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Güneş Obası
SOĞUCAKPINAR KÖYÜ - TARİH: 1 Temmuz 2018

500 nüfuslu Soğucakpınar köyüne halkla etkileşimde bulunup onlarla köy hayatı, doğa, yaşam şartları
üzerine konuşmak üzere sabah erkenden bu köye gittik. Köy kahvesinde yaptığımız röportajın özeti
aşağıdaki gibidir:
Güneş obası: Köyünüzün nüfusu kaçtır?
Köylü Dayı; beş altı yıl önce 1100 olan köy nüfusu 500’e indi. Bunun sebeplerinden biri köyde zorlaşan
hayat şartlarından dolayı şehirlere olan göçlerdir. Gençler askerliğini yaptıktan sonra ben çekin gidin
köyde ekmek yok diyorum.. Köyün başlıca geçim kaynağı tarımdır. Domates, biber ve sebze
yetiştiriciliği yapıyoruz.
Güneş Obası; Osmaneli’nde karpuzun meşhur olduğunu öğrendik. Sizin yetiştirdiğiniz karpuzlar
yerli tohumdan mı?
Köylü Dayı: Karpuz yerli değil. Melez tohum( İsrail tohumu). Toptancılar yerli tohum karpuzu
almayınca mecburen İsrail tohumuna geçtik. Yerli ürünlere talep yok. Satış yapılamıyor. İster istemez
İsrail tohumu kullanılıyor.
Güneş Obası: Elinizde şu an yerli tohum var mı?
Köylü Dayı; Şu an elimizde hiç yerli tohum kalmadı.
Eskiden köyümüzde toz biber yapılırdı. 1958-1959 yıllarında yaşanan bir selden sonra sebzeye
hastalık geldi. Bundan sonra toz biber yetiştiremedik. Bir müddet bezelye yetiştirdik. 1984-1985
yıllarında sırık domates yetiştirmeye başladık. 3000 tohum 2 bin liraya mal oluyor. Tohum fiyatı
dolara endeksli, bundan dolayı sera domatesi daha pahalı. Biz domatesin kilosunu 50 kuruşa
satıyoruz. Şehre ulaşana kadar 4-5 liraya çıkıyor fiyat.
Güneş Obası; Tarım faaliyetleri sırasında devlet desteği alıyor musunuz?
Köylü Dayı: Devlet yardımı yok. Her şeye zam yapılıyor. Domatesin alış fiyatı 95’ten beri 50 kuruşu
geçmedi. Tarlanın dönümünü sürmek için 1-2 litre mazot veriyor devlet. Fakat bir dönümün sürülmesi
için 6-7 litre mazot gerekiyor.
Güneş Obası: Hayvancılık ile uğraşıyor musunuz?
Köylü Dayı; Hayır. Çünkü çok masraflı. Yemin çuvalı 70TL. Bir inek bir çuval yemi iki günde bitiriyor.
Güneş Obası: ipek böcekçiliği yapıyor musun?
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Köylü Dayı: İpek böcekçiliği öldü. İlaçlama dut yaprağına gelince ölüyor böcek. Tarımda kullanılan ilaç
varsa olmuyor ipek böcekçiliği. Kolay aslında. 10 gün emeği var ama yapamıyoruz.
Güneş Obası; iletmek istediğiniz birşey var mı?
Köylü Dayı: İhracatı artırmalı.
Güneş Obası: Teşekkür ederiz.

