Türkiye'nin en güzel
bahçesi
olan TBMM
bahçesinin
Başbahçıvanı
Hüseyin Kart:

"Toprağa Dokunduğum
Zaman Büyük Bir
Haz Duyuyorum"
"Meclis'e ilk girdiğimde park alanı olarak
sadece İçişleri Bakanlığı'nın
karşısındaki
park alanı vardı. Halkla İlişkiler Binasının
bulunduğu alan, Tepe bölgesi, Dikmen Cad
desi boyu boştu. Başkanlar Parkı yoktu. Sa
dece bu bulunduğumuz yerde seralar ve fi
danlık vardı. Ben de ilk girişte sera ve fi
danlıkta çalışmak üzere girdim."

' Hasan YILMAZ
Toprağa tohumu saçmak ve yeşermesi için bazen günlerce, b a 

daşlardan yeni şeyler öğrenerek ve kendim başka deneyimlerle

zen aylarca beklemek bambaşka bir d u y g u olsa gerek. Hüseyin

geliştirdim. Şu anda biz de bizden sonra gelen arkadaşlara aynı

Kart da, Aşık V e y s e l ' i n "Benim sadık y â r i m " dediği toprakla y ı l 

birikimi aktarıyoruz.

lardır uğraşanlardan. Meclis'in bahçesinden, koridorlarına kadar
her yanının çiçeklerle bezenmesinde onun da emeği var.
T B M M ' d e 31 yıldır bahçıvan olarak çalışan Hüseyin Kart ile top
rak ve bitkilerle olan ilişkisini konuştuk.

Hüseyin bey, Meclis'te başbahçıvan vekilisiniz.
Gerçek mesleğiniz de bahçıvanlık mı?
Evet. Ben eskiden Niğde'nin olan şimdi Aksaray'a bağlı Koçaş

Meclis'te bahçıvanlar nasıl yetişiyor?
Burada bahçıvan yetiştirmeye dönük herhangi bir program u y g u 
lanmıyor. Eğitim tamamen kurum içinde alınıyor. Buraya gelen
arkadaş az çok köylü çocuğudur ya da kazmayı, küreği, beli bilen
birisidir. Hiç bilmeden gelenler de var. Yeni gelen arkadaş, ken
dinden öncekilerden göre göre, onların yönlendirmesiyle eğitim
kazanıyor.

Ziraat Ortaokulundan 1963'te mezun oldum. 0 okul bugün Devlet

Sizin girdiğiniz dönemde Meclis'in park alanı
şimdiki kadar var mıydı?

Üretme Çiftliği olarak hizmet veriyor. Mezun o l d u ğ u m yıldan
1976'ya kadar, bahçıvanlık işi bulamadığım için başka meslek
lerde çalıştım. Meclis'te çalışmaya başlayalı tam 31 yıl oldu. 0
günden bugüne bilfiil seralarda üretim işinde çalışıyorum. Son
14 yılda da vekaleten başbahçıvanlık görevini yürütüyorum.

Meclis'e sınavla mı girdiniz? Meclis'te bahçıvan
olarak çalışmak için girdiğinizde, işin boyutları
nı biliyor muydunuz?
Evet sınavla girdim. Mezun o l d u ğ u m okulda da aynı sera vardı. 0
nedenle yapacağım işin boyutlarını

Meclis'e ilk girdiğimde park alanı olarak sadece içişleri Bakanlı
ğı'nın karşısındaki park alanı vardı. Halkla ilişkiler binasının b u 
lunduğu alan, Tepe bölgesi, Dikmen Caddesi boyu boştu. Baş
kanlar Parkı yoktu. Sadece bu bulunduğumuz yerde seralar ve f i 
danlık vardı. Ben de ilk girişte sera ve fidanlıkta çalışmak üzere
girdim.

İlk başladığınızda kaç bahçıvandınız, şu anda
kaç bahçıvansınız?
m <

ilk başladığımda 28 kişiydik. Şu anda

biliyordum. Okuldaki bilgi v e tecrübe

sera bölgesinde bahçıvan olarak çalı

mi, burada bizden önce çalışan arka-

şan 22 kişiyiz. Bahçe v e bahçe hiz-

