki… Egeli her çocuk Efe olmuştur; Zey-
bek oynarken diz çökmüştür!

33En sevdiğiniz kelime?

Sevmek

34En nefret ettiğiniz kelime?

İğrenç

35Yaşamınızdaki son sözünüz bu 
olacak olsa ne demek isterdiniz?

ATATÜRK, ATATÜRK, ATATÜRK…

Atatürk ilke 
 ve düşüncelerini 

yaşatan  
herkesten ilham  

alabilirim…

Gorbaçov ile... 1991 

Körfez Savaşı - Irak

Süleyman Demirel ile

Meslek hayatımda göz tanıklığı ettiğim, savaş bölgelerindeki 
çocukların hikayeleri, dramları en kötü anılarımdır.

10Hayvan besliyor musunuz? Size neler 
hissettiriyorlar?

Bütün sokak hayvanları benim, onlara mama ve 
su vermek mutlu ediyor.

11Uzun romanlar mı kısa öyküler mi?

Kısa öyküler

12Köşe yazılarını takip ediyor musunuz?

Okuyorum izliyorum hatta not alıyorum.

13Kötü bir özelliğinizi söyler misiniz?

Haksızlığa dayanamıyorum.

14Parasız kaldığınız oldu mu?

Tabii ki oldu; öğrencilik yıllarımda metroda 
müzisyenlik yaptım.

15Başınız hiç kanunlarla belaya girdi mi?

Kanunsuzluk hiç yapmadım.

16Okulu neden severdiniz veya sevmezdi-
niz?

Okulu hep sevdim öğrenmeye önem verdim.

17Bağımlılıklarınız var mı?

Var... Dolce vita...

18En sevdiğiniz yemek nedir?

Balık...

19En büyük korkunuz nedir?

Vatansız kalmak.

20Gün içerisinde en çok neye zaman ayırı-
yorsunuz?

Gezerek hayatı gözlemlemeye.

21Takip ettiğiniz dergiler/
gazeteler hangileridir?

Meslek gereği hepsini takip etmeye ça-
lışıyorum. Buna yerel medya dahil olmak üzere.

22Sosyal medyada takip etmeyi 
sevdiğiniz ya da önemsediğiniz 

hesaplar var mı?

Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Ansa

23Başka bir çağda dünyaya gelme şansınız 
olsaydı ne seçim yapardınız?

Barok dönemi

24Dünyadan ümidiniz var mı?

Umudum hiç bitmeyecek tabii ki var.

25Memleket nasıl kurtulur?

Kurtulmuş bir cumhuriyette yaşıyoruz ve 
İstiklal Marşımız ‘KORKMA’ kelimesiyle başlıyor.

26Dünya’da neyi değiştirmek isterdiniz?

Küresel ısınma ve kuraklık...

27 İzmir’i yönetseydiniz ilk neyi 
değiştirirdiniz?

Ege Denizi’nin temizliği ve çevreyi korumanın 
önemini bir defa daha anlatmak isterdim.

28Tam 35 mi, 35 buçuk mu?

Tam 35... İzmir Göztepe doğumlu bir va-
tandaşım.

29Yüklü miktarda kaybolmuş para 
bulsanız ne yaparsınız?

Sahibine verilmek üzere kolluk kuvvetine tuta-
nakla teslim ederim.

Ata'ya Selam

Bağdat - 1991
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Yeşilçam’ın göbeğinde yer alan o 
her sahnesine aşina olduğumuz aşk 
filmleri örneğin, bir vesileyle yolu İs-
tanbul’dan İzmir’e düşen âşıkların, ar-
kadaşların yahut Canım Kardeşim’de 
(1973) olduğu gibi kardeşlerin, İzmir 
denince akla gelen çeşitli mekânlar-
da gezinmesini içerir: Saat kulesi, fuar 
alanı, Kordon boyu, Büyük Efes Oteli 
gibi noktalarda yapılan çekimlerle İz-
mir sahneleri halledilmiş olur. Bu bana 
kalırsa o dönemin seyircisinin İzmir’e 
bakışını biçimlendiren bir eğilimdi.

İzmir dışına çıkıp ilçelere uğrayan 
filmlerin sayısı ise bir elin parmaklarını 
geçmez. 90’lardan sonra özellikle ba-
ğımsız sinemada giderek belirginleşen 
bir taşraya yönelme çabasına karşın İç 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu böl-
geleri kadar popüler olmaz İzmir ve 
yöresi. Bununla birlikte nedense ana 
akım ticari filmler ve çok izlenen tele-
vizyon dizileri Ege Bölgesi’ne daha ge-
niş yer vermiştir. Sanırım bunda zaman 
zaman moda olan Ege yöresi aksanının 
etkisi var. Yüksel Aksu gibi buralı yö-
netmenler Dondurmam Gaymak gibi 
filmlerle yöresel öykülerin de çok iz-
lenmesini sağladıktan sonra sinema-
mızda kıyı bölgeleri ağırlık kazanmıştı. 
Özellikle seyircinin bu tür taleplerini 
yönlendiren TRT’de uzun bir dönem 
Aydın, Denizli, Muğla gibi şehirlerin şi-
rin köylerinde geçen epey diziye denk 
gelmiştik.

Merkezle kıyaslanırsa İzmir ilçe-
lerinde üretilen projeler, hem az hem 
de dağınık durumda. Urla, Seferihisar, 
Tire gibi öne çıkan ilçeler yanında Çeş-
me’de, Alaçatı’da çekilen daha az film 
var. Aslında önceki yıllarda sinemamız 
Çeşme’yi keşfetmiş, burada geçen öy-
külerle alışıldık hikâyeleri farklı mekân-
larda çekme denemeleri sergilemişti.

Bu örnekler arasında hikâyesi tü-
müyle Çeşme’de geçen Küskün Çiçek’i 
anmak gerek. Cüneyt Arkın’ın yönet-
menliğini yaptığı filmde, çok özgün bir 
hikâye yoktur aslında. İlçede yaşanan 
şüpheli bir ölümü araştırmak için Çeş-
me’ye gelen sigorta müfettişi Ahmet’in 
soruşturmayı sürdürürken Doktor Zey-
nep’e (Türkân Şoray) âşık oluşu filmin 
çekirdek yapısını oluşturur. Küskün Çi-
çek, Yeşilçam’ın her ayrıntısını bildiği-

miz trüklerini yineler ve ortaya farklı 
bir bakış koymaz. Fakat asıl ilginç 
olan, 1980 öncesi Çeşme’nin pek 
çok mekânıyla filmde bolca yer al-
masıdır. Çeşme tarihine meraklı iz-
leyicilere, filmde görünen mekânları 
bugünkü hâlleriyle karşılaştırmak ve 
değişimi yorumlamak için pek çok 
veri sunar. 

Sinemamızın mekânla kurduğu 
ilişkiye dair gerçekten ilginç bir ör-
nek ise Kemal Sunal’ın olgunluk dö-
neminin en başarılı komedilerinden 
biri olan Koltuk Belası (1990). Muh-
temelen çekildiği dönemde söz ko-
nusu ilçenin siyasi duruşuna ilişkin 
herhangi bir polemik yaşanmasın 
diye, filmde doğrudan doğruya bir 
ilçe adına referans verilmez. Koltuk 
Belası bir mekân karmasıdır. Alaçatı, 
Seferihisar ve Çeşme’de çekilmiş-
tir. Bu üç bölgeden farklı noktalar 
filmde bir birleşime uğrar ve bölge-
yi doğrudan bilmeyen kimseler için 
yekpare bir ilçe algısı yaratır. Seferi-
hisar Belediyesinin açıkça göründü-
ğü, Çeşme’deki amfitiyatronun yer 
aldığı, Alaçatı’nın dar sokaklarının 
gösterildiği kısa sahneler peşi sıra 
gelir. 

Film, belediye başkanlarını de-
lirten bir koltukla ilgili güçlü bir si-
yasi taşlama özelliği taşıdığından 
mekânları öne çıkarmaz. Kartal 
Tibet’in artık iyice olgunlaşmış yö-
netimi, bölgenin özelliklerinden çok 
içerikte kendini gösteren hicve ağır-
lık vermeyi tercih eder. 

Ülkemizin mevcut siyasi duru-
mu gereği son zamanlarda bu filme 
sosyal medyada epey gönderme 
yapılıyor. Özellikle Twitter’da filmin 
çekildiği yerle ilgili küçük tartışma-
lara rastlayabilirsiniz. 

Filmin Alaçatı’da değil Se-
ferihisar’da çekildiğini ıs-
rarla vurgulayan sosyal 
medya kullanıcıla-
rının yorumlarını 
okumak ilginç 
olabilir.

Özellikle 70’lerden 
itibaren mekân 

arayışlarında bir 
çeşitlilik göze 

çarpar. Sinema 
merkezden 

taşraya doğru 
açılmaya başlar.  
Bu açılmaların 
başında ülkenin 
üçüncü büyük 

şehri İzmir 
geliyor.

BATIGÜN SARIKAYA 
 Sinema Gezgini Editörü

Türk Sineması 

Kuşkusuz yeni filmlerin ve yönetmen 
adaylarının Çeşme’ye ilgisi sürecek. 
Önümüzdeki yıllarda da muhtemelen 
nice projenin ilçemiz ve çevresinde 
çekildiğini duyacağız, ortaya konan 

filmleri izleyebileceğiz. Dilerim 
Türkiye’nin sosyolojik yapısındaki 

değişimleri atlamayan, insan unsurunun 
mekânla bütünleşmesini doğal biçimde 
öyküye aktaran filmler karşımıza çıkar. 
Böyle olunca yaşadığımız yeri perdede 
görmenin ayrı bir lezzeti oluyor çünkü. 

Sinemanın mekânla kurduğu ilişkilerin 
izini sürmek pek kolay değil. Hele bizim 
sinemamız söz konusuysa bu durum 

giderek zorlaşıyor. Sadece filmde gördükleri 
mekânları bilen ve belki orada yaşayan kişiler 
için değil, sinefiller ve sinema araştırmacıları 
için bile çekimlerin yapıldığı yerleri anlamak, 
bunlar üzerine araştırmak ciddi bir mesai istiyor. 
Bunun temel nedeni kuşkusuz sinemamızın ilk 
günlerinden bu yana biraz yoksunluktan biraz da 
her şeyi el yordamıyla yapmaktan kaynaklanan 
kötü bir alışkanlık: “Bizim sinemamızda öteden 
beri yazılı ya da görsel kayıt tutulmaz.” Her şeyin 
gelip geçici olduğuna inanmış bir sektör yapısı 
hâkimdir adeta. Üstelik özellikle de salon filmleri 
döneminde filmlerimiz nadiren mekân, daha 
doğrusu şehir değiştirir. 

Yeşilçam’ın bu anlamda ilişki kurduğu ye-
gâne kent hemen daima İstanbul olmuştur. 
Elbette bir biçimde film piyasası diyebilece-
ğimiz sektör bu devasa şehirde konuşlandığı 
için… Köye, kırsala, Anadolu’ya açılmak gerek-
tiğinde bile İstanbul’dan çok uzaklaşmamak, 
merkeze yakın kalmak arzusu dikkat çeker. 
Elbette bu genel eğilimleri kıran filmler de çe-
kilmiştir. Özellikle 70’lerden itibaren mekân 
arayışlarında bir çeşitlilik göze çarpar. Sinema 
merkezden taşraya doğru açılmaya başlar. 
Bu açılmaların başında ülkenin üçüncü büyük 
şehri İzmir geliyor. 

Sanal ağ içinde küçük bir tarama yaptığı-
nızda İzmir’de çekilen pek çok filme rastlar-
sınız. Bunların büyük kısmı İzmir’i bir turistik 
belde olarak sunma eğilimindedir. 

NASIL BAKIYOR?
ÇEŞME’YE  
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ve çekildiği yerlerin adına özellikle yer ver-
mesi. Basında özellikle Ildırlıların diziden 
bu açıdan memnun olduğuna dair magazin 
haberleri paylaşılmıştı.

Çeşme’de çekilen yapımlardan birini 
özellikle sona sakladım. Bağımsız film pi-
yasasında da az bilinen, mevcut platform-
larda nedense karşımıza pek çıkmayan, ko-
lay kolay da bulunmayan bir film. İlk ikisini 
Tire ve Ödemiş’te çektiği Yumurta-Süt-Bal 
üçlemesiyle sinemamıza özel filmler ar-
mağan etmiş Semih Kaplanoğlu’nun Şeh-
naz Tango güzelliğinden sonraki ilk uzun 
metrajlı çalışması Herkes Kendi Evinde 
(2001), sürpriz bir oyuncu kadrosuna (Tol-
ga Çevik’in sinemadaki ilk önemli rolü ve 
tabii ki çok değerli Erol Keskin) ve etkileyici 
bir eve dönüş hikâyesine sahipti. Film yıllar 
önce ideolojik sebeplerle Rusya’ya giden 
bir adamın yıllar sonra memleketine dönü-
şüyle başlıyor. Erol Keskin’in canlandırdığı 
Nasuhi’nin bir gece yarısı Çeşme Belediye-
sinin bulunduğu meydana indiği sahne bu-
gün gibi aklımda. Kaplanoğlu’nun sineması 
için çok değerli referanslar barındırmasının 
yanında bu sahnenin mekân kullanımı açı-
sından da sinemamız için özel bir çalışma 
olduğunu eklemek isterim. Film, Nasuhi’nin 

Amerika’ya temelli gitmek isteyen yeğeni Selim’le 
memleketindeki zeytinliğe bakmak üzere bir ara-
ya gelmesiyle sürüyor ve öykü bir Rus kızının dev-
reye girmesiyle çetrefilleşiyor. Üstelik yönetmen, 
bir yanıyla büyük Yunan yönetmeni Theo Angelo-
poulos’u, biraz da ister istemez efsane sinemacı 
Tarkovski’yi andıran tarzıyla kıyı Ege’nin mekân-
sal varlığını son derece etkili bir sinematografiyle 
öyküye yediriyor. Kaplanoğlu’nun yörenin şiirsel 
tadını perdeye aktardığını ve böylesi yoğun anla-
tıların da her zaman karşımıza çıkmadığını söyle-
mek mümkün. Mekânın şiirine, aurasına ulaşmış 
bir anlatının çok daha derinlikli bir etkisi olduğu 
aşikâr.

Kuşkusuz yeni filmlerin ve yönetmen adayla-
rının Çeşme’ye ilgisi sürecek. Önümüzdeki yıllarda 
da muhtemelen nice projenin ilçemiz ve çevre-
sinde çekildiğini duyacağız, ortaya konan filmleri 
izleyebileceğiz. Dilerim Türkiye’nin sosyolojik ya-
pısındaki değişimleri atlamayan, insan unsurunun 
mekânla bütünleşmesini doğal biçimde öyküye 
aktaran filmler karşımıza çıkar. Böyle olunca ya-
şadığımız yeri perdede görmenin ayrı bir lezzeti 
oluyor çünkü.

İzmir’de çekilen pek çok filme rastlarsınız. Bunların büyük 
kısmı İzmir’i bir turistik belde olarak sunma eğilimindedir.

İlk sezonu Urla, Çeşme civarında 
çekilen, geçlerin epeyce sevdiği 
Son Yaz’ı ve özellikle Ildır, 
Alaçatı, Dalyan bölgelerinde 
çekilen Siyah İnci’yi anmak 
gerek. Siyah İnci’nin bir önemli 
yanı da bu bölgenin halkına ve 
çekildiği yerlerin adına özellikle 
yer vermesi. Basında özellikle 
Ildırlıların diziden bu açıdan 
memnun olduğuna dair magazin 
haberleri paylaşılmıştı.Siyah İnci

Bizim gibi sinemanın belli bir merkezde toplandığı 
ülkelerde, filmlere lojistik destek sağlayan kaynakların 
bulunduğu ana kentten uzaklaşmak maliyetleri büyük 
ölçüde artırdığı için sektör nadiren merkez dışına çıkıyor. 
2000’li yıllardan sonra bu durum biraz kırılsa da taşrada 
çekilen projeler nicelik olarak istenen ölçüde değil. Bu se-
beple bahsi geçen iki önemli film dışında sonraki yıllar bo-
yunca Çeşme ve civarına uzun boylu uğrayan bir yapıma 
rastlamayız.

Fakat 2010’da geniş kitleleri peşinden sürükleyen 
bir dizi Çeşme ve civarına yeniden büyük bir ilgi gösteril-
mesini sağlar. Kısa sürede döneminin fenomenlerinden 
birine dönüşen Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinin çekimleri 
Çeşme, Ildırı bölgesinde başlamış, ilk sezonun ortasına 
gelmeden içerik gereği öykü İstanbul’a taşınmıştı. Dizi-
nin türdeşlerine göre belli ölçüde daha kaliteli oluşu ve 
televizyon seyircisinin yoğun ilgisi, benzer projelerin kıyı 
Ege’de üretilmesini sağladı. Aslında diziye kaynaklık eden 
öykü, 1986’da Vedat Türkali’nin orijinal senaryosundan 

Fatmagül'ün Suçu Ne?

Herkes Kendi Evinde 

Süreyya Duru tarafından çekilen filme aitti. Hülya 
Avşar’ın yer aldığı filmin çekimleri de bu civarda ya-
pılmıştı. 

Fakat elbette dizi söz konusu olunca uzayan 
senaryo kaynak öykünün çeperlerini çokça geniş-
letti ve filmde yer alan meseleleri, özellikle de ka-
dına şiddet konusunu, farklı boyutlarıyla ele almayı 
denedi. Fakat dizinin ilk bölümlerinde pek çok sah-
nede doğal güzellikleriyle gördüğümüz Ildır bölgesi 
ve Çeşme’nin zengin farklı muhitleri daha çok bir 
fon niteliği taşıyordu.

Bu fenomen dizinin açtığı yolda, Ege kıyılarında, 
Urla’da, Sığacık’ta, Seferihisar’da pek çok dizi çekil-
di. Çeşme ve yakınlarını odağına alan, üstelik son 
dönemde üretilmiş diziler de vardı kuşkusuz. İlk se-
zonu Urla, Çeşme civarında çekilen, geçlerin epeyce 
sevdiği Son Yaz’ı ve özellikle Ildır, Alaçatı, Dalyan 
bölgelerinde çekilen Siyah İnci’yi anmak gerek. Si-
yah İnci’nin bir önemli yanı da bu bölgenin halkına 
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Yukarıdaki satırlar Seda Arun’un derlediği 
“Kıyılara Kaçan Kadınlar” kitabının ön sözün-
den alınmış Zeynep Avcı’nın cümleleri.

Ben bir “kıyıya yanaşmadan” önce oku-
muştum bu kitabı. Ve oradaki kadınların hikâ-
yelerinden çok etkilenmiştim.

Belki de çok özenmiştim ki birkaç yıl sonra 
ben de o kadınlardan biri oldum.

Benim hikâyemin pek romantik bir tarafı 
yok ama.

Yani şehirden bunalıp veya bir ilişkiden ka-
çıp bohem hayatı seçmiş biri değilim.

Çeşme’ye yerleşme hikâyem özetle şöyle: 
Beni bir gün yine bir gazeteden kovduklarında, 
Alsancak’ta oturduğum evin kirasını ödeyeme-
yeceğim için birkaç aylığına Çeşme’deki yazlı-
ğımıza yani baba evine taşınayım da tekrar iş 
bulunca geri dönerim diye geldim.

Nasıl olsa kente tekrar döneceğimi düşü-
nüp evimin eşyalarını kiraladığım bir depoya 
koydum.

Geldim Çeşme’ye.

Bu arada ben hep kovuldum, hiç istifa 
edemedim ama hiç de işsiz kalmadım.

Ay ben yine kovuldum diye duyurduğum-
da (her kovulmam göğsümde şeref nişanıdır) o 
gün iş teklifi aldım.

Yine o rahatlıkla Çeşme’de yazı geçirir kı-
şın dönerim derken bir baktım canım hiç dön-
mek istemiyor.

Zaten gelen iş tekliflerinin maaşları da çok 
parlak değil…

Eh Çeşme’ye de aşığım, o zaman dedim ki 
niye geri dönmek için didineyim?

                                ***

Bu arada 35 yaşımdan sonra çok basit ama 
şahane bir yaşam felsefem oldu benim.

Şöyle ki: “İstediğini yap, istemediğini yapma!”

Bak sen de dene sevgili okur dostum, çok ko-
lay ve hafifliğin formülü!

Bunu yakın çevreme söylediğimde, Çeşme’ye 
yerleşme fikrini yani, yakınlarım adım gibi biliyo-
rum içlerinden şöyle dediler; “Öncel işte! Kafası-
na göre karar almış yine… İlk kış sıkılacak, pişman 
olacak, geri dönmenin yollarını arayacak.”

Tabii ki haklı çıktılar!

Ay ben Kasım gelince bir sıkıl bir bunal!

Bu tam dört sene sürdü.

Öncel Öziçer  
İz Gazete yazarı

Kıyılara kaçan kadınlar...

Çok anlamlı üç sözcük...

Sırasıyla anlamaya çalışalım 
bu üç sözcüğü.

"Kıyılar" ne demek?

Kadınların genellikle "merkezde, "odak-
ta", "tam ortada" bulunmalarının kolay olma-
dığını bilmiyor muyuz?

Kaçmalarına gerek kalmadan zaten kıyı-
da değil midir kadınlar?

Hayatın kıyısı, ilginin kıyısı, mesleğin kı-
yısı, itibarın kıyısı, hakların kıyısı...

Bir kıyı işte...

Oysa bu kez mecazi anlamı olmayan bir 
"kıyı"dan söz ediliyor.

Deniz kıyılarından.

Bu deniz Marmara değil, Karadeniz de 
değil.

Ege ya da Akdeniz elbette.

Çünkü onlar sıcak ve görece rahat kıyılar.

Demek ki bu sözcüğü şöyle açabiliriz:

"Ege ya da Akdeniz'in sıcak kıyılarında, 
yazlıkçıların iki üç ay boyunca tıklım tıkış dol-
durdukları, kışları ise sakin geçen, kimsenin 
kimseye fazla aldırmadığı, yaşamın daha ko-
lay olduğu yerleşimler."

Peki “kaçan” ne demek?

İnsan kovalanınca kaçmaz mı?

Kim kovalamış ki bu kadınları?

Aslına bakılırsa kimse eline sopa alıp kovalama-
mış.

Bu kaçış belki sığınmak olarak da yorumlanabilir.

Büyük amaçlar karşısında umarsızlıktan bıkıp…

Küçük fırsatlara açılmak.

Ya da yorulmak, dinlenebilecek bir ortam yarat-
maya çalışmak.

Onlar da biliyorlar ki insan nereye kaçarsa kaçsın 
kendinden kurtulamaz.

Demek ki bu kaçış kendinden değil, bir şeylerden 
ya da başkalarından, belki de dikenleşmiş bir çevre-
den kaçış.

Umuda kaçış.

“Kaçan” sözcüğünü açıklamak için “toplumsal 
öcülerden, başlarındaki dertlerden, bazen karşı cins-
ten, alt edilemeyen koşullardan, yaşamın kıskacın-
dan, umarsız yaşamaktan bezerek elindeki tek ha-
yatı istedikleri gibi değerlendirmek için ne yapıp edip 
mekân değiştirmeyi beceren” diyebiliriz.

Ve son sözcük “kadınlar”…

Çoğunun ortak bir noktası var: Onlar kentli kadın-
lar.

Denetimden çıkmış yaşamlarını avuçlarının içine 
almak için "tebdili mekânda ferahlık vardır" atasözü-
ne uyan kadınlar.

                       ***

İyi ki sana 
kaçmışım  

ey güzel Çeşme!
Zorunluluk halinden kıyılara kaçmış ama şimdi aldığı her nefeste ‘iyi ki!’ 

diyen insanlar… Kış sofralarımız, şehirde unuttuğumuz komşuluk kavramı…  
Zor anlarda birbirimize verdiğimiz omuzlar. Kasaba hayatının huzuru…  

Hiçbir şeye değişilmez… Çeşme bizim için vazgeçilmez.
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Sadece Ka-
sım ayı… Düğme-

me basılmış gibi Ka-
sım’da İzmir’e taşınma 

fikri gelip yerleşiyor.

Aralık geliyor geçiyor. Şimdi 
ise kendime şaşırıyorum, nasıl dön-

meyi düşündüm diye.

Sonra bunun sebebini bulunca bir 
daha o Kasım krizini yaşamadım.

Ta ki bu Kasım laneti anneciğimi 
yine bir Kasım’ın son günü kaybet-
memle bitti.

Şimdi umrum değilsin acımasız 
Kasım.

Benim canımı daha fazla yaka-
mazsın.

                      ***

Kendimi çok şanslı hissediyorum.

Çeşme’nin bu kadar rağbet gör-
mediği, kalabalıkların, inşaat firmala-
rının akınına uğramadığı, Alaçatı’nın 
gerçek bir köy olduğu zamanlarını doya 
doya yaşadığım için.

Ilıca plajı 2. Kapı’da, Altınyunus 
küçük plajda, 9.5 Kale’de, Çardak’ta, 
Şantiye’de, Paparazzi’de çocukluk ve 
ergenlik yıllarımı unutulmaz anılarla 
geçirdiğim için.

Gün, sokakta arkadaşlarımızla bu-
luşup 2. Kapı’ya yürümekle başlardı. 
Öyle süslü plaj kıyafetleri, taşlı tuşlu 
terlikler falan yok.

Omuzlarımızda birer havlu, şort ti-
şört içimizde mayolarımız.

Güle oynaya yürürdük.

Bütün gün denize girer, kumlara 
yayılır, hiç durmadan güler güler güler-
dik.

Çok gençtik, çok masumduk… Ama ne güzeldik!

Harçlıkları bitirene kadar da turşu suyu, midye, 
haşlanmış darı (mısır değil darı!)…

Akşamüstü- akşam programları gününe göre 
değişirdi.

Pazar geceleri hele de dolunay varsa ya Papa-
razzi’den deniz bisikleti kiralar veya Alaçatı’nın he-
nüz el değmemiş koylarında plajda ateş yakardık. 
Bu bizim jenerasyon için çılgın bir maceraydı.

Çok kalabalık bir arkadaş gurubumuz vardı. 18 
yaşını doldurup ehliyet alan ve arabası olanların ha-
vası bir başkaydı.

O araçlara dolar tırtıl gibi yolu dahi olmayan o 
koylara bata çıka ulaşırdık.

Şimdi o ateş yaktığımız sucuk ekmek partileri 
yaptığımız koyların her biri gürültü istilası altında 
bizimle beraber masumiyetlerini, doğallıklarını yi-
tirdi.

Ama iyi ki bu yarımadanın bakir ve biz bize za-
manlarını doya doya yaşama şansını bulmuşum.

                       ***

Fakat Çeşme’nin öyle bir enerjisi var ki ne olur-
sa olsun benim için Temmuz-Ağustos ayları hariç 
hala büyülü, hala cennet ve hala çok ama çok güzel.

Ilıca plajı, Çiftlikköy, Altınkum benim için hala 
dünyanın en güzel plajları.

Yıldızburnu, Boyalık sahili, Ayayorgi, Hacı Me-
miş, Kleopatra koyu eşsiz.

Ve bir de Çeşme’nin kış insanları.

Aslında zorunluluk halinden bu kıyılara kaçmış 
ama şimdi aldığı her nefeste ‘iyi ki!’ diyen insanlar.

Kış sofralarımız, şehirde unuttuğumuz kom-
şuluk kavramı…  Zor anlarda birbirimize verdiğimiz 
omuzlar.

Kasaba hayatının huzuru.

Hiçbir şeye değişilmez.

Çeşme bizim için vazgeçilmez.

Kendimi çok şanslı hissediyorum… 
Çeşme’nin bu kadar rağbet görmediği, 

kalabalıkların, inşaat firmalarının akınına 
uğramadığı, Alaçatı’nın gerçek bir köy olduğu 

zamanlarını doya doya yaşadığım için.
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Pandemi kurallarına uyarak ve uluslararası standartlara dikkat 
ederek güvenli bir hizmet sürdürdüklerini söyleyen Buğday; Turizm Ba-
kanlığı’nın Güvenli Turizm Sertifikası’nı ilk alan otellerden olduklarını da 
açıkladı. Buğday, “Odalarımızda, mutfağımızda, servislerimizde ve tüm 
alanlarımızda uluslararası standartları uyguluyoruz. Bu nedenle misa-
firlerimiz gönül rahatlığıyla gelip tatillerini yapabiliyorlar” diye konuştu. 
Ayrıca Çeşme’de biri aile konsepti, diğeri Deluxe olmak üzere iki tane 5 
yıldızlı otelleri olduğunu söyleyen Buğday; bu otellerde açık hava alanları 
daha fazla olduğu için pandemi olsa bile rahatlıkla davet ve organizas-
yonların düzenlenebildiğini vurguladı.

ÇEŞME ÇOK 
ÖZEL BIR YER

Çeşme’ye özel açıklamalar 
yaparak beklentilerini de açık-
layan Buğday; “Çeşme’miz çok 
özel bir yer ve gerçekten dünya-
da istisnai bölgelerden biri; ok-
sijeni yüksek ve nem oranı çok 
düşük olan bir bölge. İnanılmaz 
güzel bir denizimiz var; gece 
kulüplerimiz, yeme içme alter-
natifimiz de çok geniş. Çeşme 
için ileriye dönük iyi planlamalar 
yapmak ve yatırımcıyı çekmek 
gerekiyor. Biz 5 yıldızlı iki oteli-
mizle bölge turizmine ve istih-
damına değer sağlıyoruz. Ancak 
bizler kışın 6 ay otellerimizi ka-
patmak zorunda kalıyoruz ama 
çekirdek kadromuzu da koru-
maya devam ediyoruz. O anlam-
da gerçekten büyük bir yükü de 
omuzlanıyoruz” diye konuştu.

TATILINIZI GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YAPIN

Gökçe Kesikciler Buğday

SAĞLIK TURIZMI 
GIT GIDE ARTIYOR

İzmir merkezdeki otelde ise 
genel olarak iş insanlarını ve sağ-
lık turizmi için yurt dışından gelen 
misafirleri ağırladıklarını kaydeden 
Buğday, “Bizim otelimizde İngilte-
re, Amerika ve Almanya başta ol-
mak üzere yurt dışından gelen çok 
fazla misafir var; genel olarak diş 
ve estetik ameliyatları ile saç ektir-
me faaliyetleri için Türkiye’yi tercih 
ediyorlar. İzmir’de sağlık turizmi 
gerçekten git gide artıyor. Öte yan-
dan fuarcılık faaliyetleri nedeniyle 
iş dünyasının temsilcilerini de ote-
limizde ağırlamaktan memnuniyet 
duyuyoruz” diye konuştu. Ülkede 
yaşanan ekonomik sorunlardan 
dolayı iç turizmde azalma yaşan-
dığını da sözlerine ekleyen Buğ-
day, bunun zamanla aşılacağına 
inandığını da söyledi.

yaz sezonu
çok iyi geçecek

ERKEN REZERVASYONA TALEP ARTTI; 

HABER:  
YELİZ AKPINAR

Ontur Otel İzmir ve Grand 
Hotel Ontur Çeşme 
Genel Müdürü Gökçe 

Kesikciler Buğday, İz Dergi’nin Çeş-
me sayısına özel açıklamalar yap-
tı. Çağdaş bir otelcilik anlayışıyla 
sektörün gözdesi olan Ontur Otel-
leri’nin en iyi hizmet için her daim 
hazır olduğunu vurgulayan Buğday; 
İzmir’in turizm potansiyeli, sektö-
rün durumu ve 2022 yaz sezonu ile 
ilgili önemli mesajlar verdi.

Pandemi kısıtlamaları azaldık-
ça talebin arttığını ifade eden Buğ-
day, erken rezervasyon sürecinden 
çok memnun olduklarını, bu yılın 
geçen yıla oranla daha iyi geçece-
ğini vurguladı. Buğday, “Şu anda, 
geçen yıl olmayan rezervasyon akı-
şını görüyoruz. Özellikle Çeşme’ye; 
Hollanda, Belçika ve Almanya’dan 
gelen gurbetçilerde artış olacağını 
bekliyoruz. Ayrıca savaşın bitmesini 
ümit ediyor; Rusya ve Ukrayna’dan 
da misafirlerimizin geleceğini dü-
şünüyoruz” dedi.
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ORGANIK 
YAŞAM

Görece, şehrin ortasında do-
ğal bir yaşamın da kapısını aralı-
yor. Alışverişlerinde organik seb-
ze ve meyvelere, süt ürünlerine, 
yöresel ekmek çeşitlerine ulaşa-
bilme imkanıyla Görece, organik 
ve sağlıklı bir yaşam vaat ediyor. 
Aynı zamanda Görece Çatalka-
ya Korusu’nda doğa yürüyüşü, 
bağların arasında bisiklet turu, 
Ege'nin en güzel plajlarında de-
niz, kum ve güneşin keyfi, mesire 
alanları, doğal güzellikleri ve do-
ğanın renklerinden ilham alınarak 
hazırlanan nazar boncuklarının 
üretildiği Boncuk Köy’de renga-
renk bir gün geçirme fırsatlarını 
da bir arada sunuyor.

BENZERSIZ 
KONUM

Otoyol ve çevre yolu bağlan-
tıları nedeniyle hem şehir mer-
kezine hem denize hem de okul, 
hastane, alışveriş merkezlerine 
yakınlığı da Görece'ye olan ilginin 
nedenleri arasında yer aldı. Göre-
ce'de ayrıca 90 bin metrekarelik 
alanda kafe-restoran, pastane, 
açık spor alanları, golf alanları, 
eğlence lunapark gibi işletme-
leri kapsayan günübirlik tesis-
lerin kurulması için imar planı 
çalışmaları da sürüyor.

BURADA 
YOK YOK

İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi'nin İnciraltı Kent Ormanı 
gibi rekreasyon alanının ben-
zeri Görece'de yapılacak. 50 
bin metrekareyi bulan Görece 
Doğal Yaşam ve Rekreasyon 
Alanında spor tesisi binası, 
yüzme havuzu, basketbol, fut-
bol ve voleybol sahaları, tenis 
kortları, bisiklet-yürüyüş yol-
ları ile açık sergi alanları yer 
alacak.

GELECEĞE 
MIRAS

Geçmişin değerlerine sa-
hip çıkma, eski ve yeniyi bir 
arada harmanlama gibi yakla-
şımlar, sürdürülebilir kentleş-
menin olmazsa olmazı içinde 
yer alıyor. Bugünden gelecek 
nesilleri düşünerek, kent tasa-
rımları yaparken Görece, son 
olarak miras olarak bırakılabi-
lecek en iyi alanlardan biri ola-
rak da öne çıkıyor.

İzmir’in parlayan yıldızı Göre-
ce, yılda 13 bin tonun üzerin-
de oksijen üreten 450 hektar-

lık Çatalkaya Korusu'na komşuluğuyla 
kentin ‘nefes aldığını hissettiği’ yeni ya-

şam alanı oldu. 

Değişen konut tercihinde gayrimenkul yatı-
rımcıların yeni adresi İzmir'in güney kapısı ‘Görece’ 

oldu. Her yere yakınlığıyla dikkat çeken Görece, 
özellikle temiz havasıyla büyük ilgi görüyor.

OKSIJEN ZENGINI
Bir hektar iğne yapraklı çam ormanı yılda 30 ton oksi-

jen üretirken 450 hektarlık Çatalkaya Korusu'na komşu olan 
Görece ve civarında bu oran 13 bin 500 tona çıkıyor. Göre-
ce'deki hava kalitesi değerleri İzmir'deki birçok yerleşim yeri-
ne göre temiz düzeyde çıktı. Şehir genelinde karbon monoksit 
oranı birçok noktada 60 ile 77 ppb arasında değişirken Göre-
ce'nin 16 ppb gibi çok düşük değerlere sahip olduğu belirlendi. 

AILELERIN TERCIHI
Koruma havzasında olması nedeniyle 

alt yapısı yıllar önce tamamlanan Görece, 
sadece 0.60 emsal ve yatay mimariye sa-
hip olmasıyla İzmir'in özlediği örnek kent-
leşmenin yeni rotası haline geldi. Değişen 
gayrimenkul anlayışı kapsamında düşük 
katlı, yoğunluğu az olan konutlara artan 
talebi tam anlamıyla karşılayan Görece 
özellikle ailelerin de gözdesi haline geldi. 
Tahtalı Barajı Koruma Havzası’nda olma-
sı, çok katlı yapılaşmaya izin verilmemesi, 
temiz havası ve düşük yoğunluklu yapı-
laşma bölgenin cazibesini artıran neden-
ler arasında yer alıyor.

Gayrimenkulde Yeni Yıldız;

GÖRECEGÖRECE
İzmir'in saklı cenneti Görece; temiz havası, yemyeşil doğası, dingin ruhu, tarihi 
dokusu ve simgesi nazar boncuğu ile huzur dolu bir yaşamın kapılarını aralıyor. 
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Çeşme Belediyesi tarafından Alaçatı Kuşları Sivil Çevre Hareketi iş birliği ve 
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteği ile düzenlenen ‘Doğanın İzinde - 

Alaçatı Sulak Alanı’nda Yaşam’ fotoğraf yarışmasının kazananı ‘Serpme’ isimli 
eseriyle Serkan Çolak oldu. Yarışma sayesinde Alaçatı Sulak Alanı'nın zengin 

tabiatı ve doğal güzellikleri bir kez daha görüldü.


