
Anmadan çok kutlama: Victor Yılı
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Size ulaşana kadar, bu yayının üretim 

aşamasında, tasarlanmasında ve 

yayımlanmasında harcanan, enerji, 

bilgisayarda kullanılan kimyasallar 

ve yapay bir değiş tokuş aracı olan 

para için üzgünüz. Çabalarımız ve 

dualarımızla, doğal yaşama, toplamda 

kullandığımızdan daha fazla yararlı 

olabilmeyi umuyoruz.

Adres: Osmanağa Mah. Mürver Çiçeği Sok. 

Kısmet Apt. No:5/4 Kadıköy – İstanbul

Telefon: +90 (216) 349 99 33

www.bugday.org 

Merhaba

Doğanın uyanışını kutladığımız, geceyle 

gündüzün eşitlendiği bugün, Buğday’ın yayın 

serüveninde yeni bir sayfa açıyoruz. 

1990’lı yıllarda Buğday Fanzin ile başlayan, 

ardından Buğday Bülten, Buğday Ekolojik Yaşam 

Dergisi, Buğday Ekolojik Yaşam Bülteni ve 

Buğday Elektronik Bültene kadar uzanan süreli 

yayın serüvenimiz dijital dergi ile devam ediyor. 

Buğday geleneğinde her bir yayın, kendisinden 

önceki yayının dağarcığından ve deneyiminden 

yararlandı; yaşayan bir organizma gibi 

dönüşerek yola devam etti. Buğday E-Dergiyi 

de geçmiş deneyimlerimizden aldığımız güç ve 

ilhamla size ulaştırıyoruz.

E-Dergimizin içeriği mutfaktan bahçeye, şehrin 

sokaklarından patikalara, yerelden küresele 

uzanarak yaşamın her alanını kapsıyor ve 

yaptığımız her paylaşımın bütünden bir parçayı 

yansıtmasını arzu ediyoruz.

Buğday Destekçilik Programı’na yaptığınız 

katkıların bir bölümüyle E-Derginin devamlılığını 

sağlıyor, diğer yandan da derneğimizin 

yürüttüğü projelerin destekçisi oluyorsunuz. 

Teşekkürler.

Her gündönümü ve ekinoks ile birlikte mail 

kutunuza gelecek nice E-Dergilerde görüşmek 

üzere...

Keyifli okumalar…Ekolojik Yaşam İçin
E-Dergi | Sayı 01 | Bahar 2021  

http://www.bugday.org 
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Buğday’dan Haberler

Türkiye’nin farklı bölgelerinden 75 ev sahibiyle 

WWOOF Türkiye/TaTuTa Ağı, doğa dostu 

üreticileri ve gönüllüleri bilgi, deneyim ve 

emek takasıyla buluşturuyor. Ekolojik çiftlikler, 

agroekolojik üretim ve kırsalda geleneksel 

yaşamı deneyimlemek için sizleri bekliyor.

Buğday Derneği öncülüğünde bir araya gelen 

Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nın başlattığı 

Zehirsiz Kampanya ile insan ve çevre sağlığına 

zarar veren tarım zehirlerinin yasaklanması için 

yapılan çağrıya 150 bini aşkın kişi destek verdi. 

Buğday Derneği’nin deneyimli ekibi tarafından 

hazırlanan “Bahçeciliğe Giriş ve Ekolojik 

Yaşamın Temelleri” etkinliği 27-28 Mart 

tarihlerinde Zoom uygulaması üzerinden 

çevrimiçi olarak gerçekleşecek. 

TaTuTa çiftlikleri gönüllülerini bekliyor

Bahçeciliğe Giriş Etkinliği

Zehirsiz Kampanya 150 bin imzaya ulaştı

Habere Git »

Habere Git »

Habere Git »

Fotoğraf: Ayşe Nur Ayan

Fotoğraf: Turgay Özçelik

Fotoğraf: Bulut Ermiş

https://wwoofturkey.org/
https://www.change.org/p/t%C3%BCm-canl%C4%B1lar-i%C3%A7in-zehirsiz-sofralar-tar%C4%B1m-zehirleri-yasaklans%C4%B1n-zehirsizsofralar-bekirpakdemirli-tctarim?recruiter=1020594027&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.bugday.org/blog/wwoof-turkiye-tatuta-ciftlikleri-gonullulerini-bekliyor/
https://dukkan.bugday.org/index.php?route=product/product&path=61&product_id=67
https://www.bugday.org/blog/zehirsiz-kampanya-150-bin-imzaya-ulasti/
https://dukkan.bugday.org/index.php?route=product/product&path=61&product_id=67
https://www.bugday.org/blog/zehirsiz-kampanya-150-bin-imzaya-ulasti/
https://www.bugday.org/blog/wwoof-turkiye-tatuta-ciftlikleri-gonullulerini-bekliyor/
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Victor Ananias’ın kaleminden “Ekolojik 

Dönüşüm Rehberi” ve Buğday Derneği’nin 

Dönüşüm Kitaplığı Serisi’nin yenilenen dört 

kitapçığını bez çanta hediyesi ile evinize 

gönderiyoruz.

Ekolojik yaşamın öncülerinden, Buğday 

Hareketi ve Buğday Derneği’nin kurucusu 

Victor Ananias’ın aramızdan ayrılışının 10. yılı 

vesilesiyle hazırlanan Arife Tarif kitabı, Victor’un 

mutfağından sofrasına bir yolculuk vadediyor.

Güneşin Aydemir ve Burcu Meltem Arık 

Akyüz, Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’nde 

düzenlenen programlarda, katılımcıların 

kurduğu Haikuları Çamtepe’nin 10. yılı (2020) 

anısına derlediler. Kübra Köprülüoğlu Aşanlı 

tarafından tasarlanarak el yapımı bir kitap haline 

getirilen derleme, aramızdan ayrılışının 10. 

yılında Victor Ananias’a ithaf edildi.

“Ekolojik Dönüşüm” için kütüphanenizde yer açın

Victor Ananias’ın Arife Tarif kitabı çıktı

Çamtepe’nin Küçük Haiku Kitabı

Habere Git »

Habere Git »

Habere Git »

Fotoğraf: Bahar Aslan

Fotoğraf: Bahar Aslan

Fotoğraf: Güneşin Aydemir

B U Ğ D A Y ’ D A N  H A B E R L E R

Başa Dön

https://dukkan.bugday.org/index.php?route=product/product&path=60&product_id=65
https://www.bugday.org/blog/ekolojik-donusum-icin-kutuphanenizde-yer-acin/
https://www.bugday.org/blog/victor-ananiasin-arife-tarif-kitabi-cikti/
https://www.bugday.org/blog/camtepenin-kucuk-haiku-kitabi-ve-gecen-zaman/
https://www.bugday.org/blog/ekolojik-donusum-icin-kutuphanenizde-yer-acin/
https://www.bugday.org/blog/camtepenin-kucuk-haiku-kitabi-ve-gecen-zaman/
https://www.bugday.org/blog/victor-ananiasin-arife-tarif-kitabi-cikti/
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Dünyadan Haberler

Ecological Economics dergisinde yayımlanan 

bir çalışma, kuş türlerindeki artışın insanların 

mutluluk seviyesi ile paralellik gösterdiğini ve 

gelir artışı kadar önemli olduğunu söylüyor.

Kuşların mutlulukla bir ilgisi var 

Gıda endüstrisi habitat kaybına sebep oluyor

Film izlerken karbon ayak izimize dikkat

Film endüstrisi iklim değişikliğinin etkilerini 

şiddetlendiriyor. Bütçesi 70 milyon dolardan 

daha fazla olan ortalama bir gişe filmi 2 bin 840 

ton karbondioksit üretiyor. En büyük pay ise 

%51 ile ulaşıma ait. 

Gıda üretimi alışkanlıklarımızı değiştirmezsek 

2050 yılına kadar dünyadaki kara hayvanlarının 

%90’ına ev sahipliği yapan yaşam alanlarının 

büyük çoğunluğunu kaybetmiş olacağız.

Habere Git »

Habere Git »

Habere Git »

Fotoğraf: Aslan Ünsal

Fotoğraf: Canva

Fotoğraf: Ulet Ifansasti

https://www.bugday.org/blog/kuslarin-mutluluk-ile-bir-ilgisi-var/
https://www.bugday.org/blog/kuslarin-mutluluk-ile-bir-ilgisi-var/
https://www.bugday.org/blog/kuresel-gida-endustrisi-habitat-kaybina-sebep-oluyor/
https://www.bugday.org/blog/film-izlerken-karbon-ayak-izimize-dikkat/
https://www.bugday.org/blog/film-izlerken-karbon-ayak-izimize-dikkat/
https://www.bugday.org/blog/kuslarin-mutluluk-ile-bir-ilgisi-var/
https://www.bugday.org/blog/kuslarin-mutluluk-ile-bir-ilgisi-var/
https://www.bugday.org/blog/film-izlerken-karbon-ayak-izimize-dikkat/
https://www.bugday.org/blog/film-izlerken-karbon-ayak-izimize-dikkat/
https://www.bugday.org/blog/kuresel-gida-endustrisi-habitat-kaybina-sebep-oluyor/
https://www.bugday.org/blog/kuresel-gida-endustrisi-habitat-kaybina-sebep-oluyor/
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Habere Git »

Habere Git »

Habere Git »

BM Çevre Programı’na (UNEP) göre, moda 

endüstrisi, tüm uluslararası uçuşlar ve deniz 

taşımacılığının toplamından daha fazla karbon 

emisyonuna neden oluyor. Sadece İngiltere’de 

atık sahalarına yaklaşık 350 bin ton kullanılmış 

kıyafet gönderiliyor. 

Salgın modayı nasıl dönüştürüyor?

Fotoğraf: Shutterstock

BM Çevre Programı Gıda İsrafı Endeks Raporu 

2021 yayınlandı. Rapora göre, 2019 yılında 

yaklaşık 931 milyon ton gıda israf edildi. Türkiye 

yılda 7,7 milyon ton yiyecek atığı ile dünyada en 

fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer 

alıyor.

931 milyon ton gıda çöpe gidiyor

Fotoğraf: Getty Images

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, Bitcoin 

madenciliği için harcanan elektriğin dünyada 

birçok ülkenin harcadığından fazla olduğuna 

dikkat çekiyor. Bitcoin, 51 bin 120 saat YouTube 

videosu izlemeye eşdeğer karbon ayak izi 

oluşturuyor.

Bitcoin çılgınlığı

Fotoğraf: Canva

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R

Başa Dön

https://www.bugday.org/blog/salgin-modayi-nasil-donusturuyor/
https://www.bugday.org/blog/salgin-modayi-nasil-donusturuyor/
https://www.bugday.org/blog/931-milyon-ton-gida-cope-gidiyor/
https://www.bugday.org/blog/931-milyon-ton-gida-cope-gidiyor/
https://www.bugday.org/blog/bitcoin-cilginligi/
https://www.bugday.org/blog/bitcoin-cilginligi/
https://www.bugday.org/blog/salgin-modayi-nasil-donusturuyor/
https://www.bugday.org/blog/931-milyon-ton-gida-cope-gidiyor/
https://www.bugday.org/blog/bitcoin-cilginligi/
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Buğday için

Victor 
Yılı

“Aslında bu bir anmadan 
çok bir kutlama. Böyle 

bir insanın yeryüzünden, 
aramızdan, çok 

yakınımızdan geçmiş 
olmasına bir şükür…”

“Niyet koyduğumuzda 
ve elimizden gelenin 

en iyisini yaptığımızda 
fark yaratabileceğimizin 

ve bu yolda umudu 
yaygınlaştırabileceğimizin 

örneğiydi Victor.”

Fo
to

ğ
ra

f:
 Ç

et
in

 K
o

rk
m

az



11BAHAR 2021

Victor gideli tam on yıl oldu. O gün doğanlar bugün 10 yaşında. Bir açıdan 
bakınca bir ömür gibi geliyor. Oysa bir çırpıda geçiverdi bazılarımız için. Bir 
yaştan sonra onar onar geçiyor yıllar malum.

Geriye dönüp bakınca ne kadar da çok şey oldu diyor insan. Varlığı bir başka 
bereketti, inanır mısınız, yokluğu da bir o kadar bereketli oldu. Victor, insanın 
yaşarken yaptıklarını, tohum olarak tanımlardı. Tıpkı toprağa atılan tohumlar 
gibi, çimlenmesini bekleyen eylemler ve o eylemlerden çıkan yeni tohumlar. 

“Yaptığınız şeylere bir bakın, hangisi tohum gibi? Kendinden binlerce 
üretebilecek kapasiteye sahip?” İşte Victor’un yaşam düsturu bu idi.

Çağımızda doğum bir hafiflik ve sevinç, ölümse ağırlık ve hüzün vesilesi. Ne 
ki, attığı tohumları yeşertmeye adanmış bizler için ölümü bir yük olmaktan 
çıkaran insan da Victor’du.

Hakkında yazıyor olduğum, yaşamı süresince pek çok insanın hayatına 
dokunduğu gibi, ölümünden sonra da yine pek çok insanın hayatına dokunmaya 
devam eden biri. Tıpkı bir tohum gibi. Ölümü evcilleştiriyor insan için.

Zaman döngüsel akıyor ve aslında on yıl gibi bir süre de yok. Lakin biz insanlar 
için zamanı işaretlemek, hafızayı tazelemek ve nereden gelip nereye gittiğimizi 
anlamak önemli.

Onuncu yıl da böyle bir işaret. Victor’un çıraklık, kalfalık ve ustalık eseri 
olan Buğday anlayışını yine Victor’u anarak ve anlatarak; gönlüne, yaşamına 
dokunmuş olduğu dostlarıyla açacağız, genişleteceğiz bu yıl. Henüz gün 
yüzüne çıkmamış, ellerinden ve zihninden bizzat çıkmış ürünleri de sunacağız 
ve paylaşacağız, elimizden gelenin en iyisini yaparak. Sohbetler edeceğiz, 
yayınlar sunacağız. 2021, Victor yılı Buğday için.

Anmadan çok 
bir kutlama

“Aslında bu bir anmadan çok bir kutlama. Böyle bir 
insanın yeryüzünden, aramızdan, çok yakınımızdan 
geçmiş olmasına bir şükür…”

Yazı Güneşin Aydemir

B U Ğ D A Y  İ Ç İ N  V I C T O R  Y I L I
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Aslında bu bir anmadan çok bir kutlama. Böyle bir insanın yeryüzünden, 
aramızdan, çok yakınımızdan geçmiş olmasına bir şükür. Nitekim bir doğa kuralı 
olarak var olmuşların yok olmasına imkân olmadığına, yaşamın olağanüstü 
döngüsüne atıfta bulunarak Victor’un yokluğuna değil, yokluğundaki varlığına 
selam edeceğiz.

Ve hep beraber bir kere ve belki de çok kere daha “Yaşam dönüşümdür!” 
diyeceğiz.

Ne mutlu ki, ne güzel bir tevafuktur ki, bu yazı da yıllar önce atılmış bir tohumun 
kendini yenilediği şu başlangıç anında sizlere ulaşıyor. Buğday Ekolojik Yaşam 
Dergisi bir elektronik dergi olarak yeniden yayın hayatına başlıyor ve Victor 
burada da yerini alıyor. 

İyi ki...

B U Ğ D A Y  İ Ç İ N  V I C T O R  Y I L I

Fotoğraf: Buğday Arşivi
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Efsanelerle dolu kahramanlar çağı çok geride kalsa da bu çağın da kendine 
özgü kahramanları var elbet… Aramızdan ayrılmasının üzerinden geçen yılların 
ardından fikirleri ve yaptıklarıyla hâlâ aramızda olan Victor da askılı pantolonu, 
kolunda peksimet ve kuru incir dolu sepeti, elinde nergis ya da papatya 
demetleriyle çocukluğumuzun masallarından fırlamış bir kahraman gibiydi.

Birbirinden beslenen fikirleri ve insanları bir araya getirdiği sihirli sofraları, 
mum ışığında yazdığı yazıları, bir çocuğa hediye ettiği kovalık sapından fırıldağı, 
bir dost evinin mutfağında yoğurduğu ekmeği hep aynı özen ve bütüne hizmet 
duygusuyla yaptı.

Kendini bildiği ilk günden itibaren sadelik, üretkenlik ve imece taşlarıyla 
örülmüş bir yolda yürüdü. O yolda karşılaştığı ağaçla, çiçekle, böcekle, kurtla 
arkadaşlık etti; karşılaştığı insanlara gezegendeki bilumum canlılığın naçizane 
bir parçası olma duygusunu, birlikte üretmenin zenginliğini, olmaz denilenleri 
yapma cesaretini aşıladı. 

Niyet ettiğimizde ve elimizden gelenin en iyisini yaptığımızda fark 
yaratabileceğimizin ve bu yolda umudu yaygınlaştırabileceğimizin örneğiydi 
Victor. Yolda yürürken sadece kendisinin değil, herkesin bu yolda örnek 
olabileceğini de gösteriyordu. Paranın en yaygın değer olarak kabul gördüğü 
bir dünyada dostların el vermesiyle nelerin başarılabileceğinin kanıtlarını koydu 
ortaya…

Kısa yaşamında yaptıklarıyla zamanın görece olduğunun kanıtıydı. Bedeni 
bize veda etti ama attığı tohumlardan yetişen meyveler yeni tohumlar veriyor. 
Fikirleri, yazıları, tarifleri; anlattığı hikâyeler, yaptığı espriler, tasarladığı eserler, 
önerdiği çözümlerle hayalleri mümkün kılma isteği ve gücünü uyandırmaya 
devam ediyor.

Olmaz denilenleri 
yapma cesareti

“Niyet koyduğumuzda ve elimizden gelenin en iyisini 
yaptığımızda fark yaratabileceğimizin ve bu yolda umudu 
yaygınlaştırabileceğimizin örneğiydi Victor.”

Yazı Oya Ayman

B U Ğ D A Y  İ Ç İ N  V I C T O R  Y I L I
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Roy Sokağı 
111 Numara

Şehrin orta mahallelerinden birinde, girişi 
Roy sokağına bakan, dış duvarlarının asma ve 
şerbetçiotlarıyla kaplı olduğu bir köşe bina var. 
Girişteki geniş aydınlık alanda güle oynaya çalışanlar, 
masaların üzerinde tohum paketleri, bitki çizimli 
renkli kağıt parçaları, yığınla bildiri.... 

Gönüllü takvimi ve etkinlik programlarının 
asılı olduğu koca bir pano, köşede büyükçe 
birkaç geri dönüşüm kutusu ve havada hafif 
bir sebze çorbası kokusu... Selamlaşıp iki çift 
laf ettikten sonra köşeden bir fincan kahve 
alıp, bisiklet tamir atölyesinin yanındaki 
merdivene yöneliyorum. İki kat tırmanıp 
binanın teras çatısına çıkıyorum; hemen 
karşıda içi sebze bitkileriyle dolu bir sera. 
Seranın ön tarafındaki alanda, neşeyle 
birbirine yaslanmış yığınla kasada sebzeler, 
otlar, çiçekler. Karşıda yüksek komşu 
duvarına bitişik yağmur suyu biriktiren 
sarnıçlar... 

Açık havayı derince içime çekip, bir 
kenarda iç içe istiflenmiş sepetlerden 
birini kapıyorum. Terası bir üst çatı terasa 
bağlayan merdivene tırmanıyorum. Rüzgâr 
kendini daha esaslı hissettiriyor burada. 
Gözlerimin önünde bir küçük tarla var şimdi; 
taze soğanlar, ıspanaklar, kıvırcık lahanalar, 
rezeneler, bamyalar, Latin çiçeklerinin 

Yazı ve Fotoğraflar Dilek Ayman

Ş E H İ R D E  E K O L O J İ K  Y A Ş A M
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arasındaki ince yollardan geçip, tarlanın en sonunda konuşlanmış kovanlara 
doğru seyirtiyor, rüzgârlı hava ve yeşil otlar arasında bir ‘kutsama tur’u yapıyorum. 

Rüzgârın sesi merdiven tarafından gelenlerin seslerine karışıyor; benim gibi 
hasat için çatıya çıkan şehir çiftçileri... Hepimizin elinde birer sepet, ayak üstü 
muhabbet ediyor, sonra her birimiz toplamak istediğimiz bitkiyi ve sulama ekibini 
seçiyoruz. Daha evvelden belirtilmiş alanlardan topladığımız otlarla, sebzelerle 
doldurduğumuz sepetleri alt terastaki uzun masaya koyup, hasılat envanterini 
tutuyoruz ve giriş katındaki kolektif mutfağa iniyoruz. Nefis sebze çorbasının 
kokusu eşliğinde elmalı tartları paketlemekte olan mutfak gönüllülerini 
selamlıyoruz. Sepetlerimizdeki hasadı da yemeğe dönüştürecekler. 

Mutfak ekibine kolay gele, diyerek giriş salonundaki büyük panoya yöneliyorum; 
üzerinde asılı ‘Senneville Çiftliği Hasılat Toplama Takvimi’ne birkaç gün sonraki 
bir tarih için adımı yazıyorum. O takvimin yanında ‘Bisikletle yemek dağıtım 
programı’ var, arkadaşlarımdan biri de adını o takvime yazıyor. Panoda çeşitli 
renklerde başka duyuru ve takvimler daha var; mutfak programı, tohum eldesi 
ve saklama atölyesi, çiftçi sokağı hazırlık toplantısı, arıcılık atölyesi, bisiklet tamir 
atölyesi, şehir meyvelerini toplama programı, tohum kütüphanesi-mevcut 
kataloğun ve yeni çeşitlerin tanıtımı... 

Roy sokağındaki 111 numaralı, dışı duvar resimleri ve tırmanıcı bitkilerle 
bezeli bu binanın içi de çok renkli, çok kültürlü, çok hareketli. Girişteki aydınlık, 

Ş E H İ R D E  E K O L O J İ K  Y A Ş A M
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neşeli çalışma salonu, kolektif mutfak, bisiklet tamir odası, ara katlardaki sergi 
ve toplantı saloncukları, tohum kütüphanesi, sera, çatı tarlası, yağmur suyu 
hasat depoları, arı kovanlarıyla kendi başına bir ‘yaşam bahçe’si. Bodrum katta 
yer alan ve çatıdaki bahçeden, topluluk bahçelerinden ve kolektif mutfaktan 
toplanan sebze, ot, yemek artıkları ile ofisten çıkan atık kağıtlar, çalışkan kırmızı 
solucanların çabasıyla kocaman kasalarda komposta dönüşerek, gelecek 
sezonda bahçe toprağına bereket katıyor.

Bu kıpır kıpır köşe binanın önündeki Roy sokağı, yaz aylarında araç trafiğine 
kapatılarak ‘çiftçi sokağı’na dönüştürülüyor. Hasat Bayramı’nda etkinlikler 
sokakta, binanın giriş holünde, ara katlardaki salonlarda, teras çatıda ziyaretçilerin 
rahat dolaşım akışı sağlanarak yapılıyor. Mevsim süresince, şehir bahçeciliği 
atölyeleri, sergiler, söyleşiler, tohum ve bitkilerle ilgili bilgilendirme ve satış, 
eğitsel amaçlı bilgilerle donatılmış tematik sokak bahçeleri, şifalı bitki kullanımı, 
tohum kütüphanesi ziyareti, tohum topu yapımı, şehir sebzeleriyle yeni tarifler, 
arıcılık, mantar yetiştiriciliği, bisiklet tamir ve bakım atölyesi, canlı müzik, yerel 
ürün tadım ve satışının yapıldığı çiftçi pazarı, çocuklar için sokak oyunları, 
sokak tiyatrosu etkinlikleri yer alıyor. Hasat bayramında Roy sokağı, şarkıların 
yankılandığı, atölyelerin birinden diğerine koşuşturanların sohbetlerine çocuk 
ve gösteri seslerinin karıştığı bir ”şehir bahçesi”ne dönüşüyor. 

Kolektif mutfak, topluluğun kalbi. ‘Tekerlekli Yemek’ programı kapsamında 
her yıl binden fazla bisikletli gönüllü, çatı bahçesinden ve Montreal adasının 
kuzey batı ucunda yer alan Senneville Çiftliği’nden toplanan ürünlerle, bu 
mutfakta günlük taze pişirilen yemekleri dağıtıyor. 

Ş E H İ R D E  E K O L O J İ K  Y A Ş A M
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Yıl boyu haftanın 5 günü devam eden 
programda, şehirdeki yaşlı bakım evlerine 
sağlıklı yemekler hazırlanıp dağıtılıyor. 
Böylelikle, şehirlilerin günlük yaşamda 
pek kesişmeyen iki kesimini, gençleri ve 
yaşlıları bir araya getirerek, nesiller arası 
bağ kuran bir topluluk yaratılmasına 
katkı veriyor. Hareket kabiliyetini 
yitirmiş yaşlılara, şehirde yetiştirilen 
ürünlerle hazırlanmış sağlıklı yemeklerin 
ulaştırılması sayesinde, bu bağların 
kurulması için eşsiz bir ortam oluşuyor. 
Kurulan bu ilişkilerle sadece topluluğun 
kendisini değil, aynı zamanda tüm 
gelecek nesli de güçlendiren bir yaşam 
ortaklığı yaratılıyor. Şehir bahçesinde 
ve çatıda yetiştirilen yerel ve organik 
ürünlerle hazırlanmış bu sıcak yemek ağı, 
yaşlıların sosyal izolasyonunu kırarken, 
gençlerin de güven ve yardımlaşma 
duygularını güçlendiriyor.                                                              

Ekip biçme ve hasat mevsimi süresince 
bu ‘şehir bahçesi’ne sık sık uğruyorum; 
Roy sokağındaki bisiklet parkı, sırtlarında 
ya da bisiklet sepetlerinde, termoslu 
çantalarla taşıdıkları yemekleri yaşlılara 
dağıtan gönüllülerin bisikletleriyle dolu. 
Kış mevsiminde olduğumuz bugünlerde, 
kaleme aldığım bu ”bahçe” hikayesinin, 
bir davet yazısı olduğunu düşlüyorum; 
bereketi ve yaşamı kutsamaya, bir adım 
ötemizde duran bahçeye tohumlar 
atmaya çağrı yapan...

Santropol Roulant çok 
kültürlülüğü, biyoçeşitliliği 
ve sosyal sorumlulukları 
ön planda tutan, kuşaklar 
arası bir topluluk. Şehirdeki 
gıda bağımsızlığını artırma 
çabasında olan ve ‘bahçe’yi 
yaşam felsefesi olarak 
ele alan organizasyonda 
çalışmalar, gönüllü 
hayırseverlerle, topluluğa 
katılmak isteyenlerin 
bağışlarıyla, ücretli ve 
ücretsiz atölyelerle, ürün 
sepeti dağıtım ağıyla sürüyor. 
Topluluk, mahallelerle 
ve yerel sivil örgütlerle, 
becerileri ne olursa olsun 
sorumluluğu ve hasadı adil 
paylaşmayı bilen gönüllülerle 
işbirliği yapıyor. Bir bahçede 
yer alan bitkilerin yaşamsal 
işbirliğini ilham alan bu 
yaklaşımıyla, 
sosyal dokunun 
güçlenmesine 
katkıda 
bulunuyor. 

Ş E H İ R D E  E K O L O J İ K  Y A Ş A M
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Çocuk Parklarından 
Spor Alanlarına 
Zehirsiz Kentler

Yazı Turgay Özçelik İllüstrasyonlar: Tolga Demirel

Tarım ilacı olarak bilinen pestisitler, havamızı, 
suyumuzu, doğamızı, sağlığımızı ve tüm canlıları 
zehirliyor. Üstelik sadece tarımsal üretimde 
pestisitler değil, kentlerde kullanılan pestisit ve 
biyosidal ürünler de aynı tehlikeyi yaratıyor.

İtalya’nın Güney Tirol eyaletinde yapılan bir araştırma, kentlerdeki pestisit ve 
biyosidal tehlikesini tekrar hatırlattı. 10 Şubat 2021’de yayımlanan araştırmada, 
Güney Tirol’de çocukların oynadığı alanların %45’inde pestisit kalıntısı tespit 
edildi. Araştırma için çocukların en çok oyun oynadıkları dönemlerde 19 çocuk 
parkı, dört okul bahçesi ve bir pazar yerinden 96 farklı çim örneği alındı ve 
incelendi. Toplanan numunelerde 32 farklı tarım zehiri tespit edildi. Bu zehirlerin 
%76’sı ise hormonal sistem bozucu pestisitler.

Hormonal sistem bozucu pestisitler, doğal hormonların fonksiyonlarını 
taklit etme ya da hormon üretimi süreçlerini baskılama/uyarma yoluyla enerji 
metabolizmasında bozulmalar, mental bozukluklar, kanser, cinsiyet gelişimi 
bozuklukları, cinsiyetsiz doğumlar, doğum anomalileri, sperm sayılarında 
azalmalar gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. Özellikle çocuklar, 
hormonal sistem bozucu pestisitlerden daha fazla etkileniyor.

Sadece tarımsal üretimde değil; kentlerdeki park ve bahçeler, yeşillik alanlar, 
spor sahaları gibi yerlerde kullanılan pestisitler de, bir an önce çözülmesi 
gereken önemli bir sorun. Çünkü TÜİK 2018 verilerine göre Türkiye nüfusunun 
%92,3’ü şehirlerde ve ilçelerinde yaşıyor. 

Buğday Derneği, kentlerde kullanılan pestisit ve biyosidal ürünlerin zararlarına 
dikkat çekmek ve kullanımlarını azaltmak için harekete geçiyor. Avrupa Pestisit 
Eylem Ağı (PAN Europe) ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı işbirliği ile 
1 Nisan’da başlayacağımız Zehirsiz Kentler Projesi kapsamında, kentlerde yerel 

P R O J E
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yönetimlerce kullanılan pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin zararları konusunda 
farkındalık yaratmayı, kullanımlarını azaltmayı ve alternatif uygulamaların yerel 
yönetimlerce kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Zehirsiz Kentler Projesi kapsamında yerel yönetimler ve uzmanlarla birlikte 
belediyeler için durum analizi yapacak; yerel yönetimlere Avrupa’daki iyi örnekleri 
gezdirip gösterecek, zehirsiz ve alternatif uygulamalar konusunda bilgilendirme 
yapacağız. Bu doğrultuda belediyelere yönelik, alternatif uygulamaları içeren 
bilgilendirici materyaller hazırlayacağız. Kentte yaşayan vatandaşlarımızı da, 
buradaki pestisit kullanımının zararları ve alternatif uygulamalar konusunda 
bilgilendirmek için iletişim faaliyeti yürütecek, belediyelerin zehirsiz uygulamalara 
geçmesi için bir imza kampanyası gerçekleştireceğiz. Bu kampanya ile 
belediyelerden zehirsiz uygulamalar kullanacaklarına dair taahhüt isteyeceğiz.

Ne kırsalda, ne de kentlerde; tarım zehirlerine mahkum değiliz. Zehirsiz 
üretmek ve zehirsiz yaşamak mümkün.

P R O J E
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Çiçek Sebze: Enginar

Türkçe enginar sözcüğü, Yunanca’dan geliyor. Enginarın sadeliğinden 
kaynaklanan nefaseti, Akdenizlileri yüzyıllardır peşinden koşturuyor. Ama enginar 
(Cynara Scolymus) bugünkü bildiğimiz haline gelene kadar, enginarın yabani 
hali olan kenger (Cynara Cardunculus) Akdenizlilerin damaklarını şenlendirmiş. 

Kenger, antikçağda çok kıymet verilen bir bitki. Antik Yunan’da kenger kaktos 
ya da kinara, Roma’daysa carduus adıyla biliniyordu. Kengerin, yaban hali 
ve tarıma alınmış hali Antikçağ’da çok sevilen; ama daha sonra kendisinden 

Fotoğraf: Merve Atınç

O bir Akdenizli çiçek ve evet o bir sebze. Yenilebilir çiçekler arasında 
sebze olarak nam salmış bir kraliçe. Evet, bana göre enginar sebze 
âleminin kraliçesi. Sıyıra sıyıra yediğimiz çiçeğin taç yapraklarıdır. Çiçek 
olması dolayısıyla pişirilmesi elbette özen ister. Enginar, tarih boyunca 
hep özel bir yiyecek olmuş. Tezgâhlarda görüldüğünde sızlanmaya 
başlarız; ama fiyatının ne kadar yüksek olduğundan yakınmamız 
haksız bir şikâyettir. Neden mi? Çiçekler sebzelerden daha pahalıdır. 
Erkencileri, sıcak illerimizde Kasım ayında tezgâhlarda görülmeye 
başlasa da baharın başka çiçekleri gibi enginar da baharda bollaşıyor. 
Sofraların tacı bu kıymetli sebzenin adından başlayıp tarih içindeki 
yolculuğuna değinelim.

Yazı Nazlı Pişkin

D A M A K T A K İ  T A R İ H
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Enginarı satın alırken, tazeliğini kontrol etmek için 
yapraklarının koyu yeşil olmasına, yaprak uçlarının 
kararmamış olmasına dikkat etmeli. Yaprakları 
parmaklarınızla birbirine doğru bastırılınca çıtırtı duymak, 
enginarın yapraklarının gevşememiş dolayısıyla enginarın 
tazeliğinin işareti. Ayrıca, boyutuna göre ağır çeken, sıkı 
yapılı enginarlar tercih edilmeli.

geliştirilmiş bir sebzenin yaygınlaşmasından sonra pabucu dama atılan bitkilere 
güzel bir örnek. 

İÖ 4. yüzyılda Midilli’de doğmuş Yunan filozof ve botanikçi Theophrastos, 
kengerin, kaktos’un, sadece Sicilya’da yetiştiğini belirtir. Kengerden enginarın 
ne zaman geliştirildiği net olarak bilinmese de Ortaçağ sonunda olduğu 
düşünülüyor. Bazı botanik tarihçileri, bugün bildiğimiz şekliyle enginarın, 15. 
yüzyılda İtalya’da yetiştirildiği ve kısa süre sonra Yunanistan’da yaygınlaştığını 
belirtiyor. 1466’da Napoli’de  enginara dair tutulan kayıtlar, bildiğimiz haliyle 
Avrupa’daki en eski belgelerden biri sayılabilir. 

Akdenizliler, kenger yahut enginarı mutfakta çok çeşitli şekilde kullanmışlar. 
Örneğin, kenger çiçeğinin yahut enginarın içindeki iplikçikler, sütü kestirerek 
peynir mayalamakta yüzlerce yıl kullanılmış. 10. yüzyıla ait bir tarım ve çiftçilik 
kitabı olan Geopanika’da peynir yapımında kullanılan kestirme malzemelerinin 
sayıldığı bir kaynakta yer alan “... kengerin başının kılımsı, yenilmez kısımları,” 
ifadesi bu kullanımın en eski yazılı kanıtlarından biri sayılabilir. 

Unutulmuş bir tarif
Yemeklere bir göz atacak olursak; Osmanlı dönemi İstanbul’undan, 19. 

yüzyıldan bir tarife bakalım. Ev Kadını adlı yemek kitabından o dönemde 
enginarlı börek harcı yapıldığını öğreniyoruz. ”Enginarlı İç” adı verilmiş olan bu 
tarif, günümüzde unutulmuş durumda. 

Enginarın kabuk ve yaprakları içi ile tamamıyla yıkanıp limon kabuğu ve 
tuzla ovularak bolca yıkanıp ilik gibi oluncaya kadar pişirildikten sonra el ile 
ezilip ezilmeyenleri çıkarılır. Enginarın üçte bir miktarı kadar kaz veya diğer 
av hayvanlarının ciğerleri kıyılıp havanda dövülür. Dövülmeyip kalanları yine 
çıkarılır. Enginara karıştırılıp tekrar döve döve macun gibi olunca bir miktar 
yağlı, koyu tavuk suyu veya et suyu, tuz ve biberle tavada bir miktar çevrildikten 
sonra indirilip istenen baharat karıştırılır. 

İster geçmişten ister günümüzden bir tarifle olsun, bu bahar sofranız 
sebzelerin kraliçesi enginarla taçlansın. Kileriniz daima dolu, sofranız şen olsun.
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Özgür Andaç

Özgür Andaç, İzmir Seferihisar’da 2009 yılından beri tarım zehiri yani pestisit 
kullanmadan, doğal ilaçlarla yetiştirdiği organik sertifikalı ürünlerini İstanbul, 
Ankara ve İzmir’de kurulan organik pazarlarda tüketici ile aracısız olarak 
buluşturuyor. İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı bir tarım şekli olduğu için 
organik tarımı severek yaptığını söyleyen Andaç, organik tarıma geçiş sürecini, 
tezgahındaki mevsimlik ürünleri ve %100 Ekolojik Pazarlar müşterileri ile 
kurdukları özel bağı anlattı.

Organik Tarım Üreticisi

“Tüketici üretici ilişkisinden çok bizler birer aile dostu 
gibiyiz. İzmir’de bir deprem oluyor, müşterilerimizin 
hepsi bizi arıyor, halimizi hatırımızı sormaya... Bu çoğu 
yerde, günümüz Türkiye’sinde bulunmayan bir ilişki.”

T E Z G A H I N  A R D I N D A K İ  K A H R A M A N L A R

Videoya Git

Başa Dön

https://www.youtube.com/watch?v=Gg0qn1utMiM
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Hasat Öyküleri
Taze, Yeşil Sarımsak Mevsimi

Aynı dönemde farklı iklim özellikleri gösteren bir coğrafyada yaşıyoruz. 
Bu nedenle ekim, dikim ve hasat mevsimleri farklılıklar gösteriyor. 
Mandalinanın yetiştiği Rize, pamuğun yetiştiği Iğdır, zeytin ağaçlarıyla 
kaplı Çoruh Nehri kıyıları gibi mikroklima özelliği gösteren bölgelerle 
birlikte, yükseklik, sıcaklık ve nem farklılıkları da, uygulanan tarım 
takvimlerinin çeşitliliğini artırıyor. 

Bu farklılıklar bir yandan canlı çeşitliliğini beslerken diğer yandan 
da taze meyve sebzeye daha uzun bir zaman aralığında 
ulaşabilmemizi sağlıyor. Örneğin, taze/yeşil 
sarımsağın hasadı Ege Bölgesi’nde Aralık ayı 
itibarıyla yapılırken; Marmara Bölgesi’nde 
Ocak; Karadeniz ve İç Anadolu 
Bölgesi’nde ise Nisan ayında başlıyor.

Son zamanlarda yaşanan 
iklim değişiklikleri de buna 
eklendiğinde (erken veya 
geç gelen sıcaklar ve 
yağışlar vb.) ürünlerin 
hasat dönemlerinde 
kaymalar yaşanabiliyor. 

Bu sayfalarda sizi 
Türkiye’nin farklı 
coğrafyalarında doğa dostu 
üretim yapan çiftçilerle 
birlikte, bahçesinde ya da 
saksıda küçük ölçekte ürün 
yetiştirenlerin hasat öyküleriyle 
buluşturuyoruz.

Hazırlayan: Ayşe Nur Ayan



24 BAHAR 2021

Geçen yıldan ayırdığım sarımsak tohumlarını bu yıl, 

havalar azıcık serinlemeye başladığında, 20 Eylül’de 

ektim. Sarımsak kışa dayanıklı bir ürün olduğundan 

çok sıcaklarda ekilirse bozulur, dayanmaz. Aralık 

ayından itibaren hasat edip İzmir ve İstanbul’daki 

organik pazarlara çıkarmaya başladım.

Ot toprağın öz evladı, sarımsağı biz diktiğimiz için o üvey evlat. Sarımsakları ottan 

kurtarmak için malçlama üzerine dikiyoruz. Otu aldıkça toprak da sarımsağı daha 

çok benimsiyor, bakıyor. Kışın kendiliğinden, yavaş yavaş büyüyen taze sarımsaklara, 

havalar ısınmaya başlayınca, haftada bir kere olmak üzere saatte iki litre su 

verildiğinde baharda baş yapıyor. Sonrasında suyunu keserek kuru sarımsağı elde 

ediyoruz. Bunu herkes yaz aylarından önce bahçesinde, balkonunda ve hatta cam 

önünde dahi çok kolay bir şekilde yapabilir. 

Sarımsak çok fazla gübre istiyor. Eskimiş bol hayvan gübresi ya da kompost gübre 

ile her toprakta yetiştirilebilir. Gübre miktarını, ekeceğiniz yerdeki toprak miktarı ile 

ölçebilirsiniz. 

Sarımsak için bir ilaç kullanmıyorum. Çileklerin tepesine yarım metre ara ile sarımsak 

ekiyorum. Çileğin en iyi koruyucusu sarımsak. Bütün böcü börtü sarımsak kokusunu 

sevmediği için kaçıp gidiyor.

Halil Hallaç (Organik tarım üreticisi)

İzmir, Menemen/Emiralem

H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ

Fotoğraf: Merve Atınç

Fotoğraf: Merve Atınç Fotoğraf: Halil Hallaç Arşivi
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H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ

Kendi sarımsak tohumlarımı ağustos sonunda ektim ve mart ayında hasadına 

başladım. Havalar bu yıl soğuk gittiği için hasat biraz gecikti ama kar suları 

sarımsakların içerisine nüfuz ettikçe sarımsaklar daha da güçlenip kendilerini 

toparlayabildiler.

Sarımsak çok sert olmadığı sürece toprak ayırmaz; her yerde yetiştirilebilir. Kötü bir 

toprak da olsa, ekimini yaparken istediği hayvan gübresini bol miktarda verdiğinizde 

toprak canlanır, ürününüz daha güçlü ve hızlı büyür. 

Sarımsağı böcek kovucu olarak kullandığımız için herhangi bir bitki koruma 

yöntemine ihtiyaç duymuyorum.

Şaban Burhan (Organik tarım üreticisi)

Bursa, Karacabey

Fotoğraflar: Şaban Burhan Arşivi
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2003 yılından beri tohumlarımı ertesi yıla 

saklayarak sarımsak ekiyorum. Benden 

önce babam da aynı tohumu ekiyordu ve 

hala ürün alıyoruz. Aroması çok keskin 

olan kara sarımsak bizimki. 

Kasım ayında ekimini yaptığımda, bahara 

doğru yeşeriyorlar ve genelde mayıs ayı 

itibarıyla ekolojik pazara göndermeye 

başlıyorum. Geçen yıl tazesini çok satınca 

elimde pazara gönderecek kuru sarımsak 

kalmadı. Zamanlamasını yanlış yapmışım; 

iki yıl önce de bir dönüm kadar ekmiştim, 

satılmayınca hepsi çöpe gitmişti. Tohumu 

az kalınca daha az ektim ama biz fark 

edemeden otların arasında kuruyanlar 

oldu. Sarımsaklar sararınca sökmeye 

gittiğimizde ise köstebeklerin yiyip 

bitirdiğini gördük. Normalde köstebek 

sarımsak ve soğan yemez derler ama 

bizimkiler seviyor. 

90 yaşındaki babam, “Tarımın matematiği 

bozuldu” diyor. Mevsimsel değişiklikleri 

çok yoğun hissediyoruz. Bizim sarımsak 

rekoltesinin düşük olmasının bir nedeni de 

beklenmedik dönemde gelen yağmurlardı. 

Sarımsaklarda damlama sulama sistemi 

uyguluyoruz. Toprağı düzleyip, sıra 

üzerine sarımsak dişlerini batırıyoruz. 

Yeterince yağmur yağdıktan sonra; 

toprağın organik madde miktarı fazla ve 

üzeri de otla kaplı olduğu için nemini 

atamıyor. Bu sefer çürüme başlıyor ve 

zayiat yaşanıyor. Bu nedenle tarımdaki 

temel dinamiğe uyarak, doğayı 

gözlemleyip ona göre bir ekim-dikim planı 

hazırlamak gerekiyor.

Ali Kamışlı (Organik tarım üreticisi)

Eskişehir, Tepebaşı

H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ

Fotoğraf: Buğday Arşivi

Fotoğraf: Ali Kamışlı
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Muharrem Canlı (Organik tarım üreticisi)

Ankara, Ayaş

H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ

Fotoğraflar: Muharrem Canlı Arşivi

En az 70 yıllık bir sarımsak (Ankara yöresindeki adıyla “samırsak”) tohumu bizimki... 

Yöremize özgü, iri başlı ve baharatı çok yüksek kara sarımsak yetiştiriyoruz. Buranın 

toprağında ince dişli sarımsak tutmaz. Sarımsağın başının genişleyebilmesi için 

toprağın yumuşak ve geçirgen olması ve hayvan gübresi serilmesi gerekiyor. 

Kara sarımsak, diğer türlerden farklı olarak güzün ekilir. Daha erken veya daha geç 

ekerseniz verim alamazsınız. Ekim ayı içerisinde sarımsak ekiyorum, hasadına ise 

nisan ayında başlayıp hazirana kadar devam ediyorum. 

Geçtiğimiz kışlarda sarımsaklar karın altında uyurken, bu yıl ocak ayında dahi ayrık 

otunu temizledik. Bitkiler kış aylarında, şoklama dediğimiz bu uyku dönemini 

yaşamazsa iyi olgunlaşamaz, ürün kalitesi düşer, hasat dönemi değişir. 60 yaşındayım, 

daha önce mevsimlerin bu kadar değiştiğini hiç görmedim. Açıkçası artık korkuyoruz. 

Bu yıl Ankara’da çok kuraklık oldu; yeterli kar ve yağmur yağmadı. Bahara ekeceğim 

ürünleri nasıl yapsam diye düşünüyorum. Tarlayı suladığımız göletin suyu da iyice 

azaldı. Gıda üretiminde her şey birbirine bağlı: Su, hava, toprak kirlendikçe insanlar da 

zehirleniyor.

Zararlılara (kelebekler, mantar vb.) karşı her cemrede organik sertifikalı, zehirsiz ilaçlar 

ve gülleci bulamacı* uyguluyorum. Böylece hem toprağı hem de ürünü beslemiş 

oluyorum. 

Gülleci bulamacını hazırlarken alüminyum kaplar kullanılmaması gerekiyor; ısıya dayanıklı 

ve sağlam kaplar tercih edilmeli.

http://zehirsizsofralar.org/wp-content/uploads/2020/03/uretici-rehberi.pdf
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Killi, sert bir toprakta, 100 metrekarelik 

bir alanda susuz tarıma daha uygun olan 

kara sarımsak yetiştiriyorum. Genellikle 

ekim ayında kendi tohumlarımı ekiyor, 

nisan ayından hazirana kadar hasat 

ediyorum. Tohumluk olarak ayıracağım 

sarımsakların iri taneli ve düzgün 

görünümlü olmasına dikkat ediyorum.  

Bu yıl elimizde tohumluk sarımsak 

az olduğu için sadece bir sonraki yıla 

tohumluk ayırmak için ektim. İlk ekimi 

eylül-ekim aylarında, ikincisini ise aralık 

ayında yaptım. Ekim dönemi havanın 

durumuna göre marta kadar uzayabiliyor. 

Ocak ve şubat ayı içerisinde yabancı 

otları elle ayıkladık. Bunun haricinde 

sarımsak için herhangi bir koruma 

yöntemi uygulamaya ihtiyaç yok. Bu yıl 

yoğun kar yağışıyla birlikte sarımsaklar da 

bir süre karın altında dinlenmiş oldu.

Ali Yener (Organik tarım üreticisi)

Zonguldak, Alaplı

H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ

Fotoğraflar: Ali Yener
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Sarımsak tıbbi sağaltıcı ve koruyucu özellikleri nedeniyle 

mutfaklarımızda sık kullanılan bir sebze. Kolay yetiştirilebilmesi, 

iyi toprak istemesi nedeniyle herkes balkonunda yetiştirebilir. 

Özellikle sonbaharda ekilirse yaz mevsiminde hasat edilebilir.

İthal edilen Çin kökenli sarımsaklar yerine, Taşköprü sarımsağı 

gibi bizim coğrafyamızda yetişen türleri satın alarak yerel 

tohumlarımızın devamlılığını sağlayabiliriz. 

Ben de küçük bahçemde ve balkondaki saksılarda gıda 

yetiştiriyorum. Toprağımı da evden çıkan gıda atıklarımla 

yaptığım bokaşi kompostu ile besliyorum. Yine evimde TLUD 

biyokömür (biochar) sobasında hem yemek ve su kaynatıp hem 

de odun kömürü üreterek, saksılarda kullanıyorum.

Saksı hazırlama: Saksının dibine gazete kağıdı ve karton serin. 

Üstüne çürümüş ağaç ve tahta parçaları yerleştirip mercimek 

büyüklüğünde odun kömürlerini toprak ile karıştırarak ekleyin. 

Ardından bokaşi kompostunu dökün. En üste tekrar saksı 

toprağı koyup, üzerini kartonla kapatın. Böylece toprağın nemli 

kalmasını sağlayarak su tasarrufu sağlarsınız ve toprağın besin 

ağını güçlendirirsiniz. Bir ay kadar bekledikten sonra toprak 

ekime hazır olur..

Baş sarımsakları bütün halinde su dolu çay bardaklarına 

yerleştirip, mutfak camının önüne bırakıyorum, 15-20 

gün sonra kökleniyorlar. Bu süreçte 2-3 günde bir suyunu 

değiştiriyorum.

Bokaşi kompostlu ve biyokömürlü toprağı düz saksılara 

seriyorum. Suda iyice köklendirdiğim sarımsakların dişlerini 

ayırıp her bir dişi ayrı ayrı hazırladığım saksıya ekiyorum.

Toprağım dengeli ve sağlıklı olduğu için zararlı veya hastalık 

için tedbir almama gerek kalmıyor. Saksılara diktiğim kamışlar 

toprağı ve bitkileri kedilere karşı korumam için yeterli.

Doğru tohumu, doğru zamanda, doğru iklimde, doğru toprağa, 

iyi geçinebileceği diğer tür bitkilerle ekerseniz hastalık ve 

zararlılarla karşılaşmazsınız. Karşılaşıyorsanız o zararlıyla 

mücadele etmek yerine neyi yanlış yaptığınızı düşünmelisiniz.

Prof. Dr. Volkan Dündar

İzmit, Bahçede üretim

H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ
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http://www.bugday.org/portal/galeri/dosyalar/KompostRehber_SON.pdf
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Sultangazi Belediyesi’nin alan sağladığı 

kent ormanındaki kent bostanında ilk kez 

bu yıl sarımsak yetiştiriyorum. Burası, ilçede 

yaşayanların her yıl aralık ayında dilekçeyle 

başvurarak katıldıkları bir oluşum.

Ektiğimiz ürünlerden birisi de, 

Kastamonu’da doğa dostu üretim yaptığını 

bildiğimiz, güvendiğimiz bir çiftçiden gelen 

sarımsaklardı. 

Eylül ayında bütün bir baş sarımsağın 

dişlerini ayırıp, kabuğunu soymadan tane 

halinde, çok derine inmeden toprağa 

gömdük. Ektiğimiz toprak, çok çapalandığı 

için tavındaydı. Eylülün sonlarına doğru 

sarımsaklar olmaya başladı, aylardır 

soframızdalar. İlkbaharın sonlarına kadar 

sürer sanırım. Öncesinde, ekim zamanını 

bilmediğimiz için yazın ektiklerimiz de, o 

aylarda çıkmasa da, sonbaharla birlikte 

vermeye başladı.

Toprağı otlara karşı sık sık çapalamak çok 

önemli. Ayrıca bir müdahalemiz olmadı. 

Gamze Çınar

İstanbul, Sultangazi Kent Bostanı

H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ

Fotoğraflar: Gamze Çınar Arşivi
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Ben öğrenmeyi, araştırmayı, deneyip gözlemlemeyi seven 

bir acemi balkon bahçıvanıyım. Evdeki kap kacağı, konu 

komşudan topladığım pet şişeleri saksıya dönüştürerek 

yetiştiriyorum balkondaki her bitkiyi.

En kolay büyüyen ve aman ille de güneş olsun, toprağım 

besleyici olsun, dibi derin olsun demeyen bitkilerden biri de 

sarımsak (diğeri de soğan). 

Baharı karşılarken hepimizin evinde filizlenmeye başlayan 

sarımsaklar olur, bizde başladılar bile mesela. Ben de onları 

boş bulduğum her toprak parçasına daldırıyorum, 3-4 gün 

içinde de büyümeye başlıyorlar. Benim derdim kocaman 

kökler büyütmek değil yapraklarını yemek, çünkü salatalara 

verdiği güçlü tadı çok seviyorum. 

Yapraklarını koparsam dahi ufak tefek baş yapıyorlar, sonra 

onları da kullanıyorum. Sarımsak konu komşuya burun 

kıvıran bitkilerden de değil, tam tersine epey arkadaşsever 

olduğunu söyleyebilirim. Brokoli, karnabahar, marul, çilek, 

kekik, adaçayı, domates, fasulye türleri ve bezelyeyle iyi 

anlaşıyormuş. Onlardan yetiştirdikleriniz oluyorsa, boş 

yerlere bir kaç diş sarımsak gömebilirsiniz. 

Filizlenmeye başlamışsa filizi yukarı gelecek ve toprağın 

üzerinde kalacak şekilde gömüyorum. 

Ayrıca baş olarak suda köklendirdiğim sarımsak var. 

Köklerinin ne kadar çok uzadığını gördüğümde epey de 

şaşırdım doğrusu.

Haydi ne bekliyorsunuz... Mutfaktan birkaç diş sarımsak alıp 

gömüverin evdeki bir saksıya. Birkaç hafta içinde yapraklarını 

koparıp salataya eklemeye başlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

Tijen İnaltong

Antalya, Balkon bahçesi

“Bugün yeşil elma ve havuçlu lahana salatası yaptım. 

Balkondan taze soğan ve taze sarımsak dalları kopardım. 

Sadece uzayan dış dalları kopardığımda yeni dallar 

veriyor ve uzunca bir süre soğan ve sarımsaklarımdan 

yararlanabiliyorum.”

H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ

Fotoğraflar: Tijen İnaltong

Başa Dön
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Küresel iklim krizi nedeniyle, Akdeniz havzasında, sürdürülebilir uygulamalara 
ve topluluklara geçişin önemi giderek daha belirgin hale geliyor. Üretim 
modelinin sanayileşmesi, canlı toprakların, biyolojik çeşitliliğin ve yerel 
tohumların kaybına, arazinin terk edilmesine ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerin 
şiddetlenmesine neden oluyor. Agroekolojik uygulamalar ise biyoçeşitlilik kaybı, 
iklim krizi ve kırsal yoksulluk ile mücadelede çözümler öneriyor. 

Avrupa Birliği tarafından Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen 
Akdeniz Agroekoloji Kervanı Projesi, yerelde ve kırsaldaki agroekoloji bilgi ve 
uygulamalarını toplayarak, derlenen bilgi ve deneyimleri, eğitim materyalleri ve 
çevrimiçi bir platformla daha geniş bir platfromda paylaşmayı hedefliyor.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Ekim 2020’de başlayan 
MedCaravan Projesi’ni, İtalya’dan DEAFAL (European Delegation for Family 
Farming in Asia, Africa and Latin America) liderliğinde, Fransa (URGENCI), 
Sırbistan (Polekol), Hırvatistan (HSEP), Portekiz’den (FCiencias.ID) ortaklarla 
yürütüyor. 

Ortaklar şu sıralar, agroekoloji bilgisinin derlenmesine dair bir metodoloji 
üzerinde çalışıyor. Agroekolojl bilgisini derleyecek kişilere verilecek metodoloji 
eğitimlerinin ardından, belirlenecek pilot bölgelerde geleneksel agroekolojik 
bilginin derlenmesi çalışmalarına başlanacak. Proje 32 ay sürecek.

Akdeniz Agroekoloji 
Kervanı yola çıktı!

Buğday Derneği, agroekolojinin yaygınlaşması için yeni bir 
projeye başladı: MedCaravan-Akdeniz Agroekoloji Kervanı.

P R O J E

Fotoğraf: Ali Kışlak Arşivi

Başa Dön
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Dünyaya Kilerin 
Penceresinden Bakmak

Yazı ve Fotoğraflar Sevgi Akar

Tarihçi Mircea Eliada’nın “Beslenmek sadece organik bir süreç değil, 
aynı zamanda kültürel bir olgudur,” sözlerini aklımızın bir köşesine 
yazıp bu sayfalarda boy göstermeye hazırlanırken, Anadolu’nun 
taşlı topraklı köy yollarında geleneksel gıdayı üretenlerin kilerleri, 
mutfakları, bahçeleri, ocaklarına doğru bir serüvene çıkıyoruz. Satır 
aralarında, bu kadim coğrafyada dumanı tütmüş kazanların çevresinde 
dönen muhabbetlere tanık olacağız. Annenin kızına, ninenin 
torununa aktardığı tariflerin, püf noktalarının ardındaki hikâyeleri 
okuyacağız. Hasat ettikleri meyveleri, sebzeleri, tahılları korumak 
ve saklamak için başvurdukları yöntem ve teknikleri, kullandıkları 
aletleri tanıyacağız. Kilere giren buğdaylar, tahıllar anlatacak bize 
tarhanaya, erişteye, göceye, bulgura nasıl dönüştüklerini. 
Üzüm tanelerinin, pekmeze, sirkeye, pestile, üzüm 
kurusuna, şıraya; domateslerin, salçaya, sosa; çeşit çeşit 
meyvelerin, sebzelerin, otların kurutmalıklara dönüşme 
öykülerini okuyacağız. Rafları salça, turşu, kuru, ezme, 
sos kavanozlarıyla dolu “kilerin penceresinden” bakacağız 
dünyaya.

A N A B İ L G İ



34 BAHAR 2021

Yaklaşık 15 yıl önce temiz ve doğal gıdaya erişme ihtiyacı duyduğumda 
tarhana, erişte gibi yiyecekleri kendim üretmeye karar verdim. Ancak ne 
gıdaların dönüşüm yolculuğundan ne de hikâyelerinden haberim vardı. Önce 
güvendiğim yazılı kaynaklara başvurdum. Ancak, yemek tariflerinin dışında, 
gıdanın geleneksel yolla üretimine ilişkin o kadar az yazılı kaynak vardı ki...

Hem kaynak yetersizliği hem de üniversitelerin halk bilimi bölümlerinin 
müfredatında bu konuya az yer verilmesi, beni, halk kültüründe gıda üretim 
teknikleri ile muhafaza usullerinde bilgi toplamaya teşvik etti. Uzun zamandır 
Çanakkale’nin bir köyünde yaşıyorum ve yaşayan geleneksel kültür bilgisini, 
köylülerle birlikte yaptığım uygulama ve gözlemlerden edindiğim tecrübeleri 
derliyorum. 

Kilerimde biriktirdiğim bilgileri, izlenimleri, deneyimleri küplerden, 
kavanozlardan, bez torbalardan, ahşap sandıklardan çıkarıp Buğday dergisinin 
sayfalarına dökerken, bunun tek yönlü bir paylaşım değil, karşılıklı bir bilgi 
alışverişine dönüşmesini hayal ediyorum.

Yaprak Basma
Asma filizlerinin uç tarafından el büyüklüğündeki yapraklar sapları 

ile birlikte toplanır. Saplar birbirinin üstünde kalacak şekilde demetler 
halinde istif edilir. Bir demette 10-15 yaprak olur. 

Toplama için en uygun zaman güneşin yakıcı olmadığı zamanlardır. 
Aksi halde çok ısınan yapraklar üst üste konduğunda birbirini yakar, 
kurutur. Yapraklar, mayıs başından haziran ortasına kadar toplanabilir. 

Yapraklar demet halinde bir leğendeki tuzlu suyun içine sokulup 
çıkarılır. Daha sonra plastik bidona bastırılarak konur ve tuzlu suyla 
doldurulur. Tuz miktarı yumurta ile ölçülür. Tuzlu suyun içine salınan 
yumurta üste çıkıyorsa tamamdır. Bir fiske de limon tuzu atılır. Kurma 
işi bitince bidonun kapağı tamamen kapatılmadan karanlık ve serin 
bir yere alınır, altına bir tepsi konur; çünkü bidon 10-15 gün kadar 
taşma yapar. Taşma sona erince kapağı sıkıca kapatılır. İki, üç ay 
sonra kontrol edilip, suyu azalmışsa tuzlu su ilave edilir. Bu usulde 
kurulan yapraklar uzun yıllar dayanır.

Her türlü üzümün yaprağı toplanabilir ancak bizim buralarda 
Hafızalı ve Sulu gibi üzüm çeşitlerinin yaprakları daha lezzetlidir.

Uygulamalı anlatan: Müzeyyen Kahraman (54) Mollahasanlar 
Köyü/Bayramiç-Çanakkale

A N A B İ L G İ
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Başka hayallerim de var: Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel gıda 
üretim ve muhafaza tekniklerini bu sayfalar vasıtasıyla kayıt altına almak. 
Meraklıları, anlaşılır ve uygulanabilir bilgilerle uygulamaya heveslendirmek 
ve amatör araştırmacıları birlikte öğrenmeye devam etmek. Böylelikle 
binlerce yılın kolektif bilgi birikimini yeni nesillere aktarabilmek.

Kiler Bir Ayrıcalıktır
Hazır yemek endüstrisinin giderek geliştiği günümüzde kendi gıdasını 

işleyip muhafaza etmek hem sağlıklı beslenme hem de çeşitlilik ve lezzet 
konusunda ayrıcalık sağlıyor. 

Oysa geleneksel kültürde gıdayı üretip, muhafaza edenlerin motivasyonu, 
günümüzde bunu yapmaya çalışan şehirli insanın motivasyonundan 
oldukça farklı.

Kendi gıdasını üreten köylülerin önceliği, üretim fazlasını değerlendirmek 
ve saklamak. Çünkü bir elma ağacı bile, normal şartlarda, bir ailenin taze 
elma tüketiminden kat be kat fazla ürün veriyor. Ve köylü yiyemediği 
elmanın bir kısmını yabana (kurda kuşa) bırakırken, bir kısmını da sirke, 
pekmez yapıp kurutarak saklıyor. Bunu yaparken taze yiyecek bulma 
sıkıntısının olduğu kış ayları için yiyeceğini de hazırlamış oluyor. Kurduğu 
turşular, yoğurduğu tarhanalar aynı zamanda kıtlık zamanları, seferberlik 
ve savaş zamanları için de bir güvence sağlıyor.

A N A B İ L G İ

Başa Dön
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Buğday Günlüğü
%100 Ekolojik Pazarlar 
gıda mühendisimiz Merve, 
pazarlarımızda tezgah açan ya 
da ürün gönderen üreticileri 
ziyaret etti. Üreticilerin 
yaşadıkları zorlukları bilse de, 
bunu yerinde de gözlemlemiş, 
üreticilerin sıkıntılarını 
onlardan dinlemiş oldu. Pazara 
gelen ürünlerle, tarladakilerin 
tutarlılığını inceledi. Bu 
inceleme tabii öyle bakarak 
olmaz. Gördüklerin senin 
olsun, bize yediklerinden getir 
demiştik; Merve yalnızca kendi 
midesine bayram ettirmiş.

Strateji Kurulu üyemiz Mehmet, yine 

tohum saçıyor tarlalarına. Gökçeada’da 

atalık buğdayları ekmediği tarla 

bırakmamış diye duyduk. Mehmet de 

mutlu, tohumlar da…

Başkanımız Leyla Aslan’a, Açık 

Radyo’da hazırlayıp sunduğu 

Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam 

Programı nedeniyle, İstanbul Tabip 

Odası tarafından Basında Sağlık 

Ödülü verildi.

Başa Dön
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Hikâye Kazdağları’nda başlıyor. Bin pınarlı bu dağların bereketli topraklarında 
tarımla geçinmeye çalışan kırsal nüfusun, vahşi madencilik tehdidiyle dönem 
dönem karşı karşıya kalması sanki bu coğrafyanın kaderi gibi. Yine bir altın 
madeni projesinin gündemde olduğu 2012 yılında çiftçi Mustafa Alper Ülgen 
ve Buğday Derneği’nden Güneşin Aydemir, Çanakkale kentlisinin Kazdağları 
kırsalında olan bitenden haberdar olması için sohbet buluşmalarına başlıyorlar. 
Bu sohbetlerde, bir yandan Kazdağları’nın toprağının, havasının, suyunun neden 
ve nasıl tehlikede olduğu konuşuluyor; bir yandan da bu topraklarda yetişen 
ürünlerin sofraya uzanan yolculuğu anlatılıyor. Tamamen gönüllü çabalarla 
bağımsız olarak devam eden, “Ekolojik Sohbetler” adıyla yapılan bu buluşmalara 
katılanlar kısa süre sonra Çanakkale kentlisiyle köylüsü arasında köprü olacak 
“gerçek gıda” odaklı bir oluşumun kaçınılmaz olduğunu benimsiyorlar. İşte 

Bir varmış, bir yokmuş... Temiz gıda arayışındakilerin artık 
aşina olduğu “gıda topluluğu” kavramının henüz dillerde 
olmadığı günlerde, güzeller güzeli Çanakkale’nin gerçek 
gıda ve muhabbetle beslenen bir topluluğu varmış. 
Doğruları örnek, yanlışları ders olsun diyerek hikâyesini 
anlatalım istedik. 

ÇAYEK Neden 
Devam Etmiyor?

K I S S A D A N  H İ S S E

Yazı Ahmet Berkay Atik Fotoğraflar: ÇAYEK Arşivi
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tüketici ve üreticilerin yan yana gelerek tartışan ve öğrenen bir topluluk olmaya 
niyet ettiği Çanakkale Ekolojik Yaşam İnisiyatifi, kısaca ÇAYEK’in tohumları böyle 
atılıyor...

İki haftada bir yapılan buluşmalara her seferinde yeni yüzler eklenirken, 
buluşmalara katılıp yetiştirdiği ürünlerin hikâyesini anlatan üreticiler de çoğalıyor. 
Katılımcı bir şekilde ilkelerini ve amaçlarını belirleyen ÇAYEK bir süre kendi yağıyla 
kavruluyor. Alternatif gıda dağıtım ağları konusunda Türkiye’deki teorik ve pratik 
eksikliğini, dopdolu bir projeyle gidermek isteyen Buğday Derneği, “Doğal ve 
Yerel Ürüne Aracısız ve Güvenli Ulaşım” adını verdiği projeye UNDP, GEF, SGP 
desteği alıyor ve ÇAYEK’i bir pilot uygulama olarak projeye dahil ediyor. İşte bu 
gelişmeyle beraber ÇAYEK vitesi yükseltiyor: Kadınlar için A’dan Z’ye ekolojik 
yaşam eğitimi, gruba dahil olmak isteyen üreticilerin inisiyatifin ilkelerine uyumlu 
olup olmadığına dair soru işaretlerini giderebilmek için kilometrelerce yol kat 
ederek yapılan üretici ziyaretleri, bu ziyaretlerde ihtiyaç duyulan teknik donanımı 
türeticilere kazandırmak için üretici kontrol eğitimi, gruptaki ürünlerin tanıtıldığı, 
üretici ziyaret raporlarının paylaşıldığı web sitesi gibi birçok iş proje fonuyla 
destekleniyor. Bunların yanı sıra paneller, geziler, çocuk ve takas etkinlikleri, 
şenliklerde tanıtım ve satış stantlarıyla ÇAYEK kısa sürede 22 doğa dostu üretici 
ve giderek artan bilinçli tüketici veya “türeticileri” ile Çanakkale ve Türkiye’de 
tanınmaya başlıyor. Bütün bunları tüzel kişiliği olmaksızın, bir gönüllü hareketi 
olarak sürdürüyor. Buğday Derneği’nin teorik ve finansal desteğiyle, üretici 
denetimlerinin türeticiler tarafından yapıldığı, gayriresmi de olsa üreticilerin 
sertifikalandırıldığı, organik tarım sertifikasyon sistemine alternatif, aracısız erişim 
ilkesi üzerine inşa edilen bir Katılımcı Onay Sistemi denemesine dönüşüyor bir 
sohbet grubu olarak doğan ÇAYEK. Hatta Çanakkale Belediyesi’nin desteğiyle 
Aynalı Çarşı’da bir teşhir dükkanına bile sahip oluyor. Sağlıklı gıda peşindeki 

K I S S A D A N  H İ S S E
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bilinçli tüketicilerin üreticiyle hiç olmadığı kadar yakınlaştığı, muhabbetin eksik 
olmadığı, arkasına STK ve belediye desteğini de almış bir oluşum. Bir gıda 
topluluğu başka ne ister?

Hikâyeyi buraya kadar okuyanlar kendi gıda topluluklarında uygulayabilecekleri 
iyi örneklere dair ipuçlarını almışlardır. Ama “ÇAYEK bugün neden devam 
etmiyor” sorusunun cevabı hikâyenin bundan sonraki kısmında saklı. Hem 
ÇAYEK gönüllülerinin, hem Buğday Derneği’nin, hem de benzer konularda çaba 
gösteren herkesin ders çıkarabileceği hataları anlatalım biraz da. 

ÇAYEK’in belki de en büyük zaafı, gönüllüleri arasında net bir sorumluluk 
paylaşımı olmamasıydı. Öyle ki, hemen hemen her şeyi çekip çeviren heyecanlı, 
enerji dolu, emeğini ve vaktini bu işe adamış, aktif bir iki gönüllünün omzuna 
yığılmıştı yükün çoğu. Onlar da kendi hayatlarındaki gelişmeler doğrultusunda 
muhtelif sebeplerle bu topluluktan yavaş yavaş uzaklaşmak zorunda kalınca 
adeta sulanmayan bir çiçek gibi kurumaya başladı ÇAYEK. Bir iki kişinin yoğun 
çabasına dayanmak yerine adil bir sorumluluk dağılımı yaparak yükü paylaşmak 
kesinlikle daha sürdürülebilir bir yaklaşım olurdu.

“Doğal ve Yerel Ürüne Aracısız ve Güvenli Ulaşım Projesi” tamamlanınca 
Buğday Derneği’nin ÇAYEK’e yönelik teorik, pratik ve maddi desteği de son buldu. 
Yaklaşık iki yıl boyunca ÇAYEK’in her toplantısına katılım gösteren, sorunlara 
çözüm üreten, danışmanlık veren, tanıtım malzemelerinden üretici ziyaretlerinin 
ulaşım masraflarına kadar maddi yükün çoğunu karşılayan Buğday denklemden 
çıkınca dengeler sarsıldı. Oysa ÇAYEK’in proje sonrasında sürdürülebilirliğini 
Buğday desteği olmadan nasıl sağlayacağı önceden planlanmış olsaydı durum 
farklı olabilirdi.

Kent merkezindeki üretici-tüketici buluşmalarında muhabbetin bol ama 
alışverişin görece düşük kalması, halihazırda organik sertifikası bulunan 
üreticilerin ÇAYEK’in temelini oluşturan Katılımcı Onay Sistemi’ni tam olarak 
benimseyememesi ve ticari açıdan daha büyük beklentiler içinde olması grupta 
bazı ayrışmalar getirdi. Öte yandan, gruptaki heyecanlı gönüllülerin heyecanı 
Masal Buluşmaları gibi aslında ekolojik yaşamın kültürel boyutuyla dolaylı da 

ÇAYEK yavaş yavaş ömrünü tamamlarken hiç hesapta 
olmayan başka oluşumlara vesile oldu. ÇAYEK’in 
denediği Katılımcı Onay Sistemi yerine yine organik tarım 
sertifikasyonunu tercih eden ve gruptan ayrılan organik 
sertifikalı üreticiler bir dernek kurdular.

K I S S A D A N  H İ S S E
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olsa bağlantılı olan fakat gruptaki bazı üreticilerin tabiriyle “karın doyurmayan” 
bir alana kaydı. Masal Buluşmaları ÇAYEK’in verdiği sürpriz bir meyveydi, ÇAYEK 
adının Çanakkale’de daha çok insana ulaşmasına ve renkli etkinlikler yoluyla 
insanların dikkatini gıda meselesine çekmeye de hizmet ettiği bir gerçek. 
Fakat topluluk bünyesinde alışveriş hacmini büyütmeye yönelik çalışmalar için 
masalcı ekip kadar özverili çalışan başka bir ekip yoktu maalesef. Topluluk belli 
bir olgunluğa ulaştığında alt çalışma grupları kurmak ÇAYEK’in ömrünü uzatır 
mıydı acaba?

ÇAYEK yavaş yavaş ömrünü tamamlarken hiç hesapta olmayan başka 
oluşumlara vesile oldu. ÇAYEK’in denediği Katılımcı Onay Sistemi yerine 
yine organik tarım sertifikasyonunu tercih eden ve gruptan ayrılan organik 
sertifikalı üreticiler bir dernek kurdular. Masal Buluşmaları’na gönül verenler 
Çanakkale’nin sınırlarını aştı, “tohum ekilmezse, masal anlatılmazsa ölür” diyerek 
masalları yaşatmaya devam ediyorlar. Peki o günlerde gerçek gıdayı arayan 
diğer Çanakkaleliler ne yapıyor? Bir kısmı Whatsapp üzerinden buluşan üretici-
tüketici gruplarıyla, bir kısmı da bölgede çoğalan türlü alternatiflerle yerel, doğa 
dostu ürünlere ulaşabiliyorlar.   

“Doğal ve Yerel Ürüne Aracısız ve Güvenli Ulaşım Projesi” kapsamında hayata 
geçen www.gidatopluluklari.org sitesinin Türkiye’deki toplulukları listeleyen 
sayfası bir zamanlar kısacıkken bugün geldiğimiz noktada yeni türeyen gıda 
topluluklarını takip etmekte zorlanıyoruz. Bu çok sevindirici. Umarız bu hareket 
büyümeye devam eder, ÇAYEK’in derslerle dolu hikayesi de bu toplulukların 
gücüne güç katar.  

K I S S A D A N  H İ S S E
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İyi Bir Şeyler Yapmalı
diye yola çıktık

Bayrak Ailesi Çiftliği , Gümüşhacıköy/Amasya

2000 yılında öğretmenlikten emekli oldum ve Amasya Gümüşhacıköy’de 
küçük bir toprak satın alarak eşim ile birlikte yaklaşık on dönümlük bir bahçe 
kurduk. 

2004 yılında Victor Ananias ve Prof. Dr. Ali Kemal Ayan ile tanışır tanışmaz 
organik tarım yapmaya başladım ve aynı dönemde WWOOF Türkiye/TaTuTa 
Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri Ağı’na dahil olduk. Dünyanın dört bir yanından gelen 
gönüllüler ile yabancı kültürleri tanıdık, kendi kültürümüzü tanıttık. Birlikte çay 
içtik, çalıştık ve sohbetler ettik. Gün oldu onlar bizimle dertleşti, gün oldu biz 
onlarla. Bu arada yerli gönüllülerimiz de hızla arttı.

Ben ve eşim, “Bir şeyler yapmalı, iyi bir şeyler yapmalı.” diye yola çıktık. 
Herkes meyve yetiştiriyor ama bizim meyvemiz herkesinkinden iyi olmalı. Bizim 
sebzemiz, meyvemiz dalından toplandığı gibi yenilebilmeli. Ve nihayet kendi 
ölçeğimizde başarılı da olduk... 

Eşim aynı zamanda Amesia Çalışan Arılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifi’nin aktif ve en eski üyelerindendir. Böylece bir güzel olgu daha 
yakalamış olduk. Ürettiklerimizi işlenmiş ürün haline getiriyoruz. Bahçemizde 
ufak çaplı yetiştirdiğimiz elma, böğürtlen, gül, çilek, ahududu, kayısı; doğadan 
topladığımız kızılcık, kuşburnu, acuk (yabani elma), ahlat ve alıç gibi meyvelerden 
reçel ve organik sirkeler yapmaktayız.

25 yıllık meslek hayatının ardından organik tarım 
yapmaya başlayan İbrahim Bayrak, eşi ile birlikte 
2005 yılından bu yana Amasya Gümüşhacıköy’deki 
WWOOF Türkiye/TaTuTa çiftliğinde ekolojik 
yaşam deneyimi kazanmak için dünyanın dört bir 
yanından gelen gönüllüleri ağırlıyor.

İbrahim Bayrak İllüstrasyon: Neval ErgünYazı

K Ö Y  H A V A S I
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Kaçarak tarım yapmak çok kolay. Örneğin, on dönüm bir arazide 30-40 TL’ye 
alınabilecek bir tarım zehiri ile tüm bir yıllık otları yok etmek mümkün. Ancak 
üreticiler için zor da olsa, bazıları “Öncelik sadece para kazanmak değil,” diyebilmeli. 
Biz bahçemizdeki solucanları ve milyonlarca mikroorganizmayı korumak adına, 
otlarla barışık yaşamayı ve toprak işlememeyi öğrendik. Otlarımızı yılda en çok 
iki defa biçmek suretiyle, hem malçlama yapıyoruz hem de çürüyüp toprağa 
karışmalarını sağlayarak organik madde yönüyle zengin humus oluşturuyoruz.

Kimyasal gübrelerin ne kadar etkili olduğunu ama kısa vadede verim artışına 
katkı sağladığını bilmeyenimiz yoktur. Oysa doğadan gelen hiçbir şey atık değildir. 
Biz tüm gün bahçede çalışırken elimiz kolumuz ağrısa da, yorgunluktan akşamları 
çayımızı dahi zor yudumluyor olsak da, bahçemizde hiçbir atık çıkarmamaya 
azami özen gösteriyoruz. İşlenmiş ürünlerden artakalan her türlü posayı kompost 
olarak değerlendiriyoruz. Bahçemizin içerisine biçilen otları sadece aile için 
ürettiğimiz tavuk, kaz, hindi gibi canlıların atıklarını da katarak kendi gübremizi 
yapıyor ve ağaçalarımızda, sebzelerimizde olumlu sonuçlarını görüyoruz.

K Ö Y  H A V A S I



43BAHAR 2021

İlaçlama konusunda yine çok 
daha ucuz ve de doğaya zarar veren 
kimyasallar kullanmak yerine; daha 
sık aralıklarla ve yoğun olarak organik/
biyolojik ilaçlar kullanmaya çalışıyoruz. 
Sirke, ısırgan, ceviz yaprağı, acı biber, 
sıvı kükürt, bordo bulamacı, gülleci 
bulamacı vb. maddelerle doğa dostu 
mücadelemizi sürdürüyoruz.

Dünyada ve ülkemizde etkisini her 
geçen gün artırarak gösteren küresel 
ısınmaya karşı sularımızı en verimli 
şekilde kullanabilmek adına damlama 
sistemini tercih ediyoruz.      

Biliyoruz ki, üretmeyen ve çalışmayan 
toplumlar yok olmaya mahkûmdur. 
Biz üstümüze aldığımız bu güzel 
yaşamı, karınca kararınca, karamsarlığa 
düşmeden ve hiçbir konuda ümitsizliğe 
kapılmadan taşıyacağımız yere kadar 
tüm dünya ile paylaşarak sürdürmekten 
mutluyuz.

K Ö Y  H A V A S I
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Aldığın kadarını ver; 
kalanı sana yeter…

Salgın başladığından beri, Buğdaygiller olarak kucaklaşmalarımıza çevrimiçi 
olarak devam ediyoruz. Zoom üzerinden yoğun katılımlı geçen Buğday 
gönüllüleri buluşmasında EkoHarita’nın kurucularından, permakültür tasarımcısı 
Alper Can Kılıç, bizi permakültür tasarımının derya deniz bilgileriyle tanıştırdı. 

Katılımcılar arasında bu konuda bilgi sahibi olanlar da vardı, ilk defa tanışanlar 
da... 

Alper iki gün süren yoğun paylaşımına eğitim demek istemiyordu. Bu nedenle, 
bunu bir “aktarım” olarak nitelendirdi. Bilinen öğretme anlayışından uzak bir 
yaklaşım... Bu niyetle yaklaşıldığında, herkesin ekoloji hakkında deneyimlerini 
paylaştığı, yeni bağların kurulduğu, buluşma sözlerinin verildiği harika bir 
öğrenme ortamı oluştu.

Aktarımda aynı zamanda, kırsalda yaşayan Emrah Yelboğa’nın “gıda ormanı” 
konusundaki deneyimlerini dinledik. Alper’in soluklandığı yerlerde permakültür 
tasarımcısı Hasibe Akın ona omuz verdi. Buluşmamız ve paylaşımlarımız 
sayesinde, permakültürün ilkelerinden biri olan “artanı paylaş/vakfet” ilkesini 
de uygulamalı olarak deneyimlemiş olduk. Herkesin hayalini, bilgisini, projesini 
ortaya koymasının yeni ilhamları beraberinde getireceğinin, görünmeyen yeni 
yolları açacağının farkındayız. Diliyorum ki, yorulduğumuz yerde birbirimize 
destek verecek, korktuğumuz konuda umutlarımızı yeşertecek yol arkadaşları 
olalım. 

Bazen saksılarda, balkonda, bazen bahçede, bazen bir çiftlikte, imkan 
buldukça toprakla temas etmenin, ufak da olsa ürettiğimiz gıdayı tüketmenin 
verdiği güven ve sadelik hem bedenimizi hem de ruhumuzu besliyor. Tohumdan, 

“Herkesin hayalini, bilgisini, projesini ortaya 
koymasının yeni ilhamları beraberinde getireceğinin, 
görünmeyen yeni yolları açacağının farkındayız. 
Diliyorum ki, yorulduğumuz yerde birbirimize 
destek verecek, korktuğumuz konuda umutlarımızı 
yeşertecek yol arkadaşları olalım.” 

Yazı Gamze Çınar İllüstrasyon: Neval Ergün

G Ö N Ü L L Ü  D E N E Y İ M İ
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fideye, meyveye giden süreci izlemek; o sürece arkadaş olmak, yağmurun 
yağacağı zamanı beklemek, güneşi takip etmek bize verilen en güzel hediyeler. 

Permakültür hakkında öğrenmek istiyor, ancak nereden başlayacağınızı 
bilmiyorsanız aşağıdaki kitap ve belgesel filmleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca 
permakulturplatformu.org, ekoharita.org ve permacultureglobal.org sayfalarına 
göz atabilirsiniz. 

Mümkünse, kent bostanlarında da gönüllü olabilirsiniz. İstanbul’da olanlar 
için Roma Bostanı ve Fenerbahçe Topluluk Bahçesi salgın sebebiyle rutin 
toplantılarını gerçekleştiremiyor olsa da, sosyal medya hesaplarını takip ederek 
buluşma günlerinde bu iki topluluğa da katılabilirsiniz. 

Kitaplar:
∞ Permakültüre Giriş - Bill Mollison
∞ Kaos - James Gleick
∞ Permakültür Bahçeleri - Toby Hemenway
∞ Bahçecinin El Kitabı - Ayşe Ceren Sarı, 
Alper Can Kılıç, Alp Arısoy (ÇEKÜL Vakfı)

Belgesel filmler:
∞ The Biggest Little Farm
∞ Food, Inc. 
∞ The Story of Stuff

G Ö N Ü L L Ü  D E N E Y İ M İ
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İlham Veren Kitaplar
Bizi dönüştüren, ekolojik yaşam mücadelemizde 
bize ilham veren kitapları sizin için derledik.

Bizi Yeryüzüne Bağlayan 
Hikayeler, Bülent Şık, Doğan 
Kitap, 304 sayfa

Başta iklim krizi olmak üzere 
pek çok farklı noktadan tükenişe 
doğru ilerleyen gezegenimiz 
için hala bir umut var mı? Bülent 
Şık, Bizi Yeryüzüne Bağlayan 
Hikâyeler’de bu sorunun cevabını 
arıyor. Gezegenin, gezegendeki 
pek çok farklı hayatı barındıran 
sistemlerin nasıl işlediği ya da 
işlemesi gerektiği ve bu sisteme 
bizim ne yönde zarar verdiğimizi 
açıkladıktan sonra; işleyişin 
toparlanma ihtimaline dair var olan 
umut kırıntılarının izini sürüyor.

Metamorfoz, Gavin Francis, 
Çeviren: Şiirsel Taş, Domingo 
Yayınevi, 289 sayfa

Yaşam dönüşümdür… Bu dönüşüm 
insan ve insan bedeni için de 
geçerli. Bir hekim olan Gavin 
Francis, Metamorfoz adlı kitabında 
insan vücudundaki değişimin 
öyküsünü anlatıyor. Hekimlik 
hayatında bizzat karşılaştığı 
vakaları, tıp tarihinden, sanattan, 
edebiyattan ve mitolojiden 
öykülerle bir araya getirerek, 
neden insan olmanın özünde 
değişimin yattığını anlatıyor. 
Francis’in aktardığı her vaka, insanı 
ve insan bilimlerini kavrayabilmek 
için ipuçları taşıyor.

Hazırlayan Turgay Özçelik

O K U M A  Ö N E R İ L E R İ
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Neredeyse Bir Balina, Steve 
Jones, Çeviren Levent Can 
Yılmaz, Ginko Bilim Yayınları, 
545 sayfa

Değişim demişken… Türlerin 
değişimini, yani evrimi de merak 
edebilirsiniz. Steve Jones, 
Neredeyse Bir Balina kitabında, 
Charles Darwin’in Türlerin 
Kökeni eserindeki anlaşılmaz 
noktaları derinlemesine 
anlatarak ve eksik kalan yönleri 
tamamlayarak, kitabı adeta 
güncelliyor. Bir nevi açıklamalı 
Darwin rehberi olarak da 
değerlendirilebilecek kitap, 
pek çok canlının tarihine ışık 
tuttuğu gibi, günümüzde 
yaşanan biyoçeşitlilik kaybını da 
aydınlatıyor.

Yaşanmaz Bir Dünya, David 
Wallace-Wells, Çeviren Ebru 
Kılıç, Domingo Yayınevi, 336 
sayfa

İklim krizi artık hayatımızda, 
etkilerini yaşamaya ve görmeye 
çoktan başladık. Bir yandan 
sıcaklık artışını 1,5, en kötü 2 
derecede durdurabilmek için 
iklim aktivistleri, sivil toplum 
örgütleri, bilim insanları çaba 
gösteriyor; bir yandan da bu 
artışın etkilerini hissediyoruz. 
Peki sıcaklık arttığında ne olacak? 
Ne değişecek? Wallace-Wells 
kitabında, tüm olası senaryolara 
göre olabilecekleri bilimsel bir 
tutarlılıkla gözlerimizin önüne 
seriyor.

O K U M A  Ö N E R İ L E R İ

Başa Dön
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Ayva Gazozu

Yazı Elif Özizmir Fotoğraf: Oya Ayman

» 1 organik ayvayı, 
kabuğunu soymadan 
küp doğrayın (içine yarım 
limon suyu sıkılmış bir 
kasede bekletilecek)
» 1 avuç kuru üzüm
» 1 çubuk tarçın 
» 2 diş karanfil
» 2 yemek kaşığı toz şeker
» 50 ml kefir suyu (whey) 
veya yoğurt suyu

Malzemeler

Hazırlanışı
Tüm malzemeyi 1 lt lik süt şişesine koyup, şişenin ağzında 1 parmak boşluk kalacak 
şekilde içme suyuyla doldurun. Kapağı kapatıp 2-3 gün oda sıcaklığında, loş bir 
yerde bekletin. Sonra süzüp tıpalı şişede (metal kilitli grolsch bira şişesi) 1 gün 
daha bekletip buzdolabina alın. Bir hafta içinde tüketin. Gazoz dolapta aktive 
olmaya devam edecek, maya şekeri git gide tamamen tüketerek, karbondioksite 
dönüştürecek ve gazozun iyice köpüklenmesine neden olacaktır.

Dönüşümün en güzel metaforlarından biri olan 
fermantasyonun büyülü dünyasına hoşgeldiniz. 
Gazoz yapımı evde kolaylıkla deneyebileceğiniz bir 
fermantasyon yöntemi! İçeceklerin köpüklenme sürecini 
gözlemlemek , başta çocuklar, herkes için heyecan verici 
bir deneyim. Mevsimi geçmeden ayvalı gazoz yapıp, 
daha sonra diğer mevsim meyvelerini deneyebilirsiniz.

F E R M A N T A S Y O N  G Ü N C E S İ

Başa Dön
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Bu fotoğraf, organik tarım yapan Orhanlı Köyü’nden. 

Gerçek domatesler. Gerçek toprak. Gerçek kişiler.

Fotoğraf ve foto altı yazısı Özcan Yüksek

F O T O Ğ R A F

Başa Dön
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E K O P A N O

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, ekolojik, doğayla 

uyumlu bir yaşam umuduyla iklim krizine karşı harekete geçen 

çocukları durduramadı. #BoşVaatlerİstemiyoruz etiketiyle 

sokaklardan dijital ortama taşınan 19 Mart Küresel İklim Grevi’nin bu 

yılki teması Paris Anlaşması oldu. İklim krizine karşı bilimin arkasında 

birleşen genç aktivistler, hükümetleri “iklim acil durumu” ilan etmeye 

çağırdı.

Gıda toplulukları ve TDT uygulamaları giderek yaygınlık kazanıyor. Türkiye’nin farklı 

bölgelerinden 20’ye yakın üreticinin katılarak deneyim paylaşımı yaptığı “Topluluk 

Destekli Tarım ve Gıda Temelli Dayanışma Ağları” seminerini EkoHarita YouTube 

sayfasından izleyebilirsiniz.

Doğa Derneği tarafından doğa koruma alanında çalışmalar yapan araştırmacıların, bu 

alandaki bilgi kaynaklarına ulaşabilmeleri amacıyla İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Orhanlı 

köyünde kurulan Doğa Kütüphanesi 1 yaşında. Kütüphane, kuşlardan tehlikeli türlere, 

kadim üretim havzalarından biyolojik çeşitliliğin korunmasına kadar birçok konuda içerik 

sunuyor. Sizler de dogakutuphanesi.org adresinden Doğa Kütüphanesi’nin katalog tarama 

sayfasına erişebilir, nadir eserlerin dijital hallerine ulaşabilirsiniz.

İzmir’deki Gıda Toplulukları, agroekolojik üretim yapan çiftçilerle, Topluluk Destekli Tarım 

projelerine devam ediyor. Urla’ın Nohutalan, Bayındır’ın Çınardibi ve Sarıyurt köyleri ile 

Kuşadası’nda üretim yapan çiftçiler, bu yıl da Gediz Ekoloji Topluluğu, Batı İzmir Topluluk 

Destekli Tarım Topluluğu, Doğa ve İnsan Dostu Topluluk Destekli Tarım Grubu, Homeros Gıda 

Topluluğu, Originn Gıda Topluluğu, Güzel Gıda Topluluğu ve Başka Bir Okul Mümkün Gıda 

Topluluğu üyeleri için patates, soğan, kuru fasulye, yumurta ve sarımsak üretimine başladı. Siz 

de doğa dostu üretim yapan çiftçileri Topluluk Destekli Tarım modeliyle destekleyerek sağlıklı 

gıdaya doğrudan ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa Suruç Üçpınar İlkokulu öğretmeni Abdulkadir Korkmaz ve öğrencileri “Victor’un 

Bahçesi” adını verdikleri bostanda, Buğday Derneği’nin kendileriyle paylaştığı atalık 

tohumları ekip, çoğaltacaklar. Tohumun döngüsünü, kompostu ve doğa dostu üretimi 

her öğrencinin yaparak öğrenebilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla bir 

kampanya başlatan Abdulkadir Öğretmen’e Hayal Kumbarası sayfasından destek olabilirsiniz. 

Kurda, kuşa, aşa...

Dayanışma Yaşatır
Çevremizi olduğu gibi kabul etmek ve açık kalplilikle iletişim 
kurmak, gerçek ve doğru olanla ilişkimizi sürdürmemizi 
sağlar. İyi fikirler ve etkinlikler doğayla olduğu kadar, 
birbirimizle bağlarımızı güçlendirmemize de yardımcı olur.

Başa Dön

https://twitter.com/hashtag/Bo%C5%9Fvaatleristemiyoruz?src=hash&f=live
https://www.youtube.com/watch?v=n7dDi-Ojezo&t=12515s
https://dogakutuphanesi.org/tr/
http://www.gidatopluluklari.org
https://hayalkumbarasi.com/kampanya/ekolojik-bahce/
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“Buğday’ın 
Ambarından 
Kurda, Kuşa, Aşa...” 
Podcast Serisi

Victor’un Mutfağı ve Arife Tarif Kitabı

Lalehan Uysal, başından beri Buğday Hareketi’nin içinde 
yer alan Oya Ayman, Güneşin Aydemir, Elif Özizmir ile 
Arife Tarif yemek kitabını, Victor Ananias’ın yemeğe ve 
gıdaya bakışını, mutfağını ve sofrasını konuştu.

P O D C A S T

Tüm Bölümleri Dinle

Başa Dön

https://anchor.fm/bugday/episodes/Victorun-Mutfa-ve-Arife-Tarif-Kitab-esee8u
https://www.bugday.org/blog/bugdayin-ambarindan-kurda-kusa-asa-podcast-serisi/
https://www.youtube.com/watch?v=Gg0qn1utMiM
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Bilgilenmek için

ZEHİRSİZ SOFRALAR

Pestisitlerin zararları konusunda 
farkındalık yaratmak, Türkiye’de 

pestisit kullanımını azaltmak, 
zehirsiz yöntem ve teknikler 

konusunda üreticileri 
bilgilendirmek için çalışıyoruz.

ÜYE OL

Buğday Derneği’ne üye olarak 
90’lı yıllarda başlayan ekolojik 

dönüşüm hareketine katıl. 
Doğayla uyumlu yaşama, 

ekolojik tarıma, adil gıdaya, yerel 
tohumlara… destek ol!

%100 EKOLOJİK PAZARLAR

Organik üretimi ve üreticiyi 
desteklemek, sağlıklı ve güvenilir 

gıdaya erişmek isteyen türeticilerle 
üreticileri buluşturmak için 

geliştirdiğimiz %100 Ekolojik 
Pazarlar giderek büyüyor.

GÖNÜLLÜ OL

Ortak hayallerin ve umutların 
bir araya getirdiği bir topluluğun 

parçası olmak; bizlere yalnız, 
güçsüz ve etkisiz olmadığımızı 

hatırlatırken, birlikte niyet 
edip emek verdiğimizde neler 
yapabileceğimizi gösteriyor.

WWOOF Türkiye/TaTuTa

Güven ve takasa dayalı kültürel ve 
eğitsel deneyimleri teşvik ederek, 
sürdürülebilir bir küresel toplum 

inşa etmek için, gönüllüler ile 
ekolojik üreticileri buluşturan 
dünya çapında bir hareketin 

parçasıyız.

DESTEKÇİ OL

Tek seferlik ya da düzenli 
bağışlarınızla derneğimizin 
çalışmalarına destek olun. 

Kendi adınıza veya başkasının 
adına, özel günlerinizde bu 

bağışı yaparak ekolojik yaşamın 
tohumlarını yeşertin.

Tartışalım: Kripto Para Birimi ve Blok Zincir teknolojisi Türkiye’de 
kullanılabilir mi? #TürkiyedeKripto hashtagiyle Twitter, 
Instagram ve Facebook’ta paylaşımlarınızı bekliyoruz. 
Düşüncenizi yazarken konuyla ilgili makaleleri 
linkleriyle paylaşabilir, kitap önerileri yapabilirsiniz. 
Birlikte öğrenmek niyetiyle...

http://zehirsizsofralar.org/
https://www.bugday.org/blog/uyelik-ve-bagis/
http://ekolojikpazarlar.org/
http://www.bugday.org/blog/gonullu-basvurusu/
https://wwoofturkey.org/
http://www.bugday.org/blog/destek-olun/
https://www.facebook.com/bugdaydernegi/
https://twitter.com/BugdayDernegi
https://www.instagram.com/bugday_dernegi/

