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İlkyazımda bahsetmiştim bir başarı öyküsünden. Evet, bu başarı öyküsü: KEÇİ
YETİŞTİRİCİLİĞİNDEN.
Bundan 17 sene önce akademik kariyerime başladığımda danışman hocamın teşvikleri ile
keçicilik konusunu seçmiştim. En başta ailem olmak üzere 1 km. Çap çizdiğimde içinde kalan
herkes gülmüştü: Modern bir Nasrettin Hoca öyküsü diye, hani göle maya çalmakla ilgili
olan. Neden mi?
Çünkü derler ya askeri ve mülki erkân: işte mülki erkân başta olmak üzere tüm cemaat adeta
bulduğu yerde keçiyi kesip ORMANLARI, dolayısı ile TÜRKİYE’Yİ ve daha da hedef
büyütüp DÜNYAYI KURTARAN ADAM olmak için kolları sıvamışlardı, hatta bunun için
Keçi Uzmanı hariç diğer bütün pozitif bilim dalları uzmanlarından da destek alarak halkı
bilinçlendirmeye yönelik birçok aktivite gerçekleştirmişlerdi...
Gel zaman git zaman Türkiye’de güneşin battığı yönden bizim keçilerin melemeleri
yükselmeye başladı. İşte o günlerde bir gün keçicilikte yine BOŞUBOŞUNA(!!!) yürüttüğüm
denemelerden birisinin başındayken Keçicilik işletmesine 3 kişi geldi. Yetkili birisini sordular
ve en Yetkili yetkisiz olarak ben karşılarında buldum kendimi. Sn. Şerafettin Erbayram,
yanında Sn. Veteriner Hekim Orhan Bulut hatırlayabildiklerim, bana “Süt keçiciliği yapmak
istediklerini, ancak bu işi profesyonel anlamda yani Fransa, Hollanda, İsviçre’de olduğu gibi
yapmak istediklerini” söylediler. Şaka gibi. İnanılmaz.
Kendileri ile uzunca sohbet ettim ve misafirlerimi yolcu ettim. Aradan 1–2 yıl geçti ve mucize
Bolu’dan geldi. Sn. Erbayram ve ekibi dediklerini yapmışlardı ve profesyonel anlamda
ürettikleri 4 çeşit peynirleri ile büyük şehirlerin marketlerinin raflarında görülmeye
başlanmışlardı. 2005 yılında İzmir’de düzenlenen bir toplantıda bu peynirleri tatma olanağım
oldu. Daha önce hasbel kader keçi peynirinin birçok çeşidini uluslararası toplantılarda da
tatmıştım. Bu peynirleri tadınca şok oldum çünkü gerçektende çok iyilerdi. Acaba yanılıyor
muyum diye etrafa belli etmeden yeniden standa geldim, biraz daha yedim. Yok,
yanılmamışım gerçekten çok lezzetlilerdi.
Bu sene İtalya’da keçi sütü ve peynirleri üzerine bir toplantı düzenlendi. Gitmeden önce
toplantı koordinatörü arkadaşım bana Türkiye’den de peynir çeşitleri getirmemi rica etti.
Önce dağ köylerinden alıp götürmeyi düşündümse de onların ÇOK HİJYENİK (!) olması
nedeni ile bu fikrimden ivedilikle vazgeçtim. Utana sıkıla Sn. Orhan BULUT’U daha sonrada
Sn. Murat KALAFAT’I arayarak, bana bir kaç örnek vermelerini rica ettim. Kendileri sağ
olsunlar beni kırmadılar. Dünyanın dört bir tarafından başta Fransa, İspanya, Yunanistan,
Amerika, İtalya gibi bu konuda tartışmasız lider olan ülkeler olmak üzere yaklaşık 20
ülkeden 100 den fazla çeşit peynirin olduğu yarışmaya bizim mütevazi peynirlerimizde girdi.

Toplantının son günü ve akşam saat 19.00 sıralarında tadımlar bitti ve puanlar verildi, yine
dünyanın dört bir yanından gelmiş uzmanlar tarafından...
Moliterno Belediye başkanı sonuçları açıklıyor ama İTALYANCA. Tabi herkes bekliyor
heyecanla. Neyse bir anda orada bulunanların bana dönüp alkışladıklarını fark ettim. Kulak
kabarttım, ITALYANCA TÜRKÇESİ ile BUOLUO QUALITY YIM gibi bir şeyler kulağımı
tırmaladı. Tabi bozuntuya vermedim. GRATZIE MILLE (Teşekkür ederim) deyip bir katılım
belgesini tebrikler arasında aldım. Daha sonra BOLU KALİTE YEM’in ve BOLANA ticari
markasıyla yarışmaya katılan peynirlerimizin DÜNYA 3. olduğunu öğrendim. O an gerçekten
muhteşemdi. Ağlatan bir başarıydı ve sadece ben bu anın ve başarının tadına vardım. Bu anı
Sn. Erbayram ve emekçileri ile paylaşamadım üzgünüm.
Daha sonra bültenlerden ödülün 1 değil 2 dalda dünya üçüncülüğü (bronz madalya) olduğunu
öğrendik; BÜYÜK MUTLULUK. Halen madalyalar gelmedi, bekliyoruz. Geldiği zaman
sanırım kendileri de deklare edecektir bu başarıyı.
EVET, nerden nereye, belki Sn. ERBAYRAM ve ekibi keçileri kesip doğrayarak DÜNYAYI
KURTARAN ADAM olamadılar, ama bu ekip bir mucize gerçekleştirdi ve Keçilere
inanmakla ne doğru bir iş yaptıklarını sadece Türkiye’ye değil tüm Dünya’ya ispatladılar.
Kendilerini bir kez daha buradan kutlamak isterim

