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GÖKKUŞAĞI OBASI
27.06.2018
Ziller ortak çalıyor, uykuyu keserek bölüyor son
çeyreğinden, zira saat 05.20. Serin, bulutlu
hatta sisli bir Osmaneli’ne uyanıyoruz bugün.
Konaklama tesisleri önünde birbirine takılarak
seherin mahmurluğunu atmaya çalışan
katılımcılar, hem dil hem de gözler selamlaşıyor
alacakaranlıkta. Düdük öttürüldüğünden mi
yoksa toplanma saati yaklaştığından mıdır
bilinmez, birer birer toplandı obalar. Hemen
seher yürüyüşü ile ilgili çerçeve aktarıldı proje
yürütücümüz tarafından ve obalar arasında
güzergâh paylaşımı yapıldı. Gökkuşağı obası
olarak, eğitmenlerimizle birlikte içmeler
mevkiinden Sakarya nehri kenarına indik.
Oradan kuzeydoğuya doğru nehir yatağını takip
ederek ilerledik ama ne ilerleme...
Kimsenin yüzü gülmüyor, ayaklar değil ama
başlar yürümek istemiyor, zorla kısmi yer
değiştiriyor gövdeler. Nehir kenarına sıfır mı
yoksa biraz içerden mi ilerleme konusunda
tereddüt ve de görüş ayrılığı yaşanıyor bir an.
Kısa bir müzakere sonucu, otların ıslak ve
tarlaların çamur olma olasılığından dolayı
içerden ilerliyoruz; iki adım ileri, bir adım geri.
Sakarya'nın bulanık sularının belli belirsiz
akışına kılavuzluk eden, akkavaklar, söğütler
ama
salkım
olmayanından
kavaklar,
sarmaşıklar, çınarlar, karaağaçlar nehir kenarını
süslüyor. Bu yeşil hat görsel albenisi yanında,
belki de bizim gelişimizden rahatsız olarak
uçuşa geçen, gri balıkçıl çiftine paravan bile
olmaktadır.
Kuş cıvıltıları ile Sakarya Bilecik karayolu
trafiğinin bedeni ve ruhu titreten gürültüsü
arasında ilerlerken, yavaş yavaş hareketlilik
başlıyor ekipte. Patika kenarındaki ağaca konan

ispinozu gözetliyoruz dürbünlerimizle. Ağzında
kanatlı bir böcek olan ispinoz tedirgin oluyor
hem bizden hem de hızla ve gürültüyle geçen
kamyonlardan.
Uçuyor,
izliyoruz;
yol
yarmasında oluşabilecek heyelan riskini
azaltmak üzere yapılmış istinat duvarı
yamacındaki çatlaklardan birine konuyor.
Anlaşılıyor ki yuvası ve bakmakla yükümlü
olduğu yavruları var orada. Tabi yumurtalar
üzerinde kuluçkaya yatan yavuklusuna özel bir
jest olasılığını da yok sayamayız.
Patika Sakarya nehrinin birikim sekisi
üzerindeki nar bahçesi kenarından kıvrılıyor. Bir
an gökyüzünde, nehrin akış yönünde kuşlar
beliriyor bize doğru gelen. Dürbünlere sarılıp
sessizce üzerimizden geçmelerini izleyip, dört
tane gri balıkçıl olduklarında karar kılıyoruz.
Yürürken hemen yanlarda mavi hindibaların,
ladenlerin, ada çaylarının, sarı kantaronların,
şeker
dikenlerinin,
böğürtlenlerin,
kuşburnuların varlığına şahitlik ediyoruz.
Serçeler oynaşırken çalılar üzerinde, karakarga
vadi yamaçları arasında yer değiştiriyor ve
kızılçam ağaçlarından birinin üzerine konuyor.
O küçük gövdeden bu ses çıkar mı demeyin,
baştankara
çığırtkanlık
yapıyor
nehri
perdeleyen ağaç dizisi arasından. Belki
insanoğlu geliyor, kaçın, alarmıdır belki de yeni
güne başlamanın heyecanı...
Bize eşlik eden yoldaşlarımız var yol boyu, biraz
yürüyüp bizi kolluyorlar, bekliyorlar, yaklaşınca
biz, tekrar ilerliyorlar. Dönme kararı
aldığımızdan ıslık çalıyoruz ve bizi dönüş
yolunda da takip ediyorlar. Dönüyor,
yemekhanede toplanıyor, tüm eğitmenlerimiz
ve
katılımcı
arkadaşlarımızla
birlikte
Osmanelidae-3’ün ilk kahvaltısını yapıyoruz.
Sonrasında
programın
devamını
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gerçekleştirmek üzere konaklama alanına
geçiyor, çalışıyor, müzakere ediyor, dinliyor,
izliyor ve de gözlüyoruz...
28.06.2018
Acaba sabah nasıl uyanacağım endişesiyle
başlayıp sabahın huzurlu kalkışıyla, kendini
doğa ananın kucağında bulmanın hazzının bir
başka olduğunu kanıtladı yine bugünkü seher
yürüyüşü. Kuş seslerinin kulaklarda bıraktığı
hoş seda eşliğinde tanıdık doğada ki bitkileri ve
topladık
dünyamıza
düşen
meteroit
parçacıklarını...

29.06.2018
05:40 da laden bitkisinin çoğunlukta olduğu
tepede seher yürüyüşüne başladık. Mavi
hindiba, menengiç, sandal, yabani sumak, servi,
atkestanesi ve kızılçam bitkilerini inceledik.
Kızılçamı diğer çamlardan (Halep çamı,
karaçam, sarıçam, sahil çamı) ayıran
özellikleriyle
birlikte
inceledik.
Seher
yürüyüşümüzü uçan yusufçuk ve balıkçıl
kuşlarıyla tamamladık.

