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Lega- država/lokacija zgodbe: Turčija- Črno morje- Biosferni rezervat Camili. 

Biosferni rezervat Camili je prvi biosferni rezervat v Turčiji lociran v pokrajini Artvin in je bil 

vključen v Svetovno mrežo biosfernih rezervatov Unesca leta 2005, v sodelovanju z 

Ministrstvom za gozdove in vode.  

 

Dolina Camili, poznana tudi kot Machakheli, je ekološki in kulturni zaklad, ki se je stoletja 

skrival v Pontskem gorovju. Kljub temu, da se je življenje v tej kotlini oblikovalo glede na 

zaprte ceste v zimskem času, se kaže povečano zanimanje za to regijo v zadnjih letih. Dolina 

ima številne naravne ekosisteme z minimalnimi človeškimi vplivi, vse od bujnih zelenih dolin 

do visokogorskih travnikov saj ta regija kaže značilnosti zmernih deževnih gozdov s starimi 

naravnimi gozdovi in vlažnim podnebjem. Območje je pomemben naravni habitat za divje 

živali, kot so grizli medvedi in gamsi, prav tako to območje usmerja selitve ptic ujed proti 

ozkemu pasu vzdolž Pontskega gorovja. 

Düzenli, Camili, Efeler, Uğur, Kayalar in Maral so edina naselja v tej dolini, ki se imenuje po 

vasi Camili. Ljudje v dolini so močno povezani s svojo kulturo in običaji. Dolga stoletja so 

živeli samooskrbno v močni povezavi z naravo. Njihovo kmetijstvo je še vedno ostalo naravi 

prijazno. Uspelo jim je ohraniti še zadnjo čisto populacijo kavkaških čebel. 

Dolino Camili je UNESCO 29. Junija 2005 razglasil kot biosferni rezervat zaradi biološke 

raznolikosti, naravnih virov, kulturnih in zgodovinskih zakladov ter jo vključil v Svetovno 

mrežo biosfernih rezervatov, kot prvi biosferni rezervat v Turčiji. 



Koruzni kruh, jogurt in med* 

Zgodba govori o življenju v Camili in je 

bila sestavljena po enotedenskem obisku 

območja s pomočjo UNESCO Turške 

nacionalne komisije. Zgodba je 

sestavljena iz portretov različnih ljudi kot 

so najstarejši čebelar v vasi, učenec, 

delovna ženska, ki govorijo o preteklosti, 

kulturi, življenjskih navadah, težavah- 

torej govorijo o življenju na tem 

območju. 

 

 

 

 

  

Na poti v Camili 

Šestdeset kilometrska cesta 

Borçka-Camili, je 

petindvajset kilometrov 

oddaljena od centra mesta 

Borçka. Leži na nadmorski 

višini 1879 metrov. Tukaj na 

ozki cesti, ki se s težavo vije 

skozi gozd, lahko izgubimo 

občutek za čas in prostor. 

Obdani z bujnim zelenjem 

lahko občutimo vonj in tišino 

gozda in se počutimo, kot da smo vedno pripadali temu prostoru in času. (Vir fotografije: 

http://www.08olay.com/macahelde-ekoturizm.html/macahel_-5) 



Na prelazu Camili je nadmorska višina 1870 m in pade na 350 m v dolini, kjer je vas Camili. 

Pot se vzpne tudi do višine 3490 metrov na neimenovanem hribu v Pontskem gorovju, ki 

obdaja dolino. 

 

*Vir zgodbe: TEKSÖZ, G., ERTÜRK, E., LİSE, Y. (2014). Biosphere Reserves in Education for Sustainable 

Development: Life in Camili, Turška nacionalna komisija za UNESCO, ANKARA.  

 

Geografija, podnebje in 

gosti gozdovi v regiji 

dajo občutek obdanosti z 

gozdovi ter izgubljenosti 

v zelenju sredi gora. Ta 

srhljiv občutek je kmalu 

zamenjan z globokim 

občutkom miru, ko 

začutimo edinstveno 

svobodo, ki je nismo 

občutili nikoli do takrat, 

kljub ali pa ravno zaradi 

te izgubljenosti. Ni 

enostavno prepoznati 

izvor tega občutka na 

začetku ter se odločiti ali je veličina narave ali lastna zbeganost kriva, da nismo prej opazili, 

kaj narava nudi, morda je oboje krivo za to ali pa nekaj povesem drugega. Šele, ko prispemo v 

Camili in se srečamo z tamkajšnjimi ljudmi ter poslušamo njihove zgodbe, razumemo izvor 

tega občutka. Ob vračanju nazaj je to, kar smo prebrali in slišali od ljudi o tem kraju 

pomešano z zgodbami ljudi, ki smo jih srečali. Tako smo dobili navdih za zgodbo, ki sledi, o 

starodavnih koreninah povezovanja med naravo, ljudmi, zgodovino in kulturo. 

 

Camili od tretjega stoletja pred našim štetjem do danes 

Znani zgodovinski podatki o Camili segajo v tretjo stoletje pred našim štetjem in govorijo o 

kralju Pharnavazu iz Iberskega kraljestva in vse do 21. stoletja torej do gruzijske kraljice 

Tamar (1184-1215). Grob kraljice Tamar naj bi se nahajal v Camili. Kraljica Tamar je med 

svojo kraljevino dosegla, da je Gruzija doživela svoje vrhunce moči in postala manjši imperij. 



Nato je mongolska invazija na začetku leta 1200 in Timurjeva invazija v 14. in 15. stoletju 

uničila Gruzijo, zato je država prišla na rob popolnega gospodarskega zloma. Z Osmansko 

osvojitvijo Istanbula leta 1453 so se vezi med Evropo in Gruzijo pretrgale in Gruzija je bila 

potisnjena med Osmansko cesarstvo ter Iran. V 16. stoletju je zahodni del Gruzije prišel pod 

Osmansko cesarstvo, vzhodni del je bil pod nadzorom Irana. V 18. stoletju je Rusija 

zagotovila ozemeljsko enotnost in meje z Gruzijo, ampak po številnih vstajah leta 1804 so 

postali številni deli Gruzije ruski med leti 1801 in 1864. Pristanišča Poti in Batumi ter 

jugozahodni del današnje Gruzije sta ostala še nekaj časa pod Osmanskim cesarstvom. 

Kasneje je po Rusko- Turški vojni med leti 1877-1878 tudi ta del prišel pod ruski imperij. Po 

tej vojni je celotna Gruzija pripadala Ruskemu imperiju. 

Rusko- turška vojna med letom 1877-1878 je sprožila ogromen val selitev. Selitve so se 

pričele leta 1878-1879, takoj po koncu vojne in so z leti zajemale vedno večja območja. 

Poslabšanje gospodarskih in socialnih razmer, kruti odnos ruskih vodij in gruzijska predanost 

muslimanski veri so bili najpomembnejši dejavniki pospeševanja selitev. Ravno selitve v 

zgodovini in spominih tukajšnjega prebivalstva predstavljajo največjo tragedijo. Na 

Berlinskem kongresu, ki se je odvijal med 13. junijem in 13. julijem leta 1878, na katerem so 

sodelovali predstavniki vseh velesil tistega časa in Osmanskega cesarstva so dali 

muslimanskemu prebivalstvu, ki je živelo pod osmanskim cesarstvom na izbiro, da ostanejo 

na njihovim območju pod Ruskim imperijem ali da se preselijo v Osmansko cesarstvo. 

Kongres je potrdil ti dve možnosti o katerih je nato prebivalstvo odločalo na referendum. Pred 

referendumom je Batumi Chief Pegava Hemit Bey, ki je podpiral Turško stran, skliceval 

zborovanja in vodil kampanjo za referendum. Takrat je bilo na območju Machakheli 

osemnajst vasi. Šest vasi je izbralo Turčijo. Preostalih dvanajst vasi je izbralo Rusijo. 

Pogodba sklenjena 27. januarja 1879 v Istanbulu je določila uradni datum za selitve.  

Sprva je bil kot zadnji možen datum za selitve 3. februar 1882, ki je bil nato podaljšan do leta 

1884. Kljub temu se selitve tudi takrat niso končale, ampak so potekale vse do leta 1921. 

Danes je Camili ime regije, kjer leži tistih šest vasi, kjer so se takratni prebivalci odločili v 

prid Turčiji. 

 

 

 

 



Slabe ceste 

Da pridemo do Camili moramo najprej prečkati zasnežene ceste. Ljudje v tej regiji se še 

vedno borijo z istimi cestami, katere so uporabljali njihovi predniki pred 130 leti, ko so se 

preseljevali, ki še vedno v zimskem času ostajajo zaprte pet mesecev. 

 Edina povezava do Machakheli so bile do leta 1968 pešpoti. Nato je bila narejena 

makadamska cesta, ampak je imela omejeno uporabo, saj je bila v zimskem času pet mesecev 

zaprta. Gradnja ceste je z večkratnimi prekinitvami potekala vrsto let. Navsezadnje je bila 

asfaltirana cesta dokončana leta 2013 in s tem so bile transportne težave rešene enkrat za 

vselej. Poglejmo, kako je ta situacija postala novica v časopisu leta 2013: 

Prvič v zgodovini so ceste letos ostale odprte 

Ceste, ki vodijo v in iz regije Camili, ki je sestavljena iz šestih vasi na območju Borçka v 

province Artvin, so letos prvič v zgodovini odprte zahvaljujoč vzdrževalnemu centru, ki je bil 

odprt in njihovemu trudu za čiščenje snega s cest (22. marec 2013). 

10. regionalni direktorat za avtoceste pod vodstvom sveta guvernerjev province Artvin so 

ustanovili vzdrževalni center za pluženje zasneženih cest v bližini prelaza Camili, ki je 25 km 

oddaljen od centra Borçka in leži na nadmorski višini 1870 m. V vzdrževalnem centru je 

zaposlenih 10 oseb in imajo tri plužna vozila.  

Ekipi je uspelo ohraniti 60 

kilometrsko cesto Borçka-

Camili odprto ves čas, tudi 

med najostrejšo sezono, 

kljub visokemu tveganju za 

plazove in snežni odeji, ki 

je ponekod tudi višja od 

dveh metrov. Med močnim 

sneženjem in snežnimi 

meteži je ekipa morala 

odstranjevati sneg tudi 

trikrat dnevno. Dva vojaka sta izgubila življenje pri obmejni straži.  

Guverner je dejal, da so se prebivalci regije Camili sprijaznili z zaprtjem cest za pet mesecev 

v zimskem času in dodal: »Zaprtje teh cest je bilo naravno. V nujnih primerih je bil dostop do 



regije omogočen iz Gruzije po protokolu podpisanim v ta namen. Imamo celo dva grobova 

vojakov na dvorišču mejne straže. Dolgo nazaj sta ta dva vojaka bila umorjena ampak njuna 

trupla zaradi snega ni bilo mogoče transportirati do njunih rodnih mest in zato sta bila 

pokopana na dvorišču mejne straže. To je najbolj nenavaden dokaz o tem kako ostre so zime 

tukaj.« 

“Poveljnik regimenta se je tukaj poslovil od svojih vojakov.” 

Kalkan je dejal, da so  knjigo obiskovalcev mejnega bataljona prvič podpisali januarja letos 

visoki državni uradniki in dodal: “Poveljnik regimenta se je poslavljal od svojih vojakov tako, 

da jim je rekel, se vidimo spomladi. Januarja tega leta smo pospremili poveljnika do regije in 

to je bilo prvič, da je javni uslužbenec podpisal knjigo obiskovalcev in na to smo zelo 

ponosni.” 

“Včasih smo bolne vlekli na saneh.” 

Osman Aslan (62), prebivalec Camili je rekel, da je transport pozimi bil zelo težek. Aslan je 

povedal, da je dostop do regije v nujnih primerih bil iz Gruzije, in dodal: “Včasih smo šli iz 

Camili v Batumi in smo, kjer je sneg zaprl ceste, na saneh vlekli bolne. Nato smo šli v Hopa 

čez mejni prehod Sharp in nadaljevali potovanje proti Borçka. To potovanje je trajalo veliko 

ur. K sreči teh težav letos nismo imeli. Bog blagoslovi naše guvernerje in ekipo za ceste, saj 

so oni rešili naše težave. Cesta je danes odprta in lahko z lahkoto gremo v in iz vasi v središče 

pokrajine. Cesta je letos bila zaprta le nekaj dni.” 

Mevlüt Özaydın (73) je rekel, da sedaj, ko ceste ostanejo odprte, so spoznali, da je regija živa 

tudi pozimi. Dodal je še: “Leta in leta nismo mogli jesti inčunov in pomaranč pozimi, ampak 

letos se jih lahko najemo kolikor nam srce poželi.” 

Adnan Zühtü Paker (89), je najstarejši prebivalec Camili in se še spomni, kako je pred 

mnogimi leti vojak umrl, ko je padel z drevesa. Adnan je rekel: “Takrat ni bilo cest v naši vasi 

in zime so bile zelo krute. Telo vojaka niso mogli peljati v Trabzon. Moj oče je bil vaški 

imam ter je vodil pogrebne obrede in jaz sem mu pomagal pri pogrebu naših mučenikov tukaj 

v tej deželi.” 

 (Vir: AA : http://www.haber7.com/neler-oluyor-hayat- ta/haber/1004944-ilk-kez-bu-yil-

ulasima-kapanmadi) 

 

 



Narava je modra 

Vsi v Camili imajo zgodbo povezano z neprehodnimi cestami. Prav tako jo ima tudi Mevlüt 

Özaydın, ki je 26 let bil voznik rešilca za zdravstveni dom.  

Rekla sem, da je bil voznik rešilca, čeprav je to malce napačno, saj ob pogovoru z gospodom 

Mevlüt postane jasno, da zdravstveni dom ni imel rešilnega vozila do leta 1992. Včasih je 

bolne prevažal kar v džipu, seveda je to bilo mogoče samo takrat, ko so cestne razmere to 

dovoljevale. V tistih časih je pot do bolnišnice trajala štiri ure in pol. Večina pacientov so bile 

ženske, ki so rojevale. Ker je pot do bolnišnice trajala štiri ure in pol so se številna rojstva 

zgodila kar v džipu. Pravi, da ne more pozabiti dogodka, ko je bil stisnjen med dva plazova: 

“Nenadoma smo se znašli med dvema plazovoma. Ob vsakem koraku sem moral z lopato 

kidati sneg, da sem lahko premaknil džip.” Spomni se tudi hudo poškodovanega vaškega 

uslužbenca, kateremu je v roki eksplodiral dinamit. To je ganljiva zgodba o hitenju g. Mevluta 

s poškodovanim delavcem, ki je bil v komi, po istih cestah, ki jih je ta delavec pomagal 

vzdrževati. Na 

srečo so prispeli 

v bolnico 

pravočasno in 

mu s tem rešili 

življenje. 

Ob koncu 

našega pogovora 

gospod Mevlüt 

ponosno pove, 

da njegov sin 

sedaj dela kot 

zdravstveni 

pomočnik v 

istem 

zdravstvenem domu, kjer je on delal 26 let. Reče še: “Ampak glede na cestne razmere v 

Camili je bilo definitivno bolje prevažati paciente v džipu, kot jih prevažati v rešilcu.” 

Morda je neprehodnost cest naravni način ohranjanja najbolj cenjenih bogastev. Morda bi 

Camili bil danes drugačen kraj, če ne bi bilo v preteklosti krutih zim, ki so za pet mesecev na 

leto zaprle ceste. 



Privilegiji omogočeni in onemogočeni zaradi narave oblikujejo človeška življenja v znatni 

meri, kar je moč opaziti ob prvem prihodu v vas, ob prvi večerji … 

 

Grozdni peclji 

Je mirna noč, 22. septembra leta 2012 in v zraku je vonj megle ter gozda. Prispemo do hiše v 

Machakheli v vasi Düzenli, kjer velikodušno postrežejo s človeško toplino in domačim 

obrokom, ko se v mesečini sprehajamo po ulicah in med drevesi ob šumenju padlih listov ter 

laježu. V tej hiši živita Ismail Ertürk-a, direktor zbora starešin in njegov sin Hayrettin Ertürk s 

svojima družinama. V hiši je velika dnevna soba z zofami ob steni, jedilno mizo in 

štedilnikom na drva na katerem je čajnik. Ženske v gospodinjstvu so še bolj energične kot 

kavkaške čebele, vesele, prijazne in ne prenehajo prinašati ene poslastice za drugo: metino 

jogurtovo juho, ocvrte jajčevce z jogurtovo omako, vložen fižol, obara iz jajčevcev in mesa, 

rdeči fižol, jogurt, riž in polnjeno paprika. Okus teh jedi, še posebej tistih s koriandrom, ti 

ostane v ustih in ga je težko opisati. Zraven vseh teh poslastic postrežejo še dišeči med in 

jogurt. Jogurt, med in majhni koščki koruznega kruha se v skledi zmešajo skupaj. 

 

Nemogoče se je upreti. Vzameš žlico in se približaš emajlirani skledi. Okus je še boljši kot 

izgled- koruzni kruh, jogurt in med. Nekateri smo vajeni zajtrkovati koruzne kosmiče, tiste, ki 



jih v barvni embalaži najdemo na policah trgovin. Nato jim dodamo mleko, tistega iz kartona, 

ki ga lahko hraniš v hladilniku do konca. 

 

Koruzni kruh, jogurt in med, se sprašujem, zakaj se nismo tega spomnili  nikoli prej? Zakaj v 

Machakheli in ne kje drugje? Koruzni kruh, jogurt in med je najboljši primer kako lokalno 

prebivalstvo izkorišča to, kar jim nudi narava. To je najboljši pokazatelj kako to, kar jim 

narava ponuja z zadovoljstvom, hvaležnostjo, milostjo in vnemo vključijo v svoja življenja. 

To uporabljajo tako kot inčune v Trabzon-u, isot paprika v Urfi in zeliščna peciva v Izmiru. 

Vzameš tisto, kar ti nudi narava in iz tega narediš poslastico. 

Z globalizacijo in napredkom v transportu je danes možno v domačem kraju najti nekaj, kar je 

zrastlo v oddaljenih delih sveta in tako je tudi v Turčiji. V Turčiji lahko na primer najdemo 

banane, ki so uvožene iz drugih držav ob bananah, ki rastejo v Alanyi. Prevažajo nekaj, kar 

narava nudi na ekvatorju v Turčijo, na prekooceanskih ladjah, na račun oddajanja CO2 v 

ozračje. Kot pravijo: »To je stvar izbire!« 

Poslastice še kar prihajajo na mizo. Papa je naslednja sladica. Narejena je iz Izabele ali 

gruzijskega rdečega grozdja in koruzne moke. Obe sestavini sta iz polj v bližini vasi. Grozdje 

se zmečka in prekuhava dokler se ne spremni v sladkorni sirup in takrat se doda koruzna 

moka. Za razliko od pudingov, ki se prodajajo v barvni embalaži v trgovinah v velikih mestih, 



je ta puding pravi, naraven in brez kakršnih koli dodatkov. In kar je še bolj pomembno, da je 

Papa brez odpadkov: »Kar ne pojemo mi, pa pojedo kokoši.« pravi snaha Melek. Lahko bi 

vprašali, kaj pa peclji od grozdja, ampak tudi ti so organski, saj jih lahko damo v prst in jo s 

tem obogatimo. Na drugi strani imamo komercialne pudinge, ki vsebujejo sladkorje, koruzni 

škrob, gostilo (karagenan), mleko v prahu in kakav ter jih je potrebno obdelati, mešati, 

pakirati in transportirati preden prispejo na trgovske police. Mešanica čokoladnega pudinga 

vsebuje 60 % sladkorjev, 18 % koruznega škroba, 12 % kakava, 9,5 % mleka v prahu in 0,5 % 

gostila (karagenana). Odlaganje odpadkov, ki nastanejo med proizvodnjo pudinga, morajo biti 

v skladu s standardom za sisteme ravnanja z okoljem ISO 14001. Ti standardi so povezani z 

nadzorom glede skladnosti z zakonodajo o okolijskih nesrečah, porabi energije in 

zmanjševanjem odpadkov.  

 

Narezane buče 

V Camili se kulinarične poslastice kar vrstijo. Sedaj je na vrsti Kabak felisi, sladica narejena 

iz narezanih črnih buč. Sveža črna buča z vrta je razrezana skupaj z olupkom in preprosto brez 

sladkorja in umetnih dodatkov kuhana v pečici. Z žlico se lahko zakopljete v mehak, pečen 

kos buče.  

Končno pride tudi čas za jabolka in hruške, morda sveže obrane to jutro in vse kar imate za to, 

je hvaležnost ... 

Medtem so reklame ... vidiš reklamo za sadni sok v kartonu ... 

Gospod Ismail nadaljuje klepet: “Včasih smo šli v druge vasi nastopati z ljudskimi plesi na 

porokah. Gruzijski plesi so zelo hitri in naporni. Veliko je potenja. Spali smo na senikih. 

Enkrat sem se veliko potil in potem šel spat na senik. Dobil sem pljučnico. Seniki so sedaj 

prazni in tudi vi odhajate. Imamo dodatne postelje, sploh ne bi bilo težave ... ” 

V Camili obstajajo tradicionalni načini shranjevanja sadja za uporabo. Eden izmed 

prebivalcev Camili nam pove svoj spomin iz 1950 na sveža jabolka poleti. 

 

 

 

 



Sveža jabolka pod zemljo 

 

Ko se je šola zaključila in sem šel v vas, kjer sem preživljal poletja, sem najprej obiskal 

starešine, jim poljubil roke in dobil njihov blagoslov. Proti koncu junija leta 1950 sem tako 

obiskal teto Hatice. Ko sem poljubil njeno roko, izmenjal prijaznost in začel klepetati, je 

vstala, šla iz sobe in se pet minut kasneje vrnila z krožnikom polnim treh različnih sort jabolk. 

Ker je bil konec junija, sem vedel, da se je sezona obiranja jabolk v naši regiji že davno 

končala. Bil sem radoveden, kje je dobila jabolka? S toplim nasmehom je odgovorila v 

svojem domačem gruzijskem naglasu: “Moj dragi fant! Veš kako to, da še imam jabolka? 

Brez izgubljanja časa, takoj po obiranju, izberem najlepša jabolka, tista brez madežev. Skrbno 

jih dam v skledo, nežno operem in obrišem z mehko krpo. Potem jih pazljivo položim v en 

meter globoko luknjo napolnjeno s suho travo, ki sem jo izkopala na najbolj suhem delu 

senika. Med plasti jabolk dam suho travo, da se ne zdrobijo zaradi lastne teže. Luknjo 

napolnim z jabolki do nekje dvajset centimetrov pod vrhom in dodam približno deset 

centimetrov suhe trave, preostali prazen prostor pa zapolnim z drobno, fino soljo in pokrijem 

luknjo z lesenimi deskami. Ko potrebujem jabolka za bolne, ali za karkoli druga, odprem eno 

izmed lukenj. Dokler je luknja zaprta, so jabolka iz takšne luknje sveža, kot bi bila obrana 

včeraj. Ta jabolka, ki jih vidiš tukaj so iz luknje, ki sem jo odprla nazadnje.” (Zengin, H., 

neizdana knjiga). 



 

Posnetki starega žıvljenja v Machakheli 

Razumevanje primerov socialne povezanosti v Machakheli izpred desetletji je mogoče zgolj, 

če dobro razumemo geografske in politične strukture v regiji. 

Prebivalci Machakheli so živeli v edinstvenih političnih in geografskih razmerah v regiji. V 

tistem času je moral Machakheli z vsemi ljudmi in ostalimi živimi bitji živeti življenje 

popolne samooskrbe, brez zapisanih pravil, ampak zgolj s pravili preživetja. 

Za vrsto človeških potreb, ki si jih lahko zamislimo, vključno s tistimi v nujnih primerih, je 

bilo potrebno premagati razdaljo vsaj 60 km. Vsi prevozi v in iz regije so potekali s pomočjo 

vlečnih živali poleti in na hrbtih ljudi pozimi. Ljudje v Machakheli so živeli v izolaciji in 

popolnoma zaprtem gospodarstvu, ampak nikoli niso mislili, da je njihova usoda zapečatena 

in nikoli se niso nehali boriti proti stiski ustvarjeni zaradi neizprosnih razmer ali njihovih 

posledic. Ustvarili so popolno in zgledno sodelovanje, vzeli najboljša merila, ki so jih razmere 

dovoljevale. Pri tem so uporabljali svoj oster razum in svoje izostrene sposobnosti. Tako so 

uspeli svetu predstaviti svoje presenetljive zgodbe. 

Ljudje v Machakheli so se hitro prilagodili z načinom življenja razmeram v regiji. Najbolj 

pomemben izziv v gospodarstvu, ki je večji del leta fizično in popolnoma izolirano od 

preostalega dela sveta, je bil sprejemanje in izvajanje ukrepov za normalno življenje. To 

pomeni prepoznavanje vseh potreb, ki so bistvenega pomena za človeško preživetje in jih 

proizvajati z lokalnimi viri. Zelo pomembno je bilo prepoznavanje tistih virov, ki jih ni 

mogoče proizvesti v lokalnem okolju in si zato zagotoviti dovolj zalog od drugod in jih 

pripraviti za uporabo. Ljudje v Machakheli so razvili rešitve za vse te težave (Zengin, H., 

neobjavljena knjiga). 

 

Toplina družine 

Delo se v kuhinji prične zjutraj ob 7:00. Hacer Yavuz skupaj s svojima sinovoma vodi 

dvonadstropni hostel z 20 posteljami v vasi Camili. Sobe hostla so brezhibno očiščene in 

opremljene tako, da predstavljajo značaj regije. Imajo vse potrebno za zagotavljanje udobne 

namestitve za obiskovalce, saj imajo čiste prešite odeje, rjuhe, brisače, ročno izdelane zavese, 

preproge in okusne jedi, ki jih skuha gospa Hacer. Na balkonu, ki obdaja celotno hišo so zofe, s 



katerih si lahko ogleduješ brezčasen razgled. Račja družina te zjutraj pozdravi z dvorišča, kjer so 

tudi skrbno zložena drva za zimo… 

Gospa Hacer je vzgojila dva sinova in hčer. Pove nam: “Hči je hodila v srednjo šolo, odšla 

študirati v Istanbul, končala študij in sedaj je zaposlena. Postavila se je na svoje lastne noge. 

Sina bosta študirala v Batumi.” 

Ko na mizi zagledamo zajtrk, ne moremo, da ne bi vprašali, kje se je naučila kuhati. Pokaže 

na svojo sestro Menşur Gülbin in reče: “Njena tašča je bila kuharica za celotno vas, skrbela je 

za hrano na porokah in podobno. Moja sestra je tista, ki je tukaj prava kuharica.” Ko poskusiš 

njen Kuymak (koruzna jed), marmelade, fižol in riž ugotoviš, da je bila zgolj skromna.  

  

“To je vse lokalna hrana, ampak kje kupite ostale stvari? Je tukaj kakšen trgovec?” jo 

vprašamo in izvemo, da se vsi nakupi opravijo v Borçku, kamor ženske ne gredo pogosto. 

Glede na cestne razmere med Camili in Borçko se verjetno strinjate, da je to dobra odločitev. 

Vzpostavile so dobro delujoč sistem za svoje potrebe. Med vasjo in Borçko obstaja redna 

vozna linija in svoja naročila dajo vozniku na tej liniji. V Camili je tudi trgovinica, ki jo vodi 

mlada in lepa dama, ampak njeno zgodbo bomo povedali kasneje. 

Gospa Hacer pravi, da imajo predvsem poleti veliko gostov. Njena sinova sta ji v veliko 

pomoč, saj skrbita za rezervacije, naročila in računovodstvo. Gosti ponavadi ostanejo eno ali 

največ dve noči in potem prispejo novi gosti. Zato je potrebno veliko likati, prati in kuhati, 

pravi, da je včasih težko slediti vsemu delu, ampak se ne pritožuje saj je hvaležna za vse, kar 

ji je življenje dalo.  

Odnos gospe Hacer in njene sestre je prav poseben, kar je možno opaziti že zgolj s pogledom 

v njune oči. Z vnemo govorita o sposobnostih in dosežkih druga o drugi. Očitno je, da je 

Haceri sestra v enako veliko pomoč, kot njena sinova in obratno.  



Prav tako so si sosednje. Ko je gneča, delajo skupaj v hostlu in toplina družine je rešitev za 

vse težave. 

V ozadju slišimo žalostno ljudsko pesem o Črnomorski regiji. Gospa Hacer pove: “V zadnjih 

treh do štirih letih smo imeli primere raka v naši regiji”. 

 

Jutra v Camili 

 

Burak je ime sinu gospe Mensur in je učenec petega razreda na regionalni osnovni šoli v 

Camili. Včasih prespi pri teti in gre od tam v šolo. Danes je eden izmed takšnih dni. Burak v 

šoli ne nosi uniforme in pravi, da vsi nosijo vsakdanja oblačila. Zajtrkuje doma, kosilo ima v 

šoli. Med zajtrkom gleda animiran film na prenosnem računalniku. Internet ima ključno vlogo 

v dnevnem življenju v Camili in prav tako mobilni telefoni. Internetna povezava je zanesljiva, 

plačujemo mesečni račun, pravi gospa Hacer. Njo in sestro internet ne zanima, ampak 

uporabljata mobilni telefon. Gospa Hacer pravi: “Internet je za mlajše, da lahko gledajo 

risanke, igrajo igrice in se pogovarjajo”. 

Burak hodi v šolo oddaljeno le nekaj ulic, ampak pri zajtrku si vzame čas, njegove misli so 

osredotočene na animiran film. Njegov zajtrk je obilen, sestavljen iz umešanih jajc, 



marmelad, meda, ocvrtega testa in testenin. Kmalu pride čas za šolo in Burak odide, pri tem 

nam pomaha. Ko gre v šolo, se povzpne po majhnem griču in se vrne ob treh popoldan. 

Jutra v Camili so prelepa … Gozd, otroci, race, hrana, glasba, internet, čisti zrak, čaj … 

Gledaš Camil, ki je sestavljen iz hiš na vsaki strani ulice, ki vodi do šole. Ob tem pomisliš na 

otroke, ki vsako jutro čakajo na šolski avtobus. Sprašuješ se ali se Burak zaveda, da hodi v 

šolo skozi raj. Ne moreš se odločiti kdo je srečen in kdo je manj srečen. Camili je skrit raj z 

globokimi dolinami, občudovanja vrednimi meglenimi gorami, rododendroni, kopico 

oblakov, zamegljeno potjo, z nežnim dežjem in pršenjem, ledeno modrimi jezeri na planotah, 

bučnimi rekami in visokimi slapovi. Občutkov ob starih gozdovih, močnem vonju koriandra, 

žolnami in veselimi, dobrosrčnimi ter gostoljubnimi ljudmi tega raja ni mogoče izraziti v 

besedah, potrebno jih je doživeti. Čarobna dolina, kjer lahko razumeš, kaj pomeni, da se čas 

ustavi, kjer vse poteka z mirnostjo in milostjo. Ekološki in kulturni biser, ki je ostal skrit v 

Pontskem gorovju, kjer prave kavkaške čebele, gams, divja kura, postrv, grizli, kojot in srne 

živijo v sožitju z ekosistemom ter ljudmi v regiji. 

Hvala življenje 

Omenili smo gospoda Đsmaila (Đsmail Ertürk je direktor zbora starešin), ko smo govorili o 

večerji, ki smo jo imeli v njegovem domu v vasi Düzenli. Je prijazen, družaben in 

gostoljuben, poln energije in kavalirstva, kot so včasih govorili. Njegov pogovor ob večerji je 

izpolnjen z njegovo kulturo, predvidevanji in bistroumnostjo, ki prekaša vse prisotne. 

Tisti večer smo z gospodom Đsmailom določili datum in dva dni kasneje smo klepetali v 

centru za obiskovalce v Biosfernem rezervatu v Camili. Gospod Đsmail je srečen v Camili, da 

je tukaj vzgojil svoje otroke. Za to je hvaležen svojim prednikom in življenju. Ko ga 

vprašamo o časih, ko so prvič prišli v Machakheli, postane čustven in ne more zadrževati solz. 

To kar ima gospod Đsmail povedati o življenju v Machakhel, o zgodovini območja in o svojih 

spominih, je potrditev tega, kar smo že slišali. Kljub temu je v govoru gospoda Đsmaila slišati 

nekaj, kar je redko med prebivalci Machakheli. Ta osemdeset letni gospod je hvaležen bogu, 

naravi, svojim prednikom in uradnikom. Njegove hvale spremljajo solze. Hvaležen je za to, 

kar mu je življenje dalo, ko govori o tem kako so včasih prenašali bolne v bolnišnico v snegu 

do ramen, kako so si delili hrano s sosedi v dolgih zimah, o vaških festivalih, o sobah hotela, 

kjer so bivali, ko je zbor starešin obiskal Tbilis, o mestu in ljudeh, ki so polnili koncertne 

dvorane. 



 

Gospod Đsmail je hvaležen za stiske, ki jih je preživel, za svoje dosežke in izgube, za to kar 

ima rad in kar ne mara, za to kar je okusil in za tisto kar ni, za tisto kar ve in tisto kar ne ve, na 

kratko povedano je hvaležen za vse, kar je doživel. Kljub temu, kar je videl v velikem mestu, 

kjer so nastopali in dobili nagrade, kljub dejstvu, da je nosil bolne ljudi po strmih gorah več 

dni, je hvaležen, da je cesta končno odprta. Ali je to modrost zaradi starosti, ali privilegij 

življenja v naravi? Nam je jasno le to, da nas gospod Đsmail lahko nauči veliko, če le znamo 

ceniti njegove lekcije …  

 

Oranžne sanje 

Ko od daleč zagledamo Regionalno osnovno šolo Camili, najprej opazimo, da je stavba 

drugačna od vseh ostalih stavb v Camili. Šola je zgrajena iz dveh tronadstropnih betonskih 

zgradb z betonskim dvoriščem in visokim zidom. V eni izmed stavb so učilnice, v drugi so 

sobe in jedilnica. Izgled teh dveh stavb je drugačen od izgleda ostalega Camilia. 

Vtis, ki sem ga dobila ob sestanku z ravnateljem šole, gospodom Aykut (Aykut Yılmaz) je, da 

šola potrebuje košarkarskih obroč, knjige, prostore za učitelje ter interes, duhovno in 

materialno podporo ljudi in nevladnih organizacij v Camili. Na drugi strani so otroci, ki 

potrebujejo več oskrbe. 



Ravnatelj in učitelji v Regionalni osnovni šoli Camili imajo številne težave. Poskušajo najti 

rešitve teh težav in pričakujejo več podpore od ljudi v Camili ter podporo s strani različnih 

projektov. 

Ko se sprehajamo po šoli, lahko opazimo napis “okoljski krožek” na vratih učilnice in 

zadovoljno mislimo, da se človeška skrb za naravo prenaša tudi na naslednje generacije. 

Vendar, to ni celotna zgodba. V šoli je res okoljski krožek, ampak le ta ni povezan z 

združenjem in ljubitelji narave. Dobro bi bilo, če bi predstavniki združenje in prebivalci 

Camile, ki so naravno povezani z okoljem, prišli v šolo bolj pogosto in govorili z otroci o 

težavah, delili svoje izkušnje, itd. Da bi otroke peljali v bližnjo opazovalnico za ptice in jim 

povedali o pogostih vrstah, o ekologiji, socialni in gospodarski vrednosti doline ...  

 

Ti otroci, ki rečejo pomaranče, ko jih vprašaš o njihovih sanjah, se morajo naučiti zakaj ni 

pomaranč v njihovi vasi, ampak imajo zato toliko drugih zakladov.  

Preden odideš lahko vidiš otroke tekati po dvorišču, kako se igrajo z učitelji. Ti otroci so 

veseli, živahni in energični. 

V petek ob 15:50 učenci odidejo za vikend domov. 

Odprti zadnji del tovornjaka je nabito poln z otroci, ki se z veseljem vračajo v svoje domove. 

O čem še sanjajo? 

 



Marljive ženske v Camili 

Filiz Gülbin (Strokovnjakinja za vzrejo čebeljih matic v Čebelarstvu Machakheli) je mlada, 

lepa, pametna in prijazna dama z velikim nasmehom. Rodila se je leta 1988 v Camili. Njene 

prve besede namenjene meni, so bile: “Videla sem veliko in dala skozi veliko, od kar sem se 

rodila. Za menoj je veliko težav iz osnovne šole. Tukaj sem hodila v osnovno šolo, srednjo pa 

sem obiskovala v Borçku. Imam dva brata. Ki sta tudi zaključila študij. Družina me je v času 

študija podpirala. V osnovni šoli sem imela veliko težav. Nekateri učenci so imeli še več težav 

kot jaz, veliko jih je moralo hoditi tri ure, da so prišli do šole. Vsako jutro so prišli in se vrnili 

vsak večer. Čutila sem, da je potrebno nekaj spremeniti. Tukaj sem hitro odrastla. Zavedala 

sem se številnih stvari. Sprejeta sem bila na fakulteto. Dodiplomski študij sem zaključila na 

Muğla Univerzi na področju poslovne administracije. Po zaključku študija sem se leta 2004 

vrnila v Camili in od takrat delam za Čebelarstvo Machakheli. Ko sem bila še študentka, sem 

med poletjem delala za to podjetje. Služila sem svojo lastno žepnino.” 

Na vprašanje, zakaj se je vrnila v Camili, če je bilo tukaj tako težko, sem dobila dobro 

premišljen odgovor: “Rada imam to vas in vaško življenje ter obožujem naravo. Rada živim 

tukaj. Vsi moji vrstniki želijo oditi iz tega kraja. Že, ko smo bili v šoli, so vsi moji prijatelji 

hoteli oditi iz tega kraja. Jaz pa sem želela vzgojiti svoje otroke v tej vasici. Želim, da bi moji 

otroci obdelovali naša polja. Mi smo Gruzijci, želim, da se naučijo govoriti gruzijsko, da 

poznajo obrok iz zelja. Hkrati jim želim omogočiti, da gredo in se izobražujejo, izobrazba je 

nekaj kar mora biti. Želim jim dati vse, kar sem imela sama kot otrok in še več. Tudi moj 

zaročenec je iz Camili, ampak živi v Istanbulu. Želim ga prepričati, da pride živeti sem.” 

Filiz opravlja umetne oploditve v Camili za podjetje Machakheli že od leta 2004 in ima stalno 

zaposlitev v podjetju. Pravi, da je to kot in-vitro fertilizacije za čebele in razloži, kaj dela: 

“Tukaj gojimo čebele. Poskušamo izboljšati čebelji rod. Naše čebele so čisti rod, vrsta na robu 

izumrtja. Tukaj parimo čebelje ženske matice in čmrlje z umetno oploditvijo in tako 

poskušamo ustvariti več matic. Matice vzgojene z umetno oploditvijo so uporabljene za 

namene gojenja v čebelarskih podjetjih. Te matice damo proizvajalcem, ki imajo pogodbo z 

nami.« 



 

Filizina mama je tudi vzgajala čebelje matice. Feliz pove: “Moja mati je imela veliki vpliv na 

mojo odločitev, da se začnem ukvarjati s tem. Moj oče je bil sezonski delavec in zato je moja 

mati začela vzgajati matice, da je podprla očeta in prispevala k družinskemu proračunu. 

Preživljamo se z vzgojo matic. Tako sta moja mati in moj oče plačala študij zame in za moja 

brata. Po tem, ko je moja mati začela s tem delom, se je z njim začela ukvarjati še teta. Tukaj 

je veliko žensk, ki vzgajajo matice. Tukajšnje ženske se ne bojijo čebel. Z mano dela še ena 

prijateljica. Vzgojena je bila v Istanbulu in se je po poroki preselila sem. Prej še nikoli ni 

videla čebel, vendar ima rada svojo službo.” 

Filiz pojasni kako njena mati preživi dan: “Moja mati se zjutraj zbudi, pomolze kravo, poskrbi 

za čebele, opravi gospodinjska opravila, obere lešnike v času sezone in pokosi. Veliko stvari 

je potrebno opraviti poleg vzgoje čebel.” Filizina mati je dokončala nižje razrede osnovne 

šole in se poročila, ko je bila stara 22 let. Želela je nadaljevati šolanje, vendar ni dobila 

dovoljenja staršev, čeprav je bila uspešna učenka. Filiz žalostno doda: “Tako je bilo takrat. 

Ona ni mogla na fakulteto, ampak nam je vsem omogočila študij in mi ji želimo poplačati.«  

Življenje v Camili je vaja v združevanju narave, kulture, vrednot, na kratko bi rekli preprosto 

združevanje življenja s tehnologijo. To je zaradi tehnologije, ki je povsod, neglede na 

meglene, občudovanja vredne gore ali meglene poti. Kot reče Filiz: “Tudi tehnologijo 



potrebujemo, saj nas dela močne. Tako lahko spremljamo, kaj se dogaja s svetom in kljub 

temu dihamo z lahkoto.” 

Ljudje se vračajo ...  

Filiz je optimistična glede svoje prihodnosti. Verjame, da bosta turizem in ljubezen do Camili 

premagala težave: “Glede na preteklost je viden napredek. Na primer, sedaj so tukaj turisti, 

naravni turizem, ampak razvoj turizma povzroči spremembe v načinu življenja ljudi. Na 

primer alkohol. Ljudje včasih niso s sabo v naravo nosili alkohola, sedaj ga. Po drugi strani se 

povečuje število gostov v hostlu in ljudje služijo na ta račun. Medtem izgubljamo našo 

kulturo. Mi varujemo naravo, moramo ljubiti naravo, to je naše preživetje. Če ohranjamo 

naravo, nam da našo hrano. To je tisto, kar pomeni ljubezen do narave. Če uničimo naravo, 

bomo sami propadli. Izgleda kot, da je to zaradi prikladnosti, ampak v resnici je to ljubezen. 

Ljudje se vračajo. Vse je zaradi ljubezni ...« 

Lobyo phalay (ohrovtova obara z fižolom) 

Filizina najljubša jed za kuhanje in prehranjevanje je kodrolistasti ohrovt. Filiz pove: 

“Kodrolistasti ohrovt lahko kuhaš na različne načine; s krompirjem, bučkami ali fižolom.” 

Sama kuha kodrolistasti ohrovt s fižolom. Pove kako ga pripravi: “Najprej je potrebno 

prevreti fižol in kodrolistasti ohrovt, vsakega posebej. Ohrovt se vzame iz vode in se mu doda 

prevreti fižol, por, poper, česen, peteršilj, koriander in na koncu mleko ter maslo in nato se 

vse skupaj še malo kuha.”  

Sedaj vsaj manj bolnikov umira! 

Na začetku najinega pogovora je Filiz rekla, da je prestala že veliko. Ko jo prosimo, naj pove 

kakšen spomin, ki ga ne more pozabiti, pove tole: “Dokler nisem zaključila osnovne šole, smo 

tudi pozimi ostajali tukaj (sedaj gredo v center države preživeti zimo). Ko je kdo zbolel, je 

okoli sto vaščanov odšlo na pot in so na saneh dan in noč vlekli pacienta, človeška vprega v 

snegu visokem en ali dva metra. Spomnim se, kako sem neko jutro čakala očeta, ki je šel 

pomagati vleči pacienta. Tega ne bom nikoli pozabila. Takrat sem si želela, da bi imeli cesto 

in želela sem si, da ne bi bilo snega. Sedaj gremo v center države kadarkoli to potrebujemo. 

Imamo cesto, ki je še vedno pozimi zaprta. Ko se to zgodi, gremo skozi Gruzijo in že zadnjih 

pet let je tako. Vsaj majn pacientov sedaj umre.” 

 

 



Turistični pristop, ki varuje naravo 

Nermin in Hamdi Özdemir sta lastnika dvonadstropne lesene hiše v Camili, ki ponuja 

veličastni razgled na Pontsko gorovje. Hiša je na koncu ozke ulice, ki zavija v vas Maral in 

deluje kot hostel. Z lahkoto rečemo, na koncu ozke ceste, ki zavija, ampak veliko težje se je 

dejansko povzpeti po tej cesti.  

Če ob prihodu v hostel vprašaš, ali je to konec poti te bo odgovor presenetil. Pravzaprav je 

toliko stvari, ki jih je potrebno gledati, ko se pelješ po cesti skozi gore v avtu, da sploh ne 

opaziš kako težko je voziti po tej poti. Vse dokler ne stojiš na verandi hiše in si dobro ogledaš 

cesto, ki si jo prevozil. V tistem trenutku se vprašaš kako si uspel priti do sem. Ampak, je 

vredno? Vsekakor. Brez dvoma. Predvsem, če je polna luna in je gospa Nermin že pripravila 

čaj. 

Gospa Nermin in gospod Hamdi imata štiri hčere in številne vnuke. Poleti imata v svoji hiši v 

vasi Maral goste, torej imata hostel. Gospod Hamdi je bil rojen leta 1946. Osnovno šolo je 

obiskoval v svoji vasi. Takrat je vsaka vas imela svojo osnovno šolo. Njihovi učitelji so bili 

diplomanti Vaškega inštituta. Po nižjih razredih osnovne šole je nadaljeval šolanje v Borçku 

in kasneje je postal učitelj. V Camili je začel poučevati med letom 1966-1967. Nekoč so živeli 

točno v tej hiši. Đmel je osem sorojencev. V hiši je živelo 17 ali 18 ljudi. Nato je nekaj časa 

delal v Rize in služil vojaški rok. Med služenjem vojaškega roka je vojake učil pisati in brati. 

Ta vaja učenja nepismenih vojakov branja in pisanja med obveznim služenjem vojaškega roka 

je bila imenovana “šola Ali”. Po odsluženim vojaškim roko se je vrnil v Camili in 12 let delal 

kot učitelj ter vzgojil svoje otroke. Pove nam: “S svojo prvo plačo sem plačal šolske stroške 

za svoje brate in sestre. Poleti sem delal v gozdu, da sem še zaslužil nekaj zraven in tega ne 

obžalujem.” Pravi, da je tako pomagal svojim bratom, da so lahko šli v šolo. 

Gospod Hamdi ima svetel obraz in civilizirane manire, je toleranten, vljuden, prijazen in 

prefinjen. Zelo prijazen je do svoje žene, svojih gostov, ravnatelja, učiteljev in drugih. Ko 

govori o svojih hčerah, vnukih, zemlji, kjer je rojen, vzgojen in je služil vojaški rok, govori z 

ljubeznijo in spoštovanjem. V Camili so zgradili osnovno šolo za višje razrede osnovne šole s 

pomočjo združenja ustanovljenega leta 1974. Trenutna zgradba šole je bila zgrajena leta 2003 

in internat je bil zgrajen leta 2012. Po upokojitvi je preživel sedem mesecev in pol na leto v 

Camili, preostanek leta pa v Istanbulu. 

 

 



 Ta kraj je bil vedno enak 

Gospod Hamidi pravi, da je bil ta kraj vedno enak. Nadaljuje: “Glavno cesto so izboljševali 

zadnjih 25 let in jo še vedno niso končali, kljub temu, da je v celoti dolga le 40 kilometrov. 

Do izpred dveh ali treh let smo cesto lahko uporabljali zgolj med sedmo uro zjutraj in sedmo 

uro zvečer. Pred tem, ko sem še učil, je bila cesta zaprta osem mesecev na leto. Ni bilo 

elektrike. Bilo je približno 3000 prebivalcev, 14 šol in nekje med 27 do 28 učiteljev. Ker je 

bila cesta zaprta, učitelji niso mogli hraniti zalog za osem mesecev. Zalog jim je zmanjkalo 

aprila. To je težko načrtovati. Tudi v trgovini ni bilo več hrane. Drug drugega so podpirali v 

hišah, to je bila harmonija. Vsi smo potrebovali drug drugega. Na primer zdravnik je bil 

splošni zdravnik. Ko je kdo moral v bolnišnico, se nas je zbralo sto in smo šli skupaj. Mislili 

smo si, kaj če se bi to zgodilo meni? To je bilo združevanje spodbujeno zaradi narave ... V 

dokumentarcu o Machahkeli je bil zelo stari moški, ki je rekel, da prepeljejo po osem do deset 

pacientov vsako leto. Ni lahko živeti, ko neko drug umira. Tako pač je.” 

Ko primerja današnje čase s časi, ko je učil, pravi: “Danes imamo samo eno šolo, takrat smo 

jih imeli štirinajst. Vsaka soseska si je zgradila leseno šolo. Trenutno tukaj živi samo 1200 

prebivalcev. Število prebivalstva se je zmanjšalo. Takrat sem imel 60 učencev. Sedaj število 

učencev iz šestih vasi v vseh razredih, do vključno osmega, ne sme presegati sto učencev. Ob 

zaključku šolanja smo jih hoteli poslati pisati izpit ampak le ta je bil v Trabozonu in cesta je 

bila zaprta. Kdo jih bo peljal? Ena družina je imela otroka, ki je bil zelo pameten, zelo 

uspešen. Rekli so, da bodo otroka poslali pisati izpit le, če jih jaz peljem v mesto. In sem jih 

peljal. Vsako leto smo peljali otroke v Borçka, Artvin, Tarbozon, da so lahko pisali izpit.” 

Krava ima varuško! 

Gospod Hamdi je premišljen, želi sočustvovati z učitelji v Camili in pravi, da so težke 

razmere s katerimi se soočajo krive, da učitelji ne dajo pobude. Pravi: “Učitelji se morajo 

počutiti kot doma. To je regija, kjer manjkajo številna udobja in zato potrebujejo 

razumevanje. Včasih sem nastanil učitelje pri sebi doma. Ob vikendih so morali učiti dodatne 

tečaje, da so se otroci lahko več naučili. Če tukaj ne poskrbite za učitelje, bodo nesrečni. 

Moraš jim dati les za gorivo, prostor za spanje, da lahko uživajo v svojem delu. Če to narediš, 

bodo učitelji delali in učenci bodo dobili primerno izobrazbo. Učitelji bodo nezadovoljni, če 

jim grelnik ne bo delal ali če ne bodo ob vikendih imeli postreženega obroka.” Kar gospa 

Nermin postreže za večerjo, je nadvse okusno. Dišeči kruh naravnost iz pečice in zaporedje 

jedi. Najprej juha, nato piščanec, riž, fižol, krompir in jogurt. 



 

Dvonadstropna hiša je obdana z gozdom saj so hiše v Maral (kot tudi posod drugje v Camili) 

zgrajene daleč narazen druga od druge. To ni tako kot v velikih mestih kjer je edina stvar, ki 

te ločuje od sosedov tanek zid. Zato je tukaj, ko slišiš nekaj zunaj hiše, velika stvar. Vidimo 

dva mladeniča, ki prihajata po poti navzdol. Izgubila sta svoje krave in jih iščeta. Vprašata, ali 

smo jih videli, ampak odgovorimo, da jih nismo. 

Gospod Hamid gleda v smeri kamor gresta in pravi: “Tam na vzhodu je gruzijska meja. 

Včasih niso dovoljevali tujcem priti sem. Morali so dobiti dovoljenje s strani posadke. Tudi 

lokalni prebivalci so morali dobiti dovoljenje. V območju 600 metrov zračne meje je bilo 

prepovedano vojaško področje. Sedaj je to 100 metrov. Včasih je vojak stal na straži ob vhodu 

v Camili (600 metrov od meje). Preveril je vsakega, ki je prišel v Camili. Moral si imeti 

dovoljenje ali identifikacijsko številko uradnika, da si lahko prišel v Camili.” Med pogovorom 

ugotovijo, da telica gospoda Hamdi sledi dvema osebama, ki sta prej iskala svoje krave. 

Tokrat gre gospod Hamdi iskati svojo telico in jo kmalu pripelje nazaj. Postanem radoveden 

in vprašam kaj se zgodi s kravo pozimi, ko oni odidejo. Kdo skrbi za kravo? Gospod Hamdi v 

smehu odgovori, da so sedaj v visoki družbi ter, da ima njihova krava varuško. Pove mi, da je 

na drugi strani vasi neka družina, kateri da kravo v varstvo preko zime, da skrbijo zanjo.  

 

Tukaj ne potrebuješ denarja! 

Če pohajkuješ od vasi Camili do vasi Efeler in se na kratko ustaviš med potjo, ugotoviš, da se 

je težko pogovarjati ob zvoku deroče reke. Na tej cesti lahko potrkaš na vrata hiše in si sprejet 



kot od boga poslan gost. Hiša je velika, zelo velika in vrt, ki jo obdaja, je še večji. Petkrat ali 

desetkrat večji kot hiša.  

Je jesen, vreme je lepo in je veliko dela na vrtu. Vsi so na vrtu in vsi so zaposleni z nekim 

delom na vrtu. Starejša gospa je razsula lešnike pred sabo in jih pobira ter jih daje na stran. 

Vprašam, kaj počne. Pove, da čisti lešnike in odstranjuje slabe lešnike. Vprašam, ali bo slabe 

vrgla stran. Odgovori mi: “Zakaj pa bi jih vrgla stran? Uporabila jih bom kot gorivo.” 

 

Ima dve hčeri. Pove, da sta odšli iz Camili, ampak jo občasno še obiščeta. Reče: “Poglej, tukaj 

je veliko dela. Potrebno je pregledati lešnike, obrati sadje, potem še fižol, kumare in živali za 

katere je potrebno poskrbeti.” Nadaljuje z razvrščanjem lešnikov v tišini. Vprašam jo: “Kako 

preživite, če živite sami?” Odgovori: “Jaz ne potrebujem denarja. Imam hrano in gorivo.” 

Občasno odnese svoje pridelke na tržnico, da zasluži nekaj denarja. 

Nič odpadkov! 

Preko vzporedne ceste prispemo do potoka Efler, katerega je mogoče slišati vse do vasi Efler. 

Če pogledamo z verande hiše, lahko na koncu ozke ceste vidimo leseno hišo, ki na prvi 

pogled izgleda neskončna. Misliš, da je nemogoče priti tja gor, ter da so tiste hiše bile 

zgrajene prej, ko hribi še niso bili tako strmi, a bi se motil. Tam je tudi hostel in ta ozka, 

ovinkasta cesta vodi do hiše na tistem oddaljenem vrhu hriba, ki ga gledamo. 

Sedaj smo v drugem morju gozdov v Pontskem gorovju in tokrat še bližje oblakom. Postaneš 

zasanjan v tem hostlu, obdanem z verando z vseh strani. Vzdrževanja hostla je v teh krajih 

profesionalno. Gosti se lahko odločijo za visokogorske izlete, koncerte, ljudske plese ali 

planinarjenje.  

Kadarkoli pa obiščemo hišo v dolini Camili, se srečamo s prošnjo, da ostanemo na večerji. 

Takšno prošnjo je težko zavrniti. Večerja je sestavljena iz tega, kar je dal Bog gostiteljem; od 



vroče in omamno dišeče koruzne juhe, velikega pladnja krompirja pečenega v peči, piščanca, 

polnjene paprike in vse do kumaric. Takemu obroku sledi svetlo rdeči čaj.  

Zgodi se ponovno. V roki držim papirnat robček in iščem, kam ga lahko odložim. Gospod 

Fehmi, lastnik hostla reče, da ga naj vržem stran. Vprašam: “V koš?” Odgovori: “Tukaj 

nimamo smeti in zato nimamo košev za smeti. Ostanke pojedo kokoši in krave. Kartona in 

kartonastih škatel tukaj ni, ker ni nič vnaprej pakirano. Uporabljamo steklene kozarce, ki se 

lahko ponovno uporabijo. Nimamo plastike. Ostalo, razen tega, če imamo, če je kdaj kakšen 

nenavaden odpadek, ga preprosto vržemo stran in izgine.”   

Potem začnem razmišljati o mestnih ljudeh, ki potrebujemo posebno izobraževanje, da se 

naučimo, kaj je to recikliranje, katere materiale je možno reciklirati, kako odstraniti odpadke, 

katere barve zabojnik je za katere smeti, kam odnesti smeti, ki se nam zbirajo doma ...  

 

Trgovina 

 

V Camili je trgovina nasproti šole. Ob vstopu v trgovino vidim nekaj, kar ne bi pričakoval, 

trgovka je mlada dama. Lepa, vesela, prijazna dama. Gospa Hatice (Hatice Akınay) vodi 

trgovino skupaj s svojim možem. Sta mladoporočenca. Njen mož dela tudi kot turistični 

vodič. Ko vprašam, kateri izdelki so najbolj prodajani, odgovori: “Večina otroci kupujejo 

čokolado in sladkarije in ženske kupujejo stvari za gospodinjstvo.” Če nisi kupec, ozaveščen 

glede blagovnih znamk, lahko v trgovini najdeš skoraj vse, kar potrebuješ. Lahko te celo 

opomni na živila iz otroštva. Se spomniš tistih piškotov, ki so jih prodajali v veliki pisani 

škatli in so se prodajali posamezno. Prav tako je potrebno omeniti, da gospa Hatice prodaja 

tudi slasten med iz Camili.  



Življenje v Machakheli je sproščeno, naravno, mirno in skromno, kot rezultat prilagajanja 

naravi. Prebivalci tega območja so marljivi ljudje, polni življenja. Za mestne ljudi, ki živijo 

svoja življenja, odvisni od številnih kablov in žic, ki jih obdajajo, bi bilo življenje v 

Machakheli izvedljivo zgolj kot začasni pobeg iz mesta, saj mestno življenje onemogoča 

zadovoljstvo s tem, kar ponuja narava. Nimamo veliko časa. Prav tako nimamo veliko narave. 

Kratek čas, ki ga preživimo doma, ga preživimo tako, da gledamo življenja drugih ljudi. 

Vrvež vsakdanjega življenja povzroči, da pozabimo tudi naše bližnje. Življenje si napolnimo s 

tem, kar nam številni kabli in žice ponujajo in nimamo časa razmišljati o tem kaj zaužijemo. 

Za mnoge bi bilo življenje v Camili kot življenje v televizijski oddaji. Za prebivalce Camili je 

življenje, ki ga gledajo na televiziji oddaja. Njihova življenja pa so zanje resnična. V Camili 

ne slišiš pogovorov o televizijskih oddajal ali akcijskih junakih. Vprašanje je, če  se zavedajo, 

da je vendar vsak izmed njih junak?  

Koruzni kruh, jogurt in med 

Koruzni kruh, jogurt in med so štiri besede, ki simbolizirajo življenje na način, ki spoštuje to, 

kar narava ponuja. Bi morali omejiti to razumevanje med človekom in naravo, to cenjenje 

življenja in vsega, kar narava nudi, na posebna območja biosfernih rezervatov? V umetno 

ustvarjenih okoljih, kot je mesto, ljudje nimajo enakih vrednot in enake zgodovine kot 

prebivalci biosfernega rezervata. Kako torej omogočiti način življenja, ki podpira trajnostni 

razvoj? Kako naj ljudje začnejo ceniti naravo, skrbeti za naravo in varovati, kar narava nudi? 

Kako naj ljudje ohranijo kulturo, tradicijo, preteklost in prihodnost? Ali ni načina, ki bi 

omogočal življenje v mestu in kljub temu ohranjal lekcije naučene iz življenja v Camili? Ali 

ni mogoče se opomniti, da smo tudi mi del narave, brez tega, da se odpovemo kakovosti 

življenja, tehnologiji in razvoju? Zagotovo je zadovoljstvo in sreča vseh, da lahko hranimo 

labode v parku polnem dreves po tem, ko zapustimo svoje blokovske pisarne, da lahko 

vzgajamo kumarice v sadovnjaku malega kraja v bližini našega velikega mesta ali pa da 

uporabljamo sončne kolektorje za vodo ... Ne bi smelo biti tako težko po tedenskem izletu v 

Camili postaviti pod vprašaj nekaj izmed naših življenjskih navad in upoštevati naravo, katere 

del smo tudi mi, v vsakdanu, ki ga oblikujemo ... Ne bi smelo biti težko razumeti, zakaj 

prebivalci Camili cenijo svojo naravo, med, koruzo, grozdje in ceste, ki so pet mesecev na 

leto zaprte ... 

Potrebno je ceniti ljudi okoli nas tudi, če ne ličkate koruze z njimi v jesenskem večeru, ker si 

delimo skupno prihodnost ... Obiskati manj nakupovalnih središč ob vikendih in raje 



izkoristiti za sprehode v park ali celo za opazovanje ptic ... Poskusimo ceniti vrednost vode, ki 

teče iz naših pip in si predstavljati, da je to ista voda, ki so jo nekoč pili dinozavri ...  


