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Başlığı okuyunca pek çoğunuz, bu adam da herhâlde seçim sonuçlarını görünce kafayı üşüttü, 
diye düşüneceksiniz; ama değil. Çünkü, bu ülkenin bilim, teknoloji ve inovasyonda 
yetkinleşmesi konusunda inatla yazan biri zâten kafayı üşütmüştür; yeni üşütmüş olması söz 
konusu olamaz. Kaldı ki, şaka bir yana, kızgınlıklarımızı bir yana bırakıp bugüne kadar 
gördüklerimizi, yaşadıklarımızı, öğrendiklerimizi -özellikle de tarih ve topluma ilişkin 
bilgilerimizi- tekrar anımsayıp seçim sonuçlarıyla birlikte ve sükûnetle aklımızın süzgecinden 
geçirirsek; ortada, tozutmaya neden olacak bir durum olmadığını da, rahatlıkla görebiliriz. 
Her neyse, gelelim bu tuhaf gözüken başlığın nereden çıktığına... Coşkun Gönültaş, 
gördüklerini, yaşadıklarını, öğrendiklerini sürekli olarak sorgulayan ve yakaladığı çarpıcı 
noktaları, okuduğu ilginç yorumları sürekli olarak tanıdıklarına da ileten, kimya mühendisi bir 
dost. O, bu ciddî uğraş arasında dostlarını bazı güzelliklerden ve hoş çabalardan da haberdâr 
eder. Başlığı, onun aktardığı bir duyurudan aldım. Her şeyin seçimlere ve siyâsete kilitlendiği 
bir ortamda, bir an için olsun bu gaileden kopup hoş şeyler yapanlar da var. Gönültaş’ın 
aktardığı, Manisa Havacılık Topluluğu, TEMA Manisa Şubesi, Manisa Belediyesi ve Manisa 
Doğa Sporları Topluluğu’nun (MADOST) ortak etkinlik duyurusu da böylesi bir hoşluktan 
söz ediyor; sizlere de aktarayım: 

Duyuruda deniyor ki: “Yaz mevsiminde yediğimiz meyvelerin çekirdekleri çöpe atılarak yok 
edilmektedir. Oysa bu çekirdekler gölgede kurutulup sonbaharda toprakla buluşturulursa, 
her çekirdek bir meyve ağacına dönüştürülebilir. Meyveler sadece insanlar için değil, 
yeryüzünde yaşayan diğer canlılar için de faydalıdır. Ormandaki hayvanlar için hayat ve 
oksijen kaynağıdır. Kuşlar, sincaplar, arılar, böcekler, tavşanlar gibi, daha birçok canlı 
yaşamlarını bu meyveler sâyesinde sürdürmektedir.”  

Ve bu tespitten kalkılarak bir çağrıda bulunuluyor:  
- Kiraz, vişne, kayısı, şeftali, erik çekirdeklerini çöpe atmayınız; biriktiriniz. 
- Çekirdekleri gölgede 3–4 gün kurutunuz. 
- Kurumuş çekirdekleri poşete koyunuz ve toplama noktalarına teslim ediniz [toplama 

noktaları proje koordinatörü Dr. Fahrettin Er’den öğrenilebilir; telefon numaraları: 0 236 
234 92 11 ve 0532 387 33 14]. 

Yine duyuruda açıklandığına göre, “her çekirdek bir ağaçtır” adıyla anılan Proje şöyle 
gerçekleştirilecek: “Toplanan çekirdekler Ekim, Kasım, Aralık aylarında belirlenecek 
günlerde halkımız ve TEMA gönüllüleri dağcılık grupları tarafından, Manisa’da, uygun 
alanlarda toprakla buluşturulacak. Ulaşılamayan alanlarda ise, Manisa Havacılık 
Topluluğu yamaç paraşütçüleri tarafından havadan serpme yöntemiyle çekirdekler 
toprakla buluşturulacak.” 
Bir de hedef konmuş: 1 milyon meyve ağacı... 

Etkinliğin hoş olmasından öte, bu köşenin ilgi alanı açısından da hoş bir yanı var. Bildiğim 
kadarıyla ‘havadan serpme yöntemi’ bilinen bir ekim yöntemi; ama, ‘yamaç 
paraşütçüleriyle, erişimi zor alanlarda, havadan serpme yöntemiyle ekim’ galiba yeni bir 
fikir. Eğer aynı yöntemi daha önce başka yamaç paraşütçüleri uygulamışlar da Manisalı 
yamaç paraşütçüleri bunu ilk defa uygulayacaklarsa, bu, en azından onlar için yeni bir 
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uygulama, bir inovasyon. Ülkede bir ilkse, muhteşem; dünyada bir ilkse daha da muhteşem... 
Fikrin yeni, yaratıcı yanı da, bir spor dalı olarak bilinen yamaç paraşütçülüğünden toplumsal 
bir fayda yaratmak için yararlanmanın düşünülmüş olmasıdır. 

Etkinliği düzenleyenlere, özellikle de Manisalı yamaç paraşütçülerine başarı dileklerimle. 
İnovasyon dünyasına hoş geldiniz. 
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