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Süpürge...
En pahal› arabalar›n sergilendi¤i bir
salondas›n›z. Ferrari, Lamborghini, ve
Porsche’nin ﬂaﬂaas›ndan geçilmiyor.
Böyle bir sergide köﬂeye park edilmiﬂ iki
tekerlekli bir ka¤n› arabas›na rastlarsan›z ne kadar ﬂaﬂ›r›rs›n›z de¤il mi? Ben
de büyük bir ma¤azada acaba hangi
elektrik süpürgesini alay›m diye düﬂünürken uzay aletlerini and›ran makinelerin yan›nda bir de çal› süpürgesini görünce oldukça ﬂaﬂ›rm›ﬂt›m. Ben ilkokuldayken bizim valide böyle bir süpürgeyle pisli¤e karﬂ› (hakiki veya hayali)
amans›z bir mücadele verirdi. Neden bu
ata yadigar› aletten ben de faydalanmayay›m ki! Hemen kafamda yapt›¤›m bir
hesaba göre e¤er bu çal› süpürgesini
al›rsam, artan parayla alt› buçuk kiﬂilik
ailemin bir y›ll›k iç lastik, fren pabucu
gibi ihtiyaçlar›n› kolayca karﬂ›lar, kendime de ﬂöyle fiyakal› bir bisiklet eldiveni
alabilirdim. (Buçu¤un hamilelikle bir ilgisi yok, han›mlardan birisi tandem, yani iki kiﬂilik bisiklet). Tabii bunun yan›nda atmosfere yay›lacak olas› toz bulutlar›ndan korunmak için de boyac›lar›n kulland›¤› ka¤›t maskelerden bir kutu almay› ihmal etmedim.
Arada s›rada birkaç telini kaybetmesi d›ﬂ›nda (o problem benim kafamda da
var) ne periyodik bak›ma ne de yedek
parçaya ihtiyac› olmayan bu teknoloji harikas› ile daha ilk günden birbirimize
al›ﬂt›k ama mutlulu¤umuz bu y›l rahmetli olan validenin lojmana sürpriz bir teftiﬂ yapmas›yla son buldu. “O¤lum ak›l
da¤›t›l›rken sen neredeydin?” z›lg›t›n› bir
kez daha yedikten bir gün sonra ye¤enim Nazan yüzünde “Day›, elçiye zeval
B‹L‹M ve TEKN‹K 90 Kas›m 2006

olmaz” kabilinden bir ifadeyle, kullan›lm›ﬂ bir elektrik süpürgesi getirdi.
Ama ben çal›y› atmad›m tabii. Ufak
temizlikler için, (örne¤in, kanepenin
önüne dökülen leblebi taneleri) onu kullan›yor, haftada (ayda?) bir kere elektrikliyle bütün lojman› süpürüyordum.
Böylelikle her akl› baﬂ›nda çevreci gibi
ben de orta yolu bulmuﬂtum. Tabii validenin ne yapt›¤›mdan hiç haberi olmad›;
olsayd› ayn› z›lg›t› bir kez daha yerdim
ama E. F. Schumacher’in beni tebrik
edece¤inden hiç bir ﬂüphem yok.
E¤er bu isimi duydu¤unuzda akl›n›za
ünlü bir otomobil sürücüsü geliyorsa o
zaman çevre hareketleriyle uzaktan yak›ndan bir ilginiz yok demektir. Alman
as›ll› Schumacher, ‹kinci Dünya Savaﬂ›
baﬂlamadan biraz önce Nazi Hükümeti’

E. F. Schumacher

nden nefret etti¤i için ‹ngiltere’ye kaçm›ﬂ, orada esir kamp›na konmuﬂ, savaﬂ
bittikten sonra ‹ngiltere’de kalmay› tercih etmiﬂ, Oxford Üniversitesi’nde okumuﬂ ve k›sa zamanda mesle¤inin zirvesine ulaﬂm›ﬂ bir kiﬂi. Kapitalizmin babalar›ndan Maynard Keynes’in bir müridi
olan Schumacher, bir süre The Times gazetesinin ekonomi yazarl›¤›n› da yapm›ﬂ.
Fakat bu ilginç adam›n k›sa zamanda
çevrecilerin gözbebe¤i olmas›, 1973 y›l›nda yay›mlanan Small Is Beautiful (Küçük Güzeldir) adl› kitab› sayesinde oldu.
Schumacher bugün Bat› ülkelerinde
uygulanan ekonomilerin ‘insanlaﬂt›r›lmas›n›’ istiyor, üretilen miktar kadar üreten
say›s›n›n da önemli oldu¤unu vurguluyordu. Burada de¤iﬂik olan, bir iﬂin en
az kaç kiﬂiyle yap›labilece¤i de¤il, rand›man› fazla düﬂürmeden en fazla kaç kiﬂiyle yap›labilece¤iydi. Diyelim fakir bir
kasabada taﬂ›nacak bir y›¤›n toprak var.
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E¤er bu topra¤› kamyonla taﬂ›t›rsan›z 3
veya 4 kiﬂi ekmek yiyebilecek. Ama kamyon de¤il el arabas› kullan›rsan›z çal›ﬂanlar›n say›s› belki de 10’a katlanacak.
Üstelik el arabas›n›n kamyon gibi bozulma olas›l›¤› ve enerji tüketimi yok. Schumacher’›n özellikle vurgulad›¤› bir nokta, ekonominin yukar›dan de¤il yerel yönetimler taraf›ndan o yörenin kaynaklar›na ve halk›n ihtiyaçlar›na göre düzenlenmesiydi. Tabii bu tür öneriler, hocas›
Maynard Keynes’in geliﬂtirdi¤i varsay›m
ve teorilere 180 derece z›t düﬂmüﬂtü.
Schumacher bu de¤iﬂikli¤i, 1955 y›l›nda
Burma hükümetine dan›ﬂmanl›k yaparken tan›ﬂt›¤› “Budist Ekonomisi”ne ba¤l›yor.
Schumacher kitab›na “Intermediate
Technology” (Ara Teknoloji) ad›n› takm›ﬂ; ama yay›nevi bunu “Küçük Güzeldir”e çevirmiﬂ. Kitap k›sa zamanda 700
bin adet satarak en çok sat›lan kitaplar
listesine girmiﬂ. Kitab› be¤enenler aras›nda zaman›n cumhurbaﬂkan› Carter ve
Kaliforniya’n›n genç valisi Brown da vard›. Tabii bu kiﬂiler ekonomiyi bütünüyle
bu yola yönlendirmeyi hiç düﬂünmediler;
ama Schumacher’in önerileri sadece fakir ülkelerde de¤il, ABD’nin baz› yörelerinde de pekala uygulanabilirdi.
Yukar›da belirtti¤im gibi, ben ekonomiden pek anlamam; ama çevrecilik taraf›m a¤›r bast›¤› için kitap benim de
çok ilgimi çekti ve tahmin edece¤iniz gibi akl›ma önemli bir soru geldi: “Ara
teknoloji’ olursa ‘ara zevkler’ neden olmas›n? Gereksiz tevazuyu (!) bir yana b›rakarak kendimizin geliﬂtirdi¤i bu yöntemi gelin birlikte uygulamaya koyal›m. Birazdan görece¤iniz gibi benim sistemde
Budizm’den yararlanmak gerekmiyor.
Bildi¤iniz üzere, Sargun pek yayg›n
bir isim de¤ildir. Scripps Deniz Bilimleri
Enstitüsü’nde çal›ﬂt›¤›m y›llarda Süleyman Tu¤rul ad›nda genç bir arkadaﬂ›m, o¤luna benim ad›m› koyunca do¤rusu çok sevindim.
Adaﬂ›m ilkokula baﬂlad›¤› y›llarda ona bir yaﬂ günü hediyesi olarak pompayla ﬂiﬂirilen çok ﬂirin
bir sandal sat›n ald›m. Hediyem
sar›l›rken akl›ma geldi: Ben küçük yaﬂtan beri denizle haﬂ›r neﬂir olan bir insan›m. Küçüklü¤üm
Pendik’te geçti, ben bal›k tutmad›¤›m halde denize aç›lmay› sevdi¤im için tutanlara eﬂlik ettim.
Sandallar›n ötesinde, mesle¤im
deniz ekolojisi oldu¤u için hem

La Jolla Cove

okurken hem de çal›ﬂ›rken çok say›da
araﬂt›rma gemisiyle tan›ﬂt›m. Keza, vatani görevimi yaparken askeri gemilerde
bilimsel amaçl› seferlere kat›ld›m ama
hiçbir zaman kendime ait bir teknem olmad›. F›rsat bu f›rsatt›r diyerek ayn› bottan bir tane de kendime ald›m.
Ertesi gün ö¤rencilerim görür de beni g›rg›ra al›rlar korkusuyla ilk ‘seferime’ sabah›n köründe ç›kt›m. Bizim enstitünün hemen yak›n›nda La Jolla Cove
diye ﬂirin bir koy vard›. O zamana dek
koyun ancak yüzerek eriﬂebildi¤im kadar›n› inceleyebilmiﬂtim ama yeni botum
sayesinde her gün yeni bir yere gidiyor,
kayalar› kaplayan yosunlar›, envai çeﬂit
kabuklu hayvanlar› izliyor, pelikan ve
mart›larla haﬂ›r neﬂir oluyordum. Önümde yepyeni bir dünya aç›lm›ﬂt›. Botun fiyat› bir günlük yevmiyemden daha azd›
ama bana verdi¤i zevk bunun kat kat üstündeydi. Yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n, bir gün iyi
bir kotraya sahip olmay›, önce kendi k›-

y›lar›m›z› bir ucundan di¤erine kat ettikten sonra Tahiti’ye, Samoa’ya gitmeyi
çok isterdim; ama o hedefe ulaﬂana kadar 15 dolarl›k bir bot dahi, yoklukla
bolluk aras›ndaki mesafeyi k›saltarak sizi mutlu edebiliyor. Eklemekte fayda
var: Güzel kotralar kaprislidir; masraflar› çok olur, istekleri hiç bitmez. Böyle
bir güzele bütün emeklilik ikramiyesini
yat›ran denizbilimci arkadaﬂ›m Bob Counts’ un bir sözü akl›mdan hiç ç›kmaz:
“Bir kotra sahibi yaln›z iki gün çok mutludur; kotray› sat›n ald›¤› gün ve satt›¤›
gün!” Tabii lastik kotra (pardon, bot)
için böyle bir sorun yok. Benim lastik
kotram›n bak›m› için her sefer sonunda
tatl› suyla y›kad›ktan sonra havas›n› indirmenin d›ﬂ›nda baﬂka birﬂey gerekmiyordu.
Biraz bakmas›n› bilirsek çevremiz
yar› teknoloji ve yar› zevklerle dolu.
Paslanan bir tepsiyi ille de pahal› bir
kimyasalla temizlemeniz gerekmez; çok
kez limon suyu da ayn› iﬂi görür. Benim cefakar bisikletim
Düldül biraz yaﬂland›¤›, biraz da
tedavi gördü¤ü için biz de
kamp yapmak yerine tatil köylerine gidiyoruz ama gençlerimizin mis gibi kokan bir ormanda
çad›r kurmalar›na bir engel yok.
Gelecek ay buluﬂmak dile¤iyle.
NOTLAR:
Bu yaz› yazar›n 1998 y›l›nda Outdoor dergisinde ç›kan bir yaz›s›ndan esinlenerek haz›rlanm›ﬂt›r.
Schumacher için bak›n›z: Küçük Güzeldir. Çeviren
Osman Deniztekin, Cep Kitaplar› 1995. Ve:
www.schumacher.org.uk/about_efschumacher.htm
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