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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 

Yeni normale adım attığımız bugünlerde Covid-19 

salgınının yaşamlarımızda yaptığı ”geçici” ve 

”kalıcı” değişikliklerin de farkına varıyoruz. Biz de 

dergimizin bu sayısında gerek doğa, soframıza 

gelen gıdalar, teknoloji, yaşadığımız mekanlar; 

gerekse ailemiz ve yakın çevremizle ilişkilerimizde 

oluşan değişimler sonucunda yaşadığımız 

farkındalığın yarattığı fırsatlara ve bu fırsatlarla 

birlikte ortaya çıkan ”yeni”ye yakından bakmak 

istedik. 

İlerleyen sayfalarda beslenmemize dikkat 

etmek, sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirmek, 

çalışma hayatımızı yeniden düzenlemek ve sahip 

olduklarımızın değerini anlamanın ötesinde bir 

değişimden söz ediyoruz; yaşam tarzımızdan 

tüketim, üretim biçimlerimize kadar uzanan 

değişimlerin getireceği dönüşümden ve bu 

dönüşüme adım atmanın yollarından... 

Her sayıda olduğu gibi bu sayımızda da dünyada 

ekolojik yaşamla ilgili gelişmeleri, Buğday 

Derneği’nin yürüttüğü projeleri, mevsimlik hasat 

öykülerini, şehirde ekolojik yaşam deneyimlerini, 

gıdaların yolculuğunu, geleneksel gıda 

saklama yöntemlerini, kitaplığınız için önerileri, 

fermantasyon güncesini, Buğday gönüllülerinin 

deneyimlerini, giderek yaygınlaşan ekolojik yaşam 

ağından sesini duyurmaya çalışan kurum, topluluk 

ve inisiyatiflerin duyurularını sayfalarımıza taşıdık.

Keyifli okumalar…

Ekolojik Yaşam İçin
E-Dergi | Sayı 02 | Yaz 2021  

Kapak İllüstrasyonu
Tolga Demirel
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Buğday’dan Haberler

Doğayla uyumlu üretim, türetim ve sağlıklı bir 

gelecek için çalışan Buğday Ekolojik Yaşamı 

Destekleme Derneği’nin yürüttüğü %100 

Ekolojik Pazarlar projesinin Türkiye’deki ilk 

örneği olan Şişli %100 Ekolojik Pazar 15. yaşını 

kutluyor.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Üçpınar 

İlkokulu öğretmeni Abdulkadir Korkmaz ve 

öğrencilerinin “Victor’un Bahçesi”nde ektikleri 

atalık tohumlar meyve vermeye başladı.

Buğday Derneği öncülüğünde ve Dört Mevsim 

Ekolojik Yaşam Derneği ortaklığıyla yürütülen 

“Güdül’de Gıda Toplulukları ile Agroekolojik 

Dönüşüm” projesinin öncü çiftçilerine yönelik 

bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Türkiye’nin ilk ekolojik pazarı 15 yaşında

Küçük ölçekli çiftçilik gıdamızın teminatıdır

“Victor’un Bahçesi”nde geleceğin 
tohumları yeşeriyor

Habere Git »

Habere Git »

Habere Git »

Fotoğraf: Üçpınar İlkokulu Arşivi

Fotoğraf: Yeşil Güdül Arşivi

Fotoğraf: Buğday Arşivi

https://www.bugday.org/blog/turkiyenin-ilk-organik-pazari-15-yasinda/
https://www.bugday.org/blog/kucuk-olcekli-ciftcilik-gidamizin-teminatidir/
https://www.bugday.org/blog/victorun-bahcesinde-gelecegin-tohumlari-yeseriyor/
https://www.bugday.org/blog/kucuk-olcekli-ciftcilik-gidamizin-teminatidir/
https://www.bugday.org/blog/victorun-bahcesinde-gelecegin-tohumlari-yeseriyor/
https://www.bugday.org/blog/turkiyenin-ilk-organik-pazari-15-yasinda/
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İstanbul Kent Konseyi Kent Bostanları Çalışma 

Grubu’ndan Kiraz Özdoğan ve Suna Kafadar 

ile İstanbul’da son 50 yılda git gide küçülerek, 

şehrin ceplerine sıkışmış, kurtarılmış alanlar 

olarak yaşayan kent bostanlarını konuştuk.

Buğday Derneği Strateji Kurulu Üyesi Oya Ayman, 

Kapadokya Üniversitesi’nin Sürdürülebilirlik 

Konuşmaları programına konuk oldu. “Gıda 

Toplulukları ve Zehirsiz Sofralar” başlıklı söyleşide 

sağlıklı ve adil gıdaya ulaşmanın yolları konuşuldu.

Buğday Derneği Genel Müdürü Batur 

Şehirlioğlu, Anadolu Ajansı’ndan Güç 

Gönel’e yaptığı açıklamada, kaldırımdaki 

otlarla mücadelede kullanılan kimyasalların 

kanserojen taşıdığını, bunun da kanser riski 

barındırdığını söyledi.

Ekolojik Yaşam Buluşmaları devam ediyor

Sağlıklı gıda dayanışması

Ot mücadelesinde kullanılan kimyasallar 
kanser riski taşıyor

Habere Git »

Habere Git »

Habere Git »

Fotoğraf: İnanç Kıran

Fotoğraf: Oya Ayman Arşivi

Fotoğraf: Canva

B U Ğ D A Y ’ D A N  H A B E R L E R

Başa Dön

https://www.youtube.com/watch?v=QoKeiSfv9F4
https://www.bugday.org/blog/saglikli-gida-dayanismasi/
https://www.bugday.org/blog/ot-mucadelesinde-kullanilan-kimyasallar-kanser-riski-tasiyor/
https://www.youtube.com/watch?v=QoKeiSfv9F4
https://www.bugday.org/blog/ot-mucadelesinde-kullanilan-kimyasallar-kanser-riski-tasiyor/
https://www.bugday.org/blog/saglikli-gida-dayanismasi/
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Dünyadan Haberler

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından 

yayımlanan yeni rapor, kentlerin sakinlerine 

daha temiz ve canlı bir çevre sunabilmeleri, 

istihdam yaratmaları ve dayanıklı bir yerel 

ekonominin temellerini atmaları için kaynaklarını 

nasıl tahsis edebileceklerini ortaya koyuyor.

Kentler için çevreci bir başlangıç

Kamboçya’nın yüzen köylerinde iklim mücadelesi

İtalya’da, belediyeler pestisit kullanımını 
yasaklayabilecek

İtalya’nın Conegliano şehrinde pestisit 

kullanımı yasaklandı. Bu karar, vatandaşların 

belediyelerden pestisitlere karşı koruma talep 

etmesinin yolunu açtı.

Kamboçya’daki kadınları güçlendirmeye yönelik 

yürütülen bir proje, ani iklim değişikliklerine 

karşı savunmasız kalan toplulukların iklim krizine 

uyum sağlaması konusunda yardımcı oluyor.

Habere Git »

Habere Git »

Habere Git »

Fotoğraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Fotoğraf: Alberto Davide Lorenzi

Fotoğraf: ActionAid

https://www.bugday.org/blog/kentler-icin-sifirdan-cevreci-bir-baslangic-covid-19-sonrasi-buyumeye-yonelik-stratejiler/
https://www.bugday.org/blog/kambocyanin-yuzen-koylerinde-iklim-mucadelesi/
https://www.bugday.org/blog/italyada-belediyeler-pestisit-kullanimini-yasaklayabilecek/
https://www.bugday.org/blog/kentler-icin-sifirdan-cevreci-bir-baslangic-covid-19-sonrasi-buyumeye-yonelik-stratejiler/
https://www.bugday.org/blog/italyada-belediyeler-pestisit-kullanimini-yasaklayabilecek/
https://www.bugday.org/blog/kambocyanin-yuzen-koylerinde-iklim-mucadelesi/
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Habere Git »

Habere Git »

Habere Git »

Doğa dostu uygulamaların teşvik edilmesi, 

ekosistemlerin korunmasına ve restorasyonuna 

yardımcı olarak hem iklim hem de toprak 

verimliliği için kayda değer faydalar sağlayabilir.

Biyoçeşitlilik için doğaya yardımcı çözümler

Fotoğraf: Getty Images

Yapılan yeni bir çalışma, ABD’de her yıl yaklaşık 

17 bin 900 kişinin ölümüne sebep olan 

hava kirliliğinin başlıca sebeplerinden birinin 

hayvancılık olduğunu söylüyor.

Et üretimi hava kirliliğine bağlı ölümlere yol açıyor

Fotoğraf: Getty Images

IFOAM (Uluslararası Organik Tarım Hareketleri 

Federasyonu) tarafından düzenlenen 20. Dünya 

Organik Kongresi, 6-10 Eylül 2021’de Fransa’nın 

ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Çevrimiçi 

olarak da takip edilebilecek kongrenin bu yılki 

sloganı: Organik, köklerinden yola çıkarak 

hayata ilham veriyor.

20. Dünya Organik Kongresi

Fotoğraf: IFOAM

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R

Başa Dön

https://www.bugday.org/blog/biyocesitlilik-icin-dogaya-yardimci-cozumler/
https://www.bugday.org/blog/et-uretimi-hava-kirliligine-bagli-olumlere-yol-aciyor/
https://www.bugday.org/blog/20-dunya-organik-kongresi-6-10-eylul-2021/
https://www.bugday.org/blog/biyocesitlilik-icin-dogaya-yardimci-cozumler/
https://www.bugday.org/blog/et-uretimi-hava-kirliligine-bagli-olumlere-yol-aciyor/
https://www.bugday.org/blog/20-dunya-organik-kongresi-6-10-eylul-2021/
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Salgın, Yeni Biz, 
Yeni Dünya
Bir virüsün yol açtığı salgının; alışkanlıklarımızı, bakış açımızı, kararlarımızı 
değiştirmesine neden olduğundan söz edip durduk… Oysa tüketim 
alışkanlıklarımıza, yaşam biçimimize, ilişkilerimize ve yaşadığımız alanlara dair 
Covid-19 salgınıyla artan farkındalık sadece yaklaşmakta olanı hızlandırdı; 
doğayla kopan bağlarımızı ve gezegendeki tahribatı onarıma dönüştürmezsek 
olabileceklerle yüzleşmemizi sağladı. Salgın, gezegeni ve insan türünün 
sürdürülebilirliğini tehdit eden tüketim ve üretim biçimlerini dönüştürmemiz 
için hem bir uyarı hem de fırsat.

İllüstrasyon: Tolga Demirel
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S A L G I N ,  Y E N İ  B İ Z ,  Y E N İ  D Ü N Y A

Mart 2020’de pandemi ile ilgili ortaya çıkan yeni durumu “koronakaos” 
olarak tanımlamıştım. Yani kriz değil kaos kavramına dikkat çekmiştim. 
Krizler yönetilebilir ama kaoslar yönetilemez. Covid-19 ile ilgili büyük bir toz 
bulutu sardı dünyayı. Göz gözü görmüyor. Hala salgının kaynağı konusunda 
farklı senaryolar var. Tedavi süreçleri muğlak. Aşılar var ancak bir işe yarayıp 
yaramadıklarını zaman gösterecek. Dünya Sağlık Teşkilatı’nın eli kolu bağlandı. 
Ulus devletlerin çaresizliği sınırları bile kapattırdı. Toz bulutu dağılmış, durulmuş 
değil. Bir ülkenin covid-19 vaka sayılarını sıfırlamış olması diğer ülkeler için 
çözüm değil. Bu nedenle kaosa teslimiyet daha epey bir zaman gündemi işgal 
edecek.

Şurası bir gerçek ki özellikle son yüz yılda bu gezegene verdiğimiz zararı kolay 
bir şekilde onarmamız mümkün değil. İnsan haklarında bir iyileşme olmadan 
gezegeni nasıl iyileştirebiliriz ki! Ama umutlarımızı köreltmiyoruz! Başka bir 
yaşamın özlemi içinde olan insanların var olduğunun bilinci sağduyuyu egemen 
kılıyor.

Elimizde kalem kağıt; yeni bir yaşam tasarımı konusunda kafa yormaya 
başladık.

Kimileri buna “yeni normal” dedi. Yeni normalin arayışı bizi “olması gereken 
normale” götürdü, farkında değiliz. Bir adım sonra Mezopotamya uygarlıklarının 
gelişimi ile tanışacağız. Sümerlerin, Akadların, Asur ve Babil’in doğumuna 
tanıklık edeceğimiz bir süreçten geçiyoruz sanki. Yaşamı “doğa kanunlarına” 
göre formatlamanın rüzgârı mı esiyor ne?

Ama bu süreç kaybolan umutlarımızı da yeşertti. Puslu geleceğimizi 
netleştiren bir şeyler de oldu. Covid-19  ile birlikte en çok dikkati çeken ve 
vitrine çıkanlar sanırım kadın siyasetçiler oldu. Yeni Zelanda’da Jessica Arden, 
ABD’de Alexandria Ocasio-Cortez,  Finlandiya’da Sanna Marin, Estonya’da 

“Olması gereken normale” 
yürüyoruz

Ben umutluyum. Kapitalizmin salyalı iştahına karşı dünya 
vatandaşlığının akılcıl, doğanın yenilenebilirliğinden taviz 
vermeyen, gezegenin sürdürülebilirliği ile donatılmış 
politikalarının bu yüzyılı şekillendireceğine inananlardanım. 

Yazı Salim Kadıbeşegil
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S A L G I N ,  Y E N İ  B İ Z ,  Y E N İ  D Ü N Y A

Kersti Kaljulaid, Litvanya’da Ingrida Simonyte, İzlanda’da Katrín Jakobsdóttir gibi 
siyasetçilerle insan haklarını, ekolojik duyarlılığı yaşamın merkezine koymalarına 
tanık oluyoruz. Paraya tahvil ettiğimiz değerlerimizle olması gereken normale 
doğru bir yolculuk sanki tanık olduğumuz.

Ben umutluyum. Kapitalizmin salyalı iştahına karşı dünya vatandaşlığının akılcıl, 
doğanın yenilenebilirliğinden taviz vermeyen, gezegenin sürdürülebilirliği ile 
donatılmış politikalarının bu yüzyılı şekillendireceğine inananlardanım. Sosyal 
girişimcilerin teknolojiyi kullanma yetkinliklerinin insan ve doğa lehine çarpan 
etkisi birçok alanda geleneksel iş yapma ve yönetme alışkanlıklarını köreltiyor. 
B+ (Benefit Corporations) gibi oluşumlar, etik ve adil ticaretin boyutlarının 
6 trilyon dolara tırmanmış olması başka bir gündemde buluşabileceğimizi 
gösteriyor. 

Yerel malzemelerin ve hammaddenin daha öne çıkacağı, yerel kültürlerin iş 
yapma, yönetme ve sonuçlandırmada baskın rol oynayacağı bir çağ olacak gibi.  

Aşırı tüketimin anlamsızlığını çocuklarımızdan öğreneceğimiz bir döneme 
giriyoruz. Atık, plastik, su, karbon konusunda bizden çok daha bilinçli oldukları 
bir gerçek. Sanki birer kaplumbağa terbiyecisi gibi etrafımızda dolaşıyorlar. 
Adaletsizliğe tahammülleri yok. Avustralya’da yanan ve aylarca sönmeyen 
ormanların hesabını evin içinde bizden soruyorlar. 

Tek eksiğimiz; “olması gereken normali” anlatan iyi örneklerin artması ve 
yaygınlaştırılması. Hem proje olarak hem de rol model liderler olarak.  Çok 
sayıda Muhammed Yunus’lara ihtiyacımız var. Bill Drayton’ların klonlanması 
geçiyor içimizden. Jeff Skoll’unki gibi sosyal girişimcileri destekleyen sosyal 
girişimler gündemi işgal etmeli.

Siyasetin rengine sivil toplum çalmalıyız. Sivil toplumun içinden yükselen 
seslerle siyasetin şekillendirilmesinin siyasete kaliteye getireceğine 
inananlardanım. 15 yaşındaki İsveçli Greta Thornberg’in yaptığı gibi siyasetçilere 
“ayar” verebilecek girişimlerin de sivil toplumun sesi olarak siyaset sahnesinde 
en az aktif siyaset kadar etkili olabileceğini gördük. Sahneyi onlara terk etmenin 
zamanı zaten çoktan geldi.

Victoryen Sevgilerle…

Başa Dön

Tek eksiğimiz; “olması gereken normali” anlatan iyi örneklerin 
artması ve yaygınlaştırılması. Hem proje olarak hem de rol 
model liderler olarak.
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Bugün yaşadığımız tüm problemlerin kaynağını aslında “kötü tasarım” 
olarak yorumlayabiliriz. Tasarım, özünde bir probleme çözüm getirmek üzere 
yapılan bir eylemdir. İnsanlık bugüne kadar her çağda tasarımlar yaparak 
yaşamını sürdürmüştür; tekerleğin icadından bugün yaygın olan ekonomik 
sisteme, yönetim biçimlerinden şarkı sözlerine kadar her şey aslında bir 
tasarım ürünüdür. Yüzyıllar sonra geldiğimiz noktada bugüne kadar yaptığımız 
tasarımların sonucu olarak her yerde yokluk, adaletsizlik, yozlaşma, ayrışma 
görüyoruz. Bu söylediklerim kötü habermiş gibi görünse de aslında iyi bir yanı 
var. Bugüne kadar tasarladığımız sistem bizi yok oluş çağına getirdi evet, ancak 
okuduğunuz gibi bunu biz tasarladık ve bu kötü tasarımı değiştirip yeniden “iyi 
bir tasarım” yapabiliriz.

İyi tasarım yapmaya nereden başlamalı?
Öncelikle belirtmeliyim ki dünyayı değiştirmekten bahsetmiyorum. Her 

birimizin kendi hayatlarımızı değiştirmeye başlamamızdan bahsediyorum. 
Kendimizi tek bir birey olarak görmekten vazgeçip yaşayan tüm canlılarla ve 
hatta cansız maddelerle ilişki içinde olan bir ekosistem olarak tanımladığımızda 
iyi tasarım yapmaya bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. 

İnsan tüm tahribat gücünün yanı sıra sürekli değişen, dönüşen, etkileşime 
girebilen, onarabilen bir canlıdır. Kendi yaşamımızı yeniden tasarlamaya 
başlarken bu bilgiyi, her ”olmaz bu iş” diye düşündüğümüzde kendimize moral 
vermek adına heybemize koyarak yola devam ediyoruz.

“Yeni normal”de değişime 
adım atmanın yolları...

İklim değişikliği, salgın, sosyal / ekonomik adaletsizlikler 
derken geldiğimiz noktada tüm dünyada konuşulan en 
önemli konu başlıklarından biri “Yeni normal / yeni dünya” 
oldu. İnsanlık kaotik şekilde ilerleyen zorluklar karşısında 
bireysel ve kolektif olarak bir uyanış dönemine girdi. 
Salgın dönemi, yaşamınızda yapmayı düşündüğünüz 
değişikliklerin bir provasını yapmak için iyi bir fırsat olabilir.

Yazı Kübra Köprülüoğlu Aşanlı
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Tasarım cevap vererek değil 
doğru soruları sorarak yapılır.

Sorunlara çözüm aramak yerine 
soru sormayı yeniden öğrenmemiz 
gerekiyor. Bir çocuğun sahip 
olduğu merak hazinesinin yanında 
öğrenme hevesiyle bakış açımızı 
değiştirerek tüm yaşamımızı yeniden 
tasarlayabiliriz. Kendi yaşamınızı 
yeniden tasarlamaya başlayabilmeniz 
için sizlere verebileceğim cevaplar 
yok, ancak tasarım yapmaya 
başlayabilmeniz için sormanız 
gereken doğru sorular var. 

Kendimize sormamız gereken 
ilk soru “Neden?”. Bu soru, manayla ilgili bir sorudur. Yeniden tasarlamak 
istediğimiz şeyin nedenini bilmeden nasıl değiştireceğimizi de bilemeyiz. 
Neden sorusunun cevabı bir amacı, sebebi ya da inancı belirtebilir. 

Neden değiştirmek istediğimize içtenlikle cevap verdiğimiz taktirde ikinci 
soruya geçebiliriz; “Nasıl?”. Nasıl sorusu eylemle ilişkilidir. Ulaşmak istediğimiz 
sonuca ne yaparak ulaşabileceğimizin varyasyonlarını nasıl sorusunda buluruz. 
Nasıl sorusu, içinde değerleri barındırır. Manayı bulabildiysek, değerlerimize 
de sahibizdir. O manaya ulaşabilmek için de bu değerler bize eylemimizi 
şekillendirmek için hamur olur. 

Son soru, “Ne?” sorusudur yani ne yaparak değiştirebilirim ya da yapabilirim 
sorusuna cevap vermemiz gerekir. Bu soru bizi ulaşmak istediğimiz sonuca 
götürür. 

Kendi doğamızı tüm içtenliğimizle keşfetmeye karar verdiğimiz bu tasarım 
yolculuğuna, hepimizin birbirimizle bağlantılı olduğu gerçeğini idrak ederek 
çıktığımızda; tüm ekosistem için bilinçli bir onarıcı güç olduğumuzu fark 
ederiz. Böylece sürekli yeşeren ağlar kuran “bir”lik içinde, onarıcı kültürün 
temellerini atan topluluk bireylerinden biri olabiliriz. 

İnsan, doğru olduğunu bildiği şeyi yapmaya meyilli bir canlı türü değildir. 
Başkaları tarafından onaylanmak, değişimi sağlarken türlü faydalar sağlamak 
peşinde olan, örneğin daha çok eğlenmek, mutlu olmak, gülmek gibi insani 
duyguları besleyen eylemleri daha çabuk benimseyen bir canlıdır. O halde 
kendimizi en ilkel halimizle kabul ettiğimizde tasarım yoluyla davranışlarımızı 
değiştirebilmek mümkün.
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Örneğin, çevremize daha dikkatli gözlerle bakarak yaşamak istiyorsak 
işe giderken karşımıza çıkan gördüğümüz bize güzel görünen şeylerin bir 
günlüğünü yapmak, fotoğraflarını çekerek bir albüm oluşturmak gibi bir fikirle 
bu alışkanlığı kazanmamıza yardım edebiliriz. Hem yaşantımıza bir oyun katmış 
oluruz hem de farkındalık geliştirmekle ilgili yeni bir alışkanlığı benimsememiz 
kolaylaşır. Ya da daha az eşya ile yaşamak istiyorsak ancak eşyalarımızdan bir türlü 
vazgeçemiyorsak, en vazgeçemeyeceğimizi düşündüğümüz şeyleri bir sandığa 
kaldırarak belirli bir süre kullanmama kararı alıp bu hissi deneyimleyebiliriz. Bu 
örneklerin tamamı bakış açımızı değiştirmek ile ilgilidir. 

Bakış açımızı değiştirmek tasarım yaparken çok önemlidir. Çünkü sahip 
olduğumuz önyargılardan, alışkanlıklardan, farkında olduğumuz/olmadığımız 
zihnimizdeki engellerden kurtulmanın en eğlenceli yollarından biridir, değişimin 
ta kendisidir. 

Bakış açımız değişmediği sürece yeni bir tasarım yapamayız. 
Şimdi yukarıda konuştuğumuz tüm yöntemleri bir örnekle toparlamak 

gerekirse… ”Neden” sorusuyla başlamadan yaşamınızı daha ekolojik hale 
getirmek niyetiyle kırsala göç ettiğinizi düşünün; kırsala göç etme sebebinizi 
derinlemesine düşünmediğiniz için şehirdeki bakış açınızla kırsala yerleşmiş; 
dolayısıyla toprağı kir, eve giren karıncayı kurtulunması gereken bir haşerat 
olarak gören biri olabilirsiniz. Ektiğiniz organik bahçeden sağlıklı gıdalar yerken, 
üç kişi yaşadığınız halde hiç kullanmadığınız odalara sahip muhteşem deniz 
manzaralı bir evin doğa üzerinde işgal ettiği alanın ne kadar olduğunun, bu 
toprak parçasının aslında mikroorganizmalara da ev sahipliği yapan kocaman 
bir dünya olduğunun farkına varamazsınız. Bu durumda yaşamınız yeniden 
tasarlanmış olmaz; aynı yaşamı farklı bir coğrafyada yarım yamalak sürdürüyor 
olursunuz. 

Yaşamımızı yeniden tasarlamak; içtenlikle doğru soruları sormaya başlayarak 
mümkün.

Şikayet ettiğimiz ekonomik sistem, doğaya zarar veren yapılar ve doğal 
kaynakları tüketen üretim modellerinin tamamı insanlığın bir tasarımı olduğuna 
göre; ekosistemi kucaklayan, birleştirici, adil, barışçıl, onarıcı bir sistem 
tasarlamak bizim elimizde.

Başa Dön
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Deniz üstü beyaz bir tabakayla kaplı, aşağıda balıklar var mı yok mu, yosunlar 
hala orada mı göremiyorum. Bazı haberler, bu tabakanın sebebinin denize 
boşaltılan yoğun endüstriyel atık olduğunu söylüyorlar. Sorun sanki endüstriyel 
atığı oluşturan üretim tarzında değil de onların denize atılmasındaymış gibi. 
Gözümü şehirde açtım. Büyüdükçe gördüğüm betonun, işittiğim makina sesinin 
ve soluduğum kirli havanın arttığını hissediyorum. Duyularımı dinlendirmek 
için kırsalda bir yere, rüzgârın sesini ağaçların sallanışlarıyla duyduğum bir yere 
gitmeliyim. Kentte tükenip kırda ihya olmalıyım. Bu normun parçası olmaktan 
oldum olası hoşlanmadım. Çözümüm ne?

Geçen yıl bahar aylarında bir şeyler oldu, bazen ara sokaklarda bir apartman 
bahçesinde, bazen da park gibi müşterek alanda ellerinde çapalarla toprağı 
eşeleyen insanlar belirdi. Acemi seslerin eşlik ettiği şarkılar söylüyorlardı. İştahla 

İstanbul’un kolektif kent bostanları

Kentte tarım olur mu, olur...

Yoksa çamurlu ayakkabılarla metrobüse binip de ters ters 
bakanlara gülüyor, sulamak için gününüzü organize etmek veya 
dolu yağdı mı arabanız için değil de fideler için endişelenmek 
gibi garip şeyler mi yapıyorsunuz? Bazen solduklarını, 
büyümediklerini görmek… üzüyor mu? “Hoşgeldiniz”.

Yazı Kiraz Özdoğan

Fotoğraf: Tolga Sezgin, Nar Photos. Tarihi Yedikule Bostanları
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yiyecekleri ve komşularına dağıtacakları domatesleri hayal ediyorlardı. Çaylarını 
yudumlarken parasız bir dünyadan, şehirlerin böyle olmak zorunda olmadığından, 
yediğimiz bitkileri buralarda da yetiştirebileceğimizden söz ediyorlardı. Kent 
bostanlarının sağlıklı ve adil gıdayı ulaşılabilir kılacağından bahsediyor, bunu 
Küba’dan ve farklı coğrafyalardan örneklerle pekiştiriyorlardı. Bir kent, bahçeye 
dönüşebilir mi? Sahi İstanbul bunu yeniden yapabilir mi?  Yapabilir miyiz?

İstanbul, bahçeli bir kentti; uzak değil belki 25-30 yıl öncesinde kentsel 
dönüşümün gelişmişliğinin boy göstermediği yerlerde bahçeler vardı, bunların 
bazılarında bostanları görürdük, mahalle aralarında kaçak göçek büyümüş meyve 
ağaçlarına tırmanılırdı, üzümler sarkardı da ulaşamamanın küskünlüğü kalırdı. 
Bazı semt pazarlarına hala Yedikule’den marullar gelirdi. Sadece ormanların açık 
ekosistemlerinde değil, otoyol veya otogar kenarlarında bostanlar görürdük 
de “ne azim” derdik. Ama topraklı eller, yadırganmaya başlanmıştı. Ben bundan 
payıma düşeni almamak için okul yıllarımda çok çabalıyordum çünkü en büyük 
zevkim ders aralarında bahçede bir şeyler yapmaktı ve toprak, iz bırakıyordu. 

Sonra kentte doğan çocuklar büyümeye başladı. Büyükleri köye gitmez veya 
gidemez oldu, gitse bile ya enerji santralleriyle ya maden ocaklarıyla ya da zorla 
yerinden ettirme politikalarıyla uğraşmak zorundaydılar. Tarım değersizleşiyor, 
geçindirmez oluyordu. Tarıma doğamayanların sayısı arttı, tarım hafızası silinmeye 
başladı. Domatesi ağaç sananlar oldu, domates yetiştirmeyi ayıp sananlar da. 
Tüm bunlardan rahatsız da olduk. Tarım köylünün işiydi ya biz gıda tüketicisiydik, 
o yüzden ekosistemleri korurken kırsaldaki küçük çiftçiliği korumak için de uğraş 
vermeye başlamalıydık. Tüketici olmaya devam ettik, kentin ortasında ücretli 
işçilikten sıyrılmak namümkündü, olsa bile “Kentte tarım mı olurdu?” 

Biz kentte tüketirken neoliberal politikalar ormanlar ve derelerle birlikte tek 
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tek şehirdeki bostanları da yutmaya başladı, artık denizde kirlilik yüzüyordu. 
Sağlıklı ve adil gıdaya ulaşmak için uzaklardan gelen meyveleri ve sebzeleri 
bulmaya çalıştık. Ancak bir yandan da görmezden geldiğimiz İstanbul’da son 
kalan tarım alanları için mücadelelerin sesi yükseliyordu: “Buradayız, yardım 
edin” diyorlardı. Bazıları başarılı oldu. Mesela Piyalepaşa Bostanı, mutluluğu 
göğe yükselmekte arayan apartmanlar karşısında yatay konumda yeşillikleriyle 
yaşamaya devam ediyor. Henüz tanışmadıysanız toprağı ezmeden usul usul el 
vermeye gidin derim, büyüleneceksiniz. 

Yedikule Bostanlarının bazıları betona boğuldu. Böylece komşusu olan 
çocuklar, halis kentlilere dönüştüler ve buna uygun bir şekilde molozların 
üzerinde oynamaya başladılar. Yedikule Bostanlarının bir tanesinde arı kovanlar 
ortadan kayboldu ve hobi bahçesine dönüştürüldü. Son kalan bostancılar, fahiş 
kira fiyatlarına ve turizm politikalarına rağmen tarihi surların bir parçası olmaya 
devam ediyorlar. Nanenin, marulun kokusunu egzoza inat yayıyorlar. Bu 
kokuyu bulmanız için Yedikule’ye gidip uçan kelebeği takip etmeniz yeterli, o 
size yerini gösterecektir. Başına üçüncü gelen havaalanı ve köprü malumumuz 
İstanbul’daki son kalan ormanlarla birlikte ”tarıma dair olanlar”ın da önemli bir 
kısmını yedi, ama doymadı.  “Yeter” demedikçe de doymayacaklar. Öyleyse 
“Yeter!”

Pandeminin ilk Haziranıydı, Moda’da çocukluğumda sabit pazar olan yerde 
kızımla bir kenara iliştik. Moda Bostanı kurma çağrısına iştirak ediyorduk. Kızım 
kapalı günlerden sonra bu özgür ortamda çok mutlu oldu, çünkü ona Longo 
Maï’deki özgür günleri hatırlatmıştı. Gençlerin yetenekli ellerle Moda Bostanı 
pankartı yazışını izlerken sprey boyayı hiçbir zaman başaramadığımı düşündüm. 
Aynı anda kazmanın çok hızlı bir şekilde bir elden diğer ele geçtiğini fark ettim, 
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çünkü gençtiler ve ne kazmaya ne bele alışıktılar. Toprağın renginden bostan 
için zor bir yer olduğunu bile yorumlayacak bilgiye sahip değillerdi. Toprak, 
topraktı işte. Bir esinti vardı. Böyle böyle birçok genç, geçen ilkbaharda veya 
yazın başında kentin 9 ilçesine yayılmış 30 farklı kolektif bostanda toprakla ve 
yediğimiz sebzelerin fideleriyle tanıştılar. “İşte bu güzel kokulu domates, bu 
nazlı nazlı büyüyecek olan patlıcan ve her yerde olurum diyen biber fidesi.” 
“Merhaba!” 

Daha yaşlı olup da köyde büyümüş olanların ise suratlarında çocukluklarını 
hatırlamanın mutluluğu okunuyordu. İçlerinden büyüklerimiz şöyle mi 
yapıyorlardı diyorlar; çapaları hatırlamanın bir aracıymış gibi ellerinden hiç 
bırakmıyorlardı. Bir yandan da geçmişlerinde proterleşmeye odaklanıp bahçeleri 
göz ardı etmenin hesaplaşmasını yaşıyorlardı. “Buralar hep bostandı aslında.” 
“Peki, niye sessiz kaldık” diyorlardı. Sessizlik.

Baştan kentin orta yerinde bir bostan kurmak nasıl bir şeydi? Su neredeydi, 
çapalar nereden alınırdı, tohum nereden bulanacaktı. Bitkileri paylaşacağımız 
yaban domuzları yoktu ama bitkilere karşı olanlar vardı, onları ne yapacaktık? 
Sorular, verilen cevaplarla aşılıyordu aşılmasına ama kentin birikmiş moloz 
yığınları, toprağın altında bir gelişmişlik gerçeği olarak seriliydi. Her kazma 
darbesinde kentin modasını takip edebilirdiniz: “İşte şu fayans, işte şu tuğla.” 
“Kentte sıfırdan bostan kurmak, işin gücün arasında bunları organize etmek 
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hiç de kolay değilmiş diyenler” oldu. “Ne metrobüs kuyruğuna benziyor, ne 
de pankart yapmaya.” “Başka bir şey.” Bir kere kuruldu mu da bitmiyor, bitkiler 
büyüyüp meyvelerini verinceye kadar ilgi istiyorlar: su, çapa, dikkat. 

Eğer onları dinlemek için yeterli çaba harcamışsanız, size öğretmenlik 
yapıyorlar, bir anda başka türlü bakmaya başlıyorsunuz. Her yer potansiyel 
bahçeye dönüşüyor. Bir dakika, başka biri mi olmaya başlıyorsunuz? Yoksa 
çamurlu ayakkabılarla metrobüse binip de ters ters bakanlara gülüyor, 
sulamak için gününüzü organize etmek veya dolu yağdı mı arabanız için 
değil de fideler için endişelenmek gibi garip şeyler mi yapıyorsunuz? Bazen 
solduklarını, büyümediklerini görmek… üzüyor mu? “Hoşgeldiniz”. Doğrusu 
buna alışamayanlar veya ayak uyduramayanlar da oluyor, bu bazen bostanların 
kolektifliğini de biraz azaltıyor. Bazı bostanların da başlarına kötü şeyler geliyor; 
komşularca sökülenler oluyor, onları ayırt etmeyi bilmeyen işçilerle biçilenler… 
Olsun, yola devam. 

Kentte kolektif bir şekilde bostan kurmanın hasadı ne oldu diyeceksiniz? Bazı 
yerlerde ilk gelen yedi, bazı yerlerde komşulara dağıtım yapıldı. Ancak bizim 
hasat bu kadarla sınırlı kalmadı. Bitkilerle, toprakla ve onlarla ilgilenenlerle, 
tohuma sahip çıkanlardan kuşlara kadar farklı farklı varlıklarla tanışıldı. En 
önemlisi kent yaşamını başka türlü tahayyül etmeyi; emek-değer ölçüm 
kıstaslarının dışında kalabilmenin güzelliği hasat edildi. Bu hasadı tekrar yemek 
isteyenler bu yıl da Gazi’den Kadıköy’e, Bahçelievler’den Küçük Armutlu’ya ve 
hatta Kanal İstanbul alanında kalan Küçükçekmece’den Sarıyer’e kadar farklı 
ilçelerde kolektif bostanlar kuruyorlar. Bunların bir kısmı dernek çevrelerince, 
bir kısmı da dayanışma ağlarınca, bir kısmı da arkadaş gruplarınca kuruluyor. 
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Bazıları yine müşterek alanlarda olacak, bazıları apartman bahçelerinde… 
Tek başına bostan yapmak, zamanı kısıtlı olanlar için kolay değil. Üstelik 

tohumdan çapaya kadar aşılması gereken çok fazla engel var. Ekipçe yapmak 
ise bu engelleri aşmayı kolaylaştırıyor. Biri tohuma koşuyor, diğeri çapaya… 
Güzel çalışan bir ekiple haftada bir saat ayırarak sadece bir bostanın parçası 
olmuyoruz, çeşitli coğrafyalarda tarım yapanlarla arkadaş olmaya da başlıyoruz. 

Ekipçe bostan yapmak istiyorsanız da bulunduğunuz yerde bir ekip kurmanız 
veya halihazırda olduğunu duyduğunuz bir ekibin izini sürmeniz yeterli. Elinde 
bir çapayla kentin orta yerinde çamurlu ayakkabılarla gezenler çoğaldıkça da 
endüstriyel atıklara, betonlaşmaya, para karşılığında emek harcamaya dair 
soruların karşısında hayallerimiz de büyüyecek: Marmara Denizi’nin etrafı 
ekolojik ilkelerle tarım yapılan ve doğal ekosistemlerle kaplı bir yere dönüşebilir 
mi? Kuş seslerini duyuyor musunuz? Bir kelebeğin pırpır uçuşunu?...

Fotoğraf: Tolga İldun - Piyalepaşa Camii Bostanı, 2021

Başa Dön
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Doğa, her türlü “çöp”ünü dönüştürür ve siz de dönüştürebilirsiniz. Apartman 
dairesinde oturuyorsanız, fazla yer kaplamayan, koku ve sinek yapmayan 
kompost yöntemleri kullanabilirsiniz ve eğer mutfak atığınız çok değilse, 
komşularınızla bir araya gelerek yeterli malzeme toplayabilirsiniz. Apartman 
bahçeleri kompost yapmak için çok uygun alanlardır. Yapmanız gereken tek şey 
komşularınızla bu konuyu konuşmak ve kompost için uygun bir yer ayarlamak. 

Mutfakta kullandığınız aromatik bitkileri düşünün; nane, fesleğen, biberiye, 
adaçayı… Peki ya yeşillikler? Roka, maydanoz, dereotu, taze soğan… Bunların 
hepsini apartmanınızın bahçesinde, komşularınızla birlikte yetiştirebilirsiniz. 
İsterseniz permakültürde bir klasik olan “ot spirali” yapabilirsiniz veya kardeş 
bitkiler sistemini kullanarak birbirini seven bitkileri için yan yana bir düzen 
kurabilirsiniz. Yazın soğuk limonatanıza taze naneyi bahçenizden koparıp 
eklemek güzel olmaz mı? Komşulara da ikram edebilirsiniz.

Apartman bahçeleri

Yazı Yasemin Kireç

Dönüşüm, bir apartmanın mutfağında başlayıp, 
bahçesinde devam edebilir… Şehirde, apartmanlarda 
yaşarken doğaya daha yakın olmak mümkün. 
Otopark olarak kullanılmasına, kullanılmayan 
eşyalarla doldurulmasına veya sadece süs bitkileriyle 
donatılmasına alıştığımız bu alanlar küçük çaplı gıda 
üretimi yapabileceğimiz alanlara dönüştürülerek 
çok daha kullanışlı hale getirilebilir. Ve bunu bütün 
apartman sakinleriyle birlikte yapabiliriz. 

Başa Dön
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» Bir ayda ne kadar su tükettiğinizi biliyor musunuz? Her ay kapınıza kadar gelen 
su faturanızı inceleyerek bir ay içinde ne kadar su tükettiğinizi öğrenebilirsiniz, 
faturalar bunun için var. J Böylece kişi başı evsel su tüketiminizi öğrenebilir ve 
nerelerden tasarruf edebileceğinizi araştırabilirsiniz.

» Gri suyun, yani tuvalet hariç evde kullandığınız ve ‘‘atık’’ halini alan bütün 
suların, aslında bahçe bitkilerinizin besin ihtiyacını da karşılayan, yeniden 
kullanım ve döngüsel tüketim ilkelerini çok güzel biçimde yansıtan bir kaynak 
olduğunu biliyor musunuz? Eğer müstakil ve bahçeli bir evde yaşıyorsanız, gri 
suyun arıtılmasıyla ilgili kaynaklara erişebilir veya bu konuyla ilgili bir atölye 
çalışmasına katılmayı düşünebilirsiniz.

» Yağmur suyu hasadı hem şehirlerde hem de kırsal bölgelerde yapılabilecek en 
faydalı çalışmalardan biridir. İklim dengesizliğinin yağış rejimlerini gözle görülür 
biçimde değiştirdiği şu günlerde gökten düşen her damlayı değerlendirmek, 
evlerde veya bahçede ihtiyaç olan noktalara yönlendirmek, yerine göre çok 
düşük maliyetli de olabilir. Türkiye’de ve Dünya’da çok güzel örnekler var; 
incelemek isterseniz kaynaklara göz atabilirsiniz.

» Ev alma komşu al dememişler miydi? Apartmandaki, sitedeki veya 
mahalledeki komşularınızla bir araya gelerek, ekolojik ayak izinizi azaltacak 
çalışmalar yapabilirsiniz, böylece bireysel olarak üzerinizdeki yük (zaman, emek, 
para) azalır ve öte yandan komşuluk bağlarınız güçlenebilir; örneğin, organik 
atıkları toprağa dönüştüren kompost sistemleri, atık sularla organik gıda üreten 
kent bahçeleri, ortak alanlarda yağmur suyu hasadı. Birlikten güç doğduğunu 
unutmayalım.

Evde su yönetimi

Yazı Emre Rona İllüstrasyon: Tolga Demirel

Mecburen evde kaldığımız şu günlerin, 
evsel su tüketimimizi gözlemlemek 
için harika bir fırsat olduğunu 
söyleyebiliriz. Verimli kaynak kullanımı 
ve sürdürülebilirliğe giden yolda her 
şeyden önce neyi ne kadar tükettiğimizi 
bilmek, nasıl önlemler alabileceğimizi 
öğrenebilir ve su tasarrufu konusunda 
farkındalığımızı artırabilir.

Başa Dön

S A L G I N ,  Y E N İ  B İ Z ,  Y E N İ  D Ü N Y A
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Salgın süreci, hem kendimiz hem ilişkide olduğumuz insanlar, hem de çevremiz 
ve doğayla ilgili yeni keşifler yapmamızı sağladı. Sokağa çıkamadığımız, bir evin 
içine kapandığımız zamanlarda çocuklarımızla iletişimimizde yeni adımlar attık; 
zaman zaman sancılı, zaman zaman da heyecan verici süreçler yaşadık.

Salgının nispeten hafiflediği bu günler de, bu keşiflerin altını çizmek ve birlikte 
yeni keşiflere yelken açmak için fırsatlar içeriyor. 

Çocuklarla yapabileceğiniz en güzel şey, onlarla keyif aldığınız anları ve 
hayalleri paylaşmak. Gerek kendi kızımla gerekse AtölyeMer’de çocuklarla 
yaptığımız atölyelerde -ne yaptığımızdan bağımsız- geçirdiğimiz kısacık anlarda 
bile hayal gücünün ve eğlencenin ne kadar yoğun yaşandığını gözlemliyorum. 
Merakın ve keyfin peşinden gittiğimiz zaman gelişim de kendiliğinden geliyor. 

Sizlerle, çocuklarınızla birlikte geçireceğiniz zamanlar için birkaç etkinlik 
paylaşmak istiyorum. 

Sıcak çikolata nefesi
Dengeli ve doğal nefes akışını sağlamak özellikle kaygılı anlarımızda sinir 

sistemimizi uyumlandırmak anlamında çok önemlidir. Bu kısacık ve her 
yerde yapılabilecek etkinlik çocuğunuzla birlikte uyumlanarak sakinleşmeyi 
deneyimlemenize yardımcı olacaktır.

Çocuklarla merakın 
peşinden gidin

Yazı İstem Sever

“Çocuklar için ne 
geçmiş vardır ne 
gelecek. Bizim pek 
payımıza düşmeyen 
bir şeyin, şimdiki 
zamanın keyfini 
çıkarırlar.” 
- Jean de la Bruyere, 
Karakterler.

S A L G I N ,  Y E N İ  B İ Z ,  Y E N İ  D Ü N Y A
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Elinizde bir kupa leziz sıcak çikolata tuttuğunuzu hayal etmesini isteyin. Sıcak, 
bol çikolatalı bardağı üç saniye koklamasını, nefesini bir saniye tutmasını ve 
sonra da soğuması için üç saniye üflemesini sağlayın. Bunu yaparken, elinizde 
sıcak bir bardak tutuyormuşçasına siz de ona bedeninizle eşlik edin. 

Kompost yapımı
Birlikte Soso’nun Kompost Kitabı’nı okuyup balkonunuzda ya da bahçenizde 

kendi kompostunuzu yapabilirsiniz. Kompostunuza bir isim koyup, her gün 
onu besleme işini birlikte yapabilir, bunu yaparken ekosistem üzerine sohbet 
edebilirsiniz.

Kapak tasarımı
Çocuğunuzun seçtiği bir kitabın kapağını beraber baştan tasarlayabilirsiniz. 

“Sen çizsen nasıl çizerdin?” diye sorup, onun hayal gücüyle kitabı baştan 
tasarlayabilirsiniz.

Duyularla yürüyüş
Doğada yapacağınız sessiz bir yürüyüşün ardından bir ağacın gölgesinde oturup, 

yol boyunca gördüklerinizi, duyduklarınızı, hissettiklerinizi ve kokladıklarınızı 
yazıp, çizip sonrasında bunları paylaşabilirsiniz. Aynı yolu yürümüş olmanıza 
rağmen farklı şeyler görüp duymuş olmanıza dikkat çekebilirsiniz. 

S A L G I N ,  Y E N İ  B İ Z ,  Y E N İ  D Ü N Y A



27YAZ 2021

Üstümdeki değişikliği bul 
Bu oyunda bir kişi hariç herkes gözlerini kapar. Gözleri açık olan kişi üzerinde 

bir değişiklik yapar ve diğerlerinin gözlerini açmasını ve değişikliğin ne olduğunu 
bulmasını ister. Bu oyunu oynarken hem eğelenip hem de çocuğunuzun dikkat 
ve odaklanma becerilerini destekleyebilirisiniz.

Hareketli oyunlar
Telefonunuzun kronometresini açın, aşağıdaki hareketlerin yapabildiğiniz 

kadarını 15 saniye aralıklarla 45 saniye boyunca birlikte yapın. 

o Kurbağa zıplayışları: Şimdi kurbağa gibi, “hop hop” zıplama zamanı!
o Ayı yürüyüşü: Eller yerde, kalçalar yukarıda, bir sağ, bir sol, ayılar 

yürüyüşte!
o Goril sendeleyişi: Bir sumocu gibi eller yerde, yavaş yavaş odada 

sendeleme.
o Deniz yıldızı çırpınması: Kollar ve bacaklar başlangıçta açık sonra 

zıplarken bir açık bir kapalı.
o Çita koşusu: Sahra Çölü’nün en hızlı hayvanı koşuda, odayı hızlı hızlı 

dolanarak...
o Yengeç yürüyüşü: Kalçan üstüne otur, eller yerde, bir sağ bir sol yürü 

yerlerde.
o Fil adımları: Olduğun yerde dizlerini olabildiğince yukarı kaldırıp 

adımlar at. 
Yapılan her etkinlikten sonra çocuklarla sohbet edebilir, etkinlik hakkında 

fikirlerini alabilirsiniz. 

Teşekkür ağacı
Bir kağıda istediğiniz boya ve kalemlerle bir ağaç ve içlerine yazı yazılacak 

şekilde yapraklar çizip, her yaprağa şükrettiğiniz bir şeyi yazabilirsiniz. Bu ağacı 
evinizde görünen bir yere asabilir ve istediğiniz zaman ekleme yapabilirsiniz. 
Teşekkür ağacınızı evdeki atık malzemeleri kullanarak 3 boyutlu da yapabilirsiniz.

Bu şekilde yapılandırılmış oyunlar haricinde yemek hazırlamak, temizlik, 
çiçek bakımı gibi günlük rutinlerinize çocukları dahil etmek, bazen onların 
önerileriyle hareket etmek de size güzel anlar yaşatacaktır.

Her aşamada onu da sürece dahil etmek, birlikte planlamak, olabildiğince 
doğada vakit geçirmek, çok kısa bir zaman da olsa, beraber bir şeyler yaparken 
farklı bir şeyle ilgilenmemek özen göstermemiz gereken noktalar.

Her zaman merakınızın peşinde ve keyif odaklı olmanız dileğiyle...

Başa Dön

S A L G I N ,  Y E N İ  B İ Z ,  Y E N İ  D Ü N Y A
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TaTuTa macerası

2021 yazıyla birlikte TaTuTa yolculuğumun başlangıcının yıldönümü 
oluyor. Geçen sene haziran ayında, arkadaşım Cemre ile 15 gün 
boyunca iki çiftlik ziyareti yapmayı planladık. Sonrasında ise evlerimize 
dönecektik. Ben üniversiteden yeni mezun olmuştum. İstanbul’da 
gönüllü faaliyetlerde bulunup bir yandan da iş arıyordum. Pandeminin de 
başlamasıyla, zaten zor olan şartlar daha da zorlaşmıştı. 
Bu 15 günlük TaTuTa deneyimime göre, İstanbul’a dönüp 
iş aramaya devam edecek veya daha uzun sürecek bir 
TaTuTa yolculuğu için hazırlanıp tekrar yola çıkacaktım. 
İş başvurularımın aksine, çiftliklere yaptığımız başvurular 
birkaç gün içinde kabul oldu. Ev sahiplerimizle telefonda 
görüştük, hazırlandık ve yola çıktık. Tadına doyamadığım 
ilk yolculuğumdan döndükten sonra, daha uzun soluklu 
bir TaTuTa gönüllülüğü için tekrar yola çıktım. 

Yazı Tansu Yeşilkır

Toplamda 5 farklı TaTuTa çiftliğinde gönüllülük yaptım. TaTuTa maceramın 
ilk zamanlarını düşündüğümde bir tıkanıklığın açılması hissi çağrışım yapıyor. 
Pandemi şartlarında İstanbul’da yaşadığım yoğun kapalılık, yalnızlık ve pasiflik 
halinden sonra, açık havada, üretken günler geçirmek bana tam bir nefes 
olmuştu. Çiftliklerin şehre kıyasla dış dünyadan izole yapıları sayesinde, güvenli 
bir biçimde sosyalleşmek de mümkün oldu. 

S A L G I N ,  Y E N İ  B İ Z ,  Y E N İ  D Ü N Y A
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TaTuTa ile, temel uğraşı ekolojik tarım 
olan insanlarla tanışma ve beraber çalışma 
imkanı buldum. Çevre duyarlılıkları yüksek, 
doğa dostu üretim için yıllardır emek 
veren bu insanlardan öğrenecek çok 
şey var. Gönüllüler farklı çiftliklerde farklı 
yöntemler ve yaklaşımlarla karşılaşıp yeni 
bakış açıları geliştirebilir. Bu açıdan TaTuTa 
tükenmez bir kaynak oluşturuyor. 

Çiftliklerde yapılan faaliyetler, yetiştirilen 
ürünler, iklimlere, mevsimlere, coğrafyaya 
göre değişiyor. Ev sahiplerinin kişisel 
öyküleri, birikimleri ve yaşam pratikleri de 
gönüllülerin deneyimine zenginlik katıyor. 
Ben TaTuTa ile Fethiye’de çamlar arasında 

mantar, Avşa’da deniz kenarında zeytin topladım. Mis kokulu lavantalar hasat 
ettim. Ziyaret ettiğim bölgede yaşayan diğer doğa dostu üretici ve tüketicilerle 
tanışma fırsatı buldum. Kırsalda yaşamın, günlük hayatın devamlılığının, büyük 
emeklerle mümkün olabildiğini öğrendim. 

Geçtiğimiz kış her sabah soğukta uyanıp soba yaktık. Kendi ekmeğimizi 
kendimiz yaptık. Odunumuzu kırdık. Sabahları donan suların çözülüp 
muslukların akmasını bekledik. Bazen İstanbul’daki evimin banyosunun 
konforunda yıkanabilmeyi çok arzu ettim. Kışın sıcak bir evde uyanabilmeyi, 
üşüdüğümde bir düğmeye basıp evi ısıtabilmeyi, musluğu açınca suların 
sonsuz bir kaynaktan geliyormuşçasına akmasını, geceleri aydınlıkta oturmayı 
özlemle andığım oldu. Ancak dünyada insan kaynaklı iklim değişikliği, kirlilik 
gibi sorunlar ciddi boyutlarda yaşanıyorken, doğal varlıklar yok edilip kaynaklar 
tüketiliyorken, şehirdeki imkanların bir ilüzyon oluşturduğunu düşünüyorum. 

Kırsalda gördüğüm örnekler sayesinde artık, kendi kendine yetebilecek 
sistemlerin hayata uygulanabileceğini  biliyorum. Bu deneyimi mümkün kılan 
TaTuTa ve Buğday ailesine teşekkürler.

S A L G I N ,  Y E N İ  B İ Z ,  Y E N İ  D Ü N Y A

Siz de öğrenmeye ve ekolojik tarım hareketine katkıda bulunmaya 
hevesliyseniz WWOOF Türkiye/TaTuTa ekolojik çiftliklerini incelemek ve 
kayıt olmak için www.wwoofturkey.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başa Dön

http://www.wwoofturkey.org
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Ekolojik yaşam bilgi 
ağına katılın

Şehirde ekolojik yaşam
» Dünyanın durumu ve insanın sorumluluğu
İhtiyaçların yeniden tanımlanması, alışveriş 
alışkanlıkları, türetici olmak

Atıksız yaşam
» Atıksız yaşam nedir? 5R prensipleri, nereden 
başlayabiliriz?

Tohum
» Tohumların sınıflandırılması: Yerel çeşitler, 
ıslah edilmiş tohumlar, GDO’lu tohumlar.
» Yerel/atalık çeşitlerin önemi nedir? Evde/
balkonda/bahçede tohum nasıl çimlendirilir?

Sağlıklı, güvenilir gıdaya nasıl ulaşırız?
» Organik tarım, zehirsiz üretim, gıda toplulukları, tüketim kooperatifleri

Zehirsiz sofralar 
» Pestisitlerin zararları ve alternatif üretim yöntemleri: Organik tarım, agroekoloji, 
biyodinamik tarım, onarıcı tarım, bütüncül yönetim, permakültür. 

Buğday Derneği olarak ihtiyaç duyanlara, ekolojik 
yaşamın her alanında bilgilenebilecekleri, bu 
alandaki deneyimlerden ilham alabilecekleri 
etkinlik ve atölyeler düzenliyoruz. dukkan.
bugday.org sayfasından güncel etkinlik ve 
atölyeleri takip edebilir veya dernek@bugday.
org adresinden ait olduğunuz topluluk, arkadaş 
grubunuz ya da şirket çalışanlarınız için size özel 
toplu etkinlik ya da atölye başvurusu yapabilirsiniz.

http://dukkan.bugday.org
http://dukkan.bugday.org
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Balkon bahçeciliği-1 ve Balkon 
bahçeciliği-2
» Evlerde, balkonda ve teraslarda ne, nasıl 
yetiştirilebilir? Püf noktaları ve örnekler.
» Bitki bakımı: Malçlama, sulama, bitkilerin 
besin ihtiyacı… Hastalıklar ve reçeteler… 
Kardeş bitkiler

Kompost
» Kompost nedir? Evimizin balkonunda, 
terasında veya bahçemizde nasıl kompost 
yapabiliriz?

Ekşi maya ekmek
» Ekşi mayanın tarihi, öyküsü ve üretimi. Basit, pratik ekşi mayalı ekmek tarifi. 

Fermente gıdalar
» Fermentasyon nedir? Faydaları nedir? Fermente gıda örnekleri. Sirke yapımı 
ve kullanım alanları.

Gerçek temizlik atölyesi
» Doğaya ve kendinize zarar vermeden temizlik mümkün! Sıvı sabun, bulaşık ve 
çamaşır makinesi tozları, yüzey temizleyici, cam temizleme sıvısı vb. ürünlerin 
yapımı.

Arılar ve şehirde arılar için ne yapabiliriz?
» Arılar, arıcılık ve bal hakkında bilmedikleriniz… Geleneksel ve doğa dostu 
arıcılık bilgisiyle şehirde arılar için yapabileceklerimiz…

Ekolojik tasarım ve mimari
» Tasarıma ekolojik bakış açısı. Ekolojik mimari nedir? Tasarım kriterleri.

Başa Dön
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Çatı çiftlikleri

2009 yılında Montreal’de Lübnanlı bir girişimci, şehir halkı 
için yerel ve temiz gıda yetiştirmek amacıyla Lufa Çatı 
Çiftliklerinin ilkini yaşama geçirdi. Geçtiğimiz on iki yılda 
geniş bir yerel gıda üretim ağı geliştiren bu oluşumun ilk 
adımı, şehrin sanayi bölgelerinden birinde yer alan 60’lı 
yıllara ait endüstriyel bir yapının çatısında büyük bir seranın 
yapımı oldu.

Günümüzde bu üretim, şehrin farklı 
sanayi bölgelerinde yer alan dört 
endüstriyel yapının teras çatısında, toplam 
alanı 13 bin m2’yi bulan geniş seralarda 
devam ediyor. Mantar çeşitlerinin, 
mevsim sebzelerinin, aromatik otların ve 
mikro filizlerin üretimini yapan Lufa çatı 
çiftlikleri, dağıtım için gereksiz ambalajlar 
değil geri dönüşümlü kutuları kullanıyor. 
Siparişlerde, çatı çiftlikleri ürünlerine 
çevre çiftliklerde üretilen çeşitli organik 
ürünler de dahil edilerek, geniş bir gıda 
seçeneği oluşturulurken, aynı zamanda 
yerel üretici dayanışması sağlanıyor.

Bu on iki yıl zarfında çiftliklerdeki ürün 
tedariki Montreal sakinlerinin %2’sine 
ulaşmış durumda. Kaynak yönetimi ve su 
kullanımındaki tasarrufla, bitki zararlıları 
için doğal mücadele yöntemleriyle ve 
yerelde sağladığı sebze tedarikiyle bu 
çiftlikler, şehir tarımının sadece türetici 
için değil, üreticiler için de uygulanabilir 
ve sürdürülebilir adil bir gelir kaynağı 
olduğunu gösteriyor. 

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

Bitki tozlaşmasını teşvik etmek için yetiştirilen 
bombus arılarının yuvası
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Prototip çatı seralarında hidroponik sistemle yetiştiricilik 

Çatı çiftliklerinde enerji tasarrufu, suyun filtrelenerek devirdaimi ve 
minimum atık yönetimi uygulanıyor, sentetik pestisitler yerine biyo-
kontroller yapılıyor. Suyun geri dönüştürüldüğü kapalı döngü, hidroponik 
sulama sistemini besliyor. Yağmur suyunu toplamak veya kışın karı 
eriterek su elde etmek su tüketimini en aza indirmeye yardımcı oluyor. 
Lufa çatı çiftliklerinin üretim ihtiyaçları için özel olarak geliştirilmiş olan 
çevre yönetim yazılımıyla, üretim aşamasında her bir sebze grubunun 
ideal büyüme parametreleri ve ortam koşulları dikkate alınıyor. Hassas 
kontrollerle donatılmış olan sistemler uzaktan modüle edilebiliyor ve 
böylelikle su akışında ve ısı ayarlarında herhangi bir arıza durumunda uyarı 
yapılıyor. Hidroponik üretimde, çatı sarnıçlarında depolanan ve filtrelenen 
yağmur suyu, şehir şebekesinden su çekmeden üç gün boyunca sulama 
ihtiyacını karşılayabiliyor. 

Isı adalarından yararlanmak

Uzun kış mevsimi boyunca, tüm yapı katlarının ısıtılmasıyla oluşan ikincil ısı 
kaynağı sayesinde, enerji tasarrufu açısından büyük fayda sağlanıyor. Bu da 
üretimin çatıda yer alan konumunu oldukça avantajlı kılıyor. Ayrıca mineralize 
yüzeyler güneşin ısısını geri yansıttığı için ‘ısı adası’ olgusundan da yararlanılmış 
oluyor. Lufa çiftlik seraları, toprak kotunda yer alan aynı büyüklükteki bir seraya 

Ş E H İ R D E  E K O L O J İ K  Y A Ş A M
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göre % 50 daha az ısıtma enerjisi tüketiyor. Aynı zamanda bu seralar, yapıyla 
dış ortam arasında yalıtım tamponu görevi gördüğünden, çiftliklerin yer aldığı 
yapıların diğer katlarındaki enerji tüketiminde de tasarruf sağlanmış oluyor. 

Yaz aylarında çatı çiftlikleri, açılır kapanır tentelerle artık bir sera değil, bir 
açık hava bahçesi haline geliyor. Seralarda sentetik böcek ilacı, herbisit ve 
mantar ilacı kullanılmıyor. Bitki zararlıları kontrolü, uğur böcekleri, peygamber 
develeri ve manuel yöntemlerle yapılıyor. Bitki tozlaşmasını teşvik etmek için 
çatıda bombus arıları yetiştiriliyor. Askıya asılı düşey formda yetiştirilen bitkiler, 
mineralli su ve hafif bir hindistan cevizi lifi substratında büyüyor. Bir sonraki 
adım, kullanım süresi dolan hindistancevizi liflerinin bir biyokütle kazanı için 
yakıt olarak değerlendirilmesi.

Lufa Çiftliklerinde, hidronik döşemeden ısıtma sistemiyle mikro iklimler 
oluşturuluyor. Radyant ısıtıcıların üzerindeki raylarda hareket eden küçük 
arabalar, bitkilerin bakımında ve toplanmasında kullanılıyor. Sera aydınlatması 
yüksek basınçlı sodyum lambalarla yapılıyor. Seraların yeşil atıkları 
kompostlanarak siparişlerde satışa sunuluyor veya yerel yönetimin kompost 
tesislerine gönderiliyor.

Çatı Çiftliklerinde, marul, pazı, çin lahanası, karalahana, salatalık, kereviz sapı, 
rapini, roka, ıspanak, turp, alabaş, brokoli, karnabahar, domates, patlıcan, biber, 
fesleğen, nane, maydanoz, kişniş, taze soğan, dereotu, reyhan, su teresi gibi 
sebze ve otlarla, mantar çeşitleri de üretiliyor. Çiftliklerin Ville Saint-Laurent’daki 
serasında, Rebelski, Pink Wonder, Striped German gibi sadece atalık çeşitlerin 
üretileceği özel bir ‘domates çiftliği’ projesi geliştiriliyor.

Ş E H İ R D E  E K O L O J İ K  Y A Ş A M
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Lufa Çiftlikleri, dağıtım ağında da enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya 
çalışıyor. Ürünler haftalık olarak teslim edilirken, tek bir kamyon sebze kutularıyla 
çiftlikten yola çıkıyor ve bilgisayarla optimize edilmiş bir devreyi takiben 30’dan 
fazla teslimat noktasına ulaşıyor. İşyerleri üs olarak tercih edilerek, ek nakliye 
oluşturmadan mümkün olduğunca çok türeticiye teslimat yapılıyor. 

Askıda yerel gıda hareketini başlattılar

Geçtiğimiz yıl Lufa çatı çiftlikleri yerel gıda güvenliği için harekete geçerek 
Doğrudan Bağış Programı oluşturdu. Böylelikle ihtiyaç sahibi insanların haftalık 
siparişlerini oluşturabilmeleri sağlandı. Bu program gıda güvenliği için mücadele 
eden dört sivil toplum kuruluşuyla; The Flight of Women, Native Montreal, 
Home for Native Women of Montreal ve Mission of the West Island ile işbirliği 
yapılarak uygulamaya konuldu.   

Şehirlerin ekolojik ayak izini azaltmada, inşaat ve ulaşım sistemlerini optimize 
etmek, sinerjilerden yararlanmak çok önem kazanmış durumda. Şehirlerin 
gıda ve enerji özerkliklerini hızla artırmaları gerekiyor ve bu perspektifte çatı 
çiftliklerinin, şehir bahçeciliğinin payı oldukça büyük. Çatı çiftlikleri yeni toprak 
alanlara ihtiyaç duymadan, çoğunlukla kullanışsız, hatta boşa harcanan çatı 
teraslarının rehabilite edilmesiyle, yerel gıda güvenliğine katkı sağlıyor. İklim 
değişikliklerinde etkisi olan ısı adaları sorununu hafifletiyor, CO2 filtreliyor ve 
şehir havasının temizliğine, oksijenin artmasına olumlu etki yapıyor. Böylesine 
verimli ve adil çözümler üretmek, hem şehirde yaşayanlar için hem de yeni 
girişimciler için güzel uğraşlar ve olanaklar yaratıyor.

Ş E H İ R D E  E K O L O J İ K  Y A Ş A M

Sayılarla Lufa Çatı Çiftlikleri

Çalışan sayısı: 500 kişi 

Kutu dağıtım sayısı: Haftada ortalama 20 bin kutu  

Üretilen sebze ve otlar: 100 çeşit

Sürdürülebilir ortak partner sayısı: 150 adet sivil 

toplum kuruluşu, yerel yönetim ve şirket

Çevre çiftliklerden sağlanan ve kutu siparişinde 

yer alan ürün sayısı: 2000 çeşit

Şehirdeki dağıtım noktası: 200 adet
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Çatı bahçesi için öneriler: Bostanın seyir defteri

∞ Çatı bahçesi oluşturmaya, güneş alma süresi, hakim rüzgarlar, 
çevredeki binaların güneşlenme süresine etkisi vb kriterleri göz önüne 
alarak başlayabilirsiniz. Alanın en iyi şekilde kullanılması için, yatay ve düşey 
alanların değerlendirildiği bir tasarım düşünebilirsiniz. Seçilecek bitkiler 
için yeterli büyüklükte saksılar, kasalar, ayaklı yükseltilmiş yataklar, paletler 
ve teras duvarlarına sabitlediğiniz ızgaralarla, bir bostan ve çiçek bahçesi 
yaratabilirsiniz. Bitkilerin daha kolay büyümesi için büyük kapları seçmek 
daha iyidir. Böylelikle nem daha iyi korunur ve kök gelişimi için yeterli alan 
olduğundan bitkinin beslenmesi kolaylaşır. Kasaların veya yükseltilmiş 
yatakların içini membran gibi su geçirmeyen bir malzemeyle kaplayıp, 
su drenajını sağlamak için küçük delikler açabilirsiniz. Düşey paletleri 
duvarlara yaslayabilir ya da sırt sırta yaslayarak palet kompozisyonları 
oluşturabilirsiniz. Palet çıtaların üzerine çeşitli büyüklüklerde su tutucu 
keçe cepler takarak ya da uygun saksıları çıta raflara tespit ederek; sivri 
biber, süs biberi, çeri domates, adaçayı, limon otu, maydanoz, nane, 
fesleğen, kekik, biberiye, kişniş, taze soğan, lavanta gibi şifalı ve aromatik 
otlar yetiştirebilirsiniz. Bu otlardan kekik, biberiye, lavanta ve adaçayı 
daha az sulama gerektirir ve güneşli bir terasta iyi yetişir. Fesleğen, frenk 
soğanı, maydanoz veya kişniş ise orta derecede güneşe ve sulamaya 
ihtiyaç duyar. 

∞ Çatılar, konum olarak genellikle güneş aldığı için pek çok sebzenin 
ve meyvenin üretimi kolaylıkla yapılabilir. Gölge alanları veya yarı 
gölgeli duvarları, daha az güneşle yetinen yeşillikler ve otlar için 
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değerlendirebilirsiniz. Sebzelerin otlardan daha fazla bakıma ihtiyacı 
olduğu için, onları ilk kez yetiştiriyorsanız, çeri domates, biber, turp gibi 
yetiştirmesi kolay olan sebzelerle başlayabilir ve ikinci adımda patlıcan, 
kabak, patates gibi sebzeleri bostanınıza ekleyebilirsiniz. Taze fasulye, 
bezelye, salatalık ve sırık domates türündeki sebzeleri düşey paletlere 
veya güneş gören duvara monte edeceğiniz ızgaralara tırmandırarak 
yetiştirebilirsiniz.

∞ Aster, papatya, zinya, çuha çiçeği, ebegümeci ve kadife çiçeği 
gibi arıların sevdiği çiçekleri ya da latin çiçeği gibi yenilebilir çiçekleri 
saksılarda yetiştirebilirsiniz. Tam güneş alan terasınız varsa, büyük saksılar 
içinde, limon, narenciye türleri, zakkum, zeytin, elma, nar ve incir gibi 
bodur meyve ağaçlarını, daimi yeşil bitkilerden mersin, defne, karayemiş 
ve katırtırnağı gibi bitkileri yetiştirebilirsiniz. 

∞ Seçtiğiniz sebze, meyve ve otların bitki veya tohumlarını kendi türünü 
devam ettiren atalık türlerden oluşturmanız, aynı zamanda bulunduğunuz 
iklim ve coğrafyaya uygun türleri yetiştirmeniz, dayanıklılık ve bostanın 
devamlılığı açısından çok daha uygun olacaktır. 

∞ Ekim dikim sırasında toprak karışımı nemli olmalı, ıslak olmamalıdır. 
Bir solucan gübresi düzeneği oluşturarak yetiştirdiğiniz bitkilerin besin 
değerlerini artırabilirsiniz. Saksı, membran kaplı kasa veya yükseltilmiş 
yatakların diplerine toprağı koymadan evvel, kiremit, tuğla parçaları veya 
ince çakıl döşeyebilirsiniz. Üzerine bir miktar çok ince olmayan kum 
eklenmiş bahçe toprağını koyarak, en üst katman olarak yüzeye 2,5 cm. 
kalınlığındaki malç malzemesini döşeyebilirsiniz. Malç uygulamasıyla 
toprak yüzeyi aşırı ısıdan korunur ve nem kaybı azalır. Malç aynı zamanda 
yabani otları azaltır ve soğuk iklimlerde bitki köklerini dona karşı korur. 
Malç, saman veya çam, göknar gibi ağaç kabukları olabilir. Talaş haline 
getirilmiş ağaç gövde kabukları daha kısa süre dayanır. Perlit ve vermikolit 
gibi malzemeler, suyu ve besin maddelerini tutup iyi havalandırma 
sağladıkları için bostan toprağı karışımına eklenebilir.

∞ Çatı bostanını tasarlarken, tek bir sulama kaynağına bağlı kalmamak 
için yağmur suyu depolayan bir sarnıç yerleştirebilirsiniz. 

∞ Bitkilerinizin ihtiyaçlarına göre günlük ve haftalık sulama, gübreleme, 
budama gibi bahçe işleri için düzenli zaman ayırmalısınız. Tasarım 
yaparken mevsimine göre bir ekim dikim ve hasat zamanı takvimi 
oluşturmanız; bir ‘Bostanın Seyir Defteri’ tutmanız, bahçenin takibinde 
işinizi kolaylaştırır. 

Başa Dön
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Bugün Buğday Derneği Victorsuz da yoluna devam edebiliyorsa bunun 
sebeplerinden biri de  onun aile özlemidir. Sevgi bağının koptuğu ailelerden 
birinin çocuğu idi Victor. O da hepimiz gibi onaylanmak istiyordu. Bu aile arayışı, 
sevgi arayışı, bu onaylanma arzusu hepimizde olduğu gibi insanlar, canlılar ve 
bu dünya ile kurduğu bağı yönlendiren en önemli etkendi belki de. Aradığımız 
ailenin nasıl ve ne büyüklükte olduğu da bizleri ve geleceğimizi şekillendiren 
sebeplerden biriydi elbette. 

Victor ne Osmanlı, ne Şilili, ne Türk, ne İsviçreli, ne köylü, ne de kentli idi. 
İnançlıydı ama dini veya mezhebi de önemli değildi. Zaten hepsine saygı 
duyardı. Onun aradığı ve paylaşmak istediği sevgi, kurmak istediği aile büyüktü; 
birçoklarımızın hayalini bile kurmadığı biçimde herkesi sevgi ve saygı ile 
kucaklayan büyük bir aile. 

Aile özlemi

“Sanki erken öleceğini bilirdi ve bu sebeple uyumaz, 
dinlenmez, hep çabalardı. ‘Farklı dünyalar’ deriz ya, işte o 
farklı dünyalardan pek çok insanı bir araya getirebilecek 
kapasitede idi ve bunu da başardı.”

Yazı Batur Şehirlioğlu Fotoğraf: Şebnem Eraş Çelebi

B U Ğ D A Y  İ Ç İ N  V I C T O R  Y I L I
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Sanki erken öleceğini bilirdi, bu onun yazgısında 
vardı ve bu sebeple uyumaz, dinlenmez, hep 
çabalardı. “Farklı dünyalar” deriz ya, işte o farklı 
dünyalardan pek çok insanı bir araya getirebilecek 
kapasitede idi ve bunu da başardı. Bu aileye pek 
çok insan katıldı. Farklı sürelerde, farklı boyutlarda. 
Hepimiz gibi o da bazen en yakınındakileri kırdı, 
en yakınındakileri kaybetti. Kendi de üzüldü, kırıldı 
ama kimseyi kalben ve zihnen bırakmadı; bağını 
hiç koparmadı, koparmak istemedi. Bırakamazdı, 
bırakılmak istemezdi çünkü bu acıyı yaşamıştı.  

Bizlerden bedenen ayrıldığında bir çekirdek 
aile ile birlikte, hem nitelik hem de nicelik olarak 

büyük bir aile bıraktı. Öldüğünde tek bir kuruşu, mülkü yoktu belki ama çok 
büyük bir miras bıraktı. Bugün onun ailesi olarak bizler, dostları, tanıdığımız 
ya da tanımadığımız, hayatlarına dokunduğu ama bizlerin Dernek olarak yeni 
tanıştığımız veya onu hiç tanımayan pek çok insanla onun bıraktığı mirastan 
faydalanıyoruz. Örneğin, bugün organik pazarlardan alışveriş yapan aileler 
çocuklarını organik ürün ile besleyebiliyorsa, işte bu onun aile özleminden 
ileri geliyor. Çok mu iddialı oldu diyorsunuz? O zaman bu yazıyı okumayı 
bitirdiğinizde internette bir arama yapıp dünyada ulusal boyutta (kentsel veya 
bölgesel olmayan) başka organik pazarı (çiftçi/üretici pazarı değil) olan ülke var 
mı? Araştırın lütfen.

Pek çok derneğin vizyoneri, onu kuran lider kişi ayrıldığında ya kapanır 
ya sadece adı kalır. Peki Buğday Derneği’nde bu neden böyle olmadı? Hele 
ki Türkiye’de, bu kadar sosyal, ekonomik çalkantıların olduğu bir ülkede, bir 
derneği yaşatmanın, kaynak yaratmanın bu kadar zor olduğu bir yapı ayakta nasıl 
kalabildi? Belki de bunun yanıtı; arkasında bıraktığı o çok geniş ailede saklıdır... 
Bu ailenin bireylerinin, onu uğurladığında birbirlerine kenetlenmelerinde…

Onunla yaşama şansı bulan bizler, hep inandığı ve söylediği gibi, yaşamın 
mucizelerine birlikte şahit olduk. En zor zamanda inancımızı yitirmediğimizde 
mucizenin bir kapı zili ile karşımıza dikilebileceğine, telefonda dost bir ses 
olarak belirebileceğine şahit olduk. 

Yaşamın kendisi zaten bir mucize. Mucizeleri gerçekleştirebilmek ise ancak 
bunu görebilenlere özgü...

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

Fotoğraf: Mehmet Werner

Başa Dön
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Buğday Hareketi’ne dahil olduğum ilk gençlik 
yıllarım. Sevgili Victor ile bir toplantıya yetişme 
telaşındayız. Yemek yemeye fırsat bulamamışız. 
Çantamdan çıkardığım 2 elmadan birini ona uzattım. 
Yerken toplantının detaylarını konuştuk. Ben elimdeki 
elmanın çöpünü atacak yer ararken, Victor elmanın 
çöpü diye düşündüğüm şeyi özenle kemirip içinden 
çıkan çekirdekleri yine aynı özen ve dikkatle cebinden 
çıkardığı küçük bir kesenin içine koydu.

Neden atmadın çekirdekleri, diye sordum. Tohum 
onlar ve hepsinin içinde bir elma ağacı olabilme 
ihtimali var. Onlara bir şans vermek ve bir gün 
toprakla buluşmalarına aracı olmaya niyet ediyorum, 
dedi.

Tohumu anlattı bana uzun uzun; içindeki sırrı, 
mucizeyi, yaşamla bağını... Niyet etmenin ne büyük bir güç olduğunu konuştuk 
sonra. Bir işe başlamadan önce niyet etmenin ne kadar kıymetli olduğunu. 

O gün orada tohumla tanışmama ve niyet etmenin de tohum gibi ne büyük 
mucizelere gebe olduğunu anlamama vesile oldu. Yaşamdaki mucizeleri daha 
dikkatli bakınca nasıl fark edebileceğimi hissettirdi. Potansiyelleri idrak edebilme 
yolculuğumun kapısını açtı. 

O gün orada, o kısacık zamanda içime yepyeni tohumlar saçtı. Vakti gelince her 
biri can buldu, bulmaya devam ediyor. Ve bunun gibi ondan öğrendiğim başka 
birçok şey bana rehber oluyor, yaşam yolculuğumda. Sesi hep kulaklarımda...

Yokluğunun 10. yılında attığı tohumlar yeşermeye devam ediyor. Avuçlarımıza 
bıraktığı tohumları ise elden ele, gönülden gönüle saçmaya devam ediyoruz. 
Hep güzel niyetler ile….

Victor öğretisi
“Tohumu anlattı bana uzun uzun; içindeki sırrı, mucizeyi, 
yaşamla bağını... Niyet etmenin ne büyük bir güç olduğunu 
konuştuk sonra. Bir işe başlamadan önce niyet etmenin ne 
kadar kıymetli olduğunu...”

Yazı Leyla Aslan

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

Fotoğraf: Buğday Arşivi

Başa Dön
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Fotoğraf: Canva

Zehirsiz Kentler için 
çalışıyoruz

Kentlerde insan ve çevre sağlığına zarar veren biyosidal 
ürünlerin kullanımını azaltmayı hedefleyen Zehirsiz Kentlere 
Doğru projesi, biyosidal* ürünlere alternatif uygulamaların 
yerel yönetimlerce kullanılmasını teşvik etmeyi hedefliyor. 

Buğday Derneği olarak, Avrupa Birliği desteği ve Avrupa Pestisit Eylem Ağı 
(PAN Europe) işbirliği ile yürüttüğümüz, tarımsal üretimde kullanılan pestisitlerin 
zararlarına dikkat çeken Zehirsiz Sofralar projesinin ardından kentsel alanlarda 
biyosidal ürünlerin kullanımının azaltılmasını hedefleyen Zehirsiz Kentlere 
Doğru projesine başladık. 

AB Sivil Toplum Diyalogu VI programı kapsamında, PAN Europe ortaklığı ve 
Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı (ZSPEA) desteği ile Nisan ayında başladığımız 
Zehirsiz Kentlere Doğru projesi, şehirlerde, doğaya ve insan sağlığına zararlı 
etkileri ile bilinen biyosidal ürünlerin* zararlarına dikkat çekmeyi ve alternatif 
uygulamaların yerel yönetimlerce kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. 

Zehirsiz Kentler Projesi kapsamında, öncelikle yerleşim yerlerinde pestisit ve 
herbisit gibi biyosidal ürünlerin kullanımını azaltmak üzere, yerel yönetimlerin bu 
konudaki uygulamalarını öğrenmek, öneri ve görüşlerini almak için öncelikle bir 

P R O J E
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durum analizi çalışmasına başladık. Bu amaçla, Biyosidal İş Sağlığı ve Güvenliği 
Derneği’nden (BİYOSİDER) bilim insanları ve uzmanlarla birlikte hazırladığımız 
Durum Analizi Anketi ile yerel yönetimlerdeki durumu belirlemeyi hedefliyoruz. 
Söz konusu anket, hayata geçirilen iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını 
sağlayarak gelecekte yapılacak akademik ve uygulama çalışmalarına ışık tutacak.

Durum Analizi Anketi sonuçlarına göre seçilecek belediye temsilcileri ile AB 
ülkelerinde iyi örnekler ortaya koyan yerel yönetimlere ziyaretler düzenlemeyi, 
kamuoyunda farkındalık artırarak belediyeleri harekete geçirmeyi amaçlayan 
bir kampanya yürütmeyi, yerel yönetimlere yönelik bir rehber ve vatandaşlara 
yönelik bir kitapçık hazırlamayı planlıyoruz. 

Proje kapsamında bir yandan belediyeler, belediye birlikleri ve alanında 
uzman bilim insanları ile görüşürken diğer yandan da biyosidallerin zararlarına 
ve doğa dostu alternatif uygulamalara yönelik farkındalık oluşturmak üzere 
www.zehirsizkentler.org web sayfasının hazırlıklarını yürütüyoruz.

Avrupa’da gerçekleştirilen benzer bir proje sayesinde, konuyla ilgili belediyeler 
arası bir birlik kurmayı başaran Avrupa Pestisit Eylem Ağı’nın da deneyimlerinden 
yararlanacağımız proje ile, yerel yönetimlerin çalışmalarına katkı sağlamayı ve 
zehirsiz kentler hedefine doğru bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyoruz.

* Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul 
edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, 
sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde zararlı organizmaların 
hareketlerini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan ya da yok eden kimyasal veya 
biyolojik etki gösteren ürünlerdir. 

P R O J E
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https://www.zehirsizkentler.org/belediyeler-icin-anket/
http://www.zehirsizkentler.org
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Hazırlayan

HABERİN DEVAMI

HABERİN DEVAMI

Dila Balça Öğün

Geri dönüştürülebilir 
telefonlar  
Bilim insanları, elektronik cihaz 
atıklarına alternatif olabilecek 
bir teknoloji üretti: Üç karbonlu 
mürekkepten 3D yazıcılarda 
basılabilir, geri dönüştürülebilir ve 
tamamen işlevsel transistörler. 

Sürekli gelişen teknoloji kültürü ve 
ürünleri sürdürülebilir olmayan bir 
döngü yaratıyor. Birleşmiş Milletler, 
elektronik ürünlerin yalnızca bakır, 
alüminyum ve çelik parçalarının 
geri dönüştürülebilir olduğunu, tüm 
cihazların tekrar değerlendirilebilir 
parçalarının toplamda yalnızca 
dörtte bir gibi düşük bir oran 
olduğunu belirtiyor.

E-Ticaret’te hedef: Sıfır 
emisyon
Online alışveriş ve hızlı teslimat 
talebinde yaşanan artış çevresel 
sorunlara yol açıyor. Teknoloji 
şirketleri, 2030’a kadar tedarik 
zincirlerinde net sıfır karbon 
emisyonu hedefine ulaşmak için 
önlemler almaya başladı.

Son iki senede e-ticaret tarihindeki 
en büyük artışa tanıklık ediyoruz. Bu 
gelişmeler, ihtiyacımız olan (bazen 
de olmayan) şeylerin kapımıza 
kadar teslimatını sağlarken, 
özellikle nakliye kısmındaki karbon 
emisyonu nedeniyle olumsuz 
etkilere yol açıyor.

D O Ğ A  D O S T U  T E K N O L O J İ

Sıfır atık ve sıfır 
emisyona doğru

Tüketimdeki artış, doğal kaynakların etkin 
kullanımı, daha az enerji tüketimi ve geri 
dönüşüm için şirketleri adım atmaya 
yönlendiriyor. Teknoloji dünyasında öne çıkan 
gelişmeleri sizler için derledik.

https://www.bugday.org/blog/yazdirilabilir-geri-donusturulebilir-akilli-telefonlar/
https://www.bugday.org/blog/e-ticarette-hedef-sifir-emisyon/
https://www.euronews.com/green/2021/05/06/printable-recyclable-smartphones-are-the-latest-breakthrough-in-green-tech
https://www.euronews.com/green/2021/05/06/printable-recyclable-smartphones-are-the-latest-breakthrough-in-green-tech
https://www.supplychainbrain.com/blogs/1-think-tank/post/33016-e-commerce-seeks-the-path-to-a-zero-emissions-future
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Ekolojik tasarım ve 
mimari

Genellikle Türkiye’de ekolojik tasarım dendiğinde herkesin aklına önce 
ekolojik mimari, hatta kırda bayırda topraktan veya ahşaptan yapılmış minik evler 
gelmekte. Sanırım ekolojik yaşamın ilk söylemleri kırsala yerleşmeye çabalayan 
ve yaklaşık on beş yıl yıl önce ilk kırsal göçmenleri olan kişiler tarafından 
dillendirildiğinden olsa gerek. Yakın zamanda küresel ölçekte etkisini artıran 
iklim değişikliğine de bağlı olan ekolojik söylemlerin artması ile birlikte ekolojik 
tasarım algısı kendisini mimariden kurtaramasa da en azından artık sadece kırsal 
ile ilişkilendirilmekten kurtardı diyebilirim.  

Hatta geçtiğimiz beş yıl içinde yapı sektöründe çok büyük gelişmeler 
olduğunu görmekteyiz. Her geçen gün çevreye duyarlı malzemelere bir yenisi 
daha eklenmekte, ekolojik mimarinin çeşitli alanları kentlerde uygulanmaya 
başladığını görüyoruz. 

Ekolojik tasarımım içindeki parçalardan sadece bir tanesi olan ekolojik mimari 
oldukça derin ve kapsamlı bir alan. Pasif evlerden, güneş evlerine, yüksek 
teknoloji kullanan yapılardan el yordamı ile yapılan barışçıl kulübelere kadar 
çok geniş bir yelpazesi var ekolojik mimarinin. Her bir tasarımcıya göre de 
değişkenlik göstermekte yöntem ve teknikleri. Yapınızın ne kadar sağlıklı olduğu, 
çevreye verdiği zararın orası, harcadığı enerji miktarı, geri dönüştürülebilme 
özelliği yapının ömrü, malzemesi, tekniği, tasarımı, yöntemi ve tekniği şekerci 
dükkanlarındaki çeşitlilikten daha az değil. 

Akıllarda birçok soru var ekolojik mimari ile ilgili, beton kullanılabilir mi? Sadece 
doğal malzemeler mi kullanılmalı, klasik betonarme yapıları ile kıyaslandığından 
maliyetleri nasıl, kendim yapabilir miyim? Ve daha bir sürü soru…

Eğer sadece sağlıklı yapılardan ve yeni nesil malzeme 
ile tekniklerden bahsediyor olsaydık, evimizin ne 
kadar güneş aldığı ile ilgilenebilirdik. Fakat ekolojik 
bir tasarım söz konusu olduğunda evinizin ne kadar 
güneş aldığı kadar evinizin kimin güneşini engellediği 
ile de ilgilenmek zorunda kalırsınız. 

Yazı Melih Aşanlı Fotoğraflar: Oya Ayman

D E N E Y İ M L E R
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Akıllı ev sistemlerinde kullanılan yapay 
zekalı cihazlardan, saman-toprak ve suyun 
harmanlanması ile üretilen duvarlara kadar 
herkesin kendi ekolojisi var desem sanırım 
yanılmamış olurum. 

Genellikle üzerinde durulmayan bir 
konu var ama.  Ekolojik mimari ekolojik 
tasarımın, dolayısı ile de ekolojik yaşamın 
içindeki bir alan. Yani ekolojiden bağımsız 
değil. Örnek vermek gerekirse; eğer sadece 
sağlıklı yapılardan ve yeni nesil malzeme ile 
tekniklerden bahsediyor olsaydık, evimizin 
ne kadar güneş aldığı ile ilgilenebilirdik. 
Fakat ekolojik bir tasarım söz konusu 
olduğunda evinizin ne kadar güneş aldığı 
kadar evinizin kimin güneşini engellediği 
ile de ilgilenmek zorunda kalırsınız. 

İnşa ettiğiniz ev sadece sizin için faydalı değildir. Burada söz konusu olan 
bütünün hayrı yaşamın kendisini ifade eder. Kapladığınız alanın malzemesinin 
yanında kapladığınız alanın büyüklüğü önem kazanır. Evet gönüllü sadelikten 
bahsediyorum. Bütçeler yüzünden küçülen yapılar değil, kişinin farkındalığı 
sonucunda gönüllü bir feragatta bulunuyor olması son derece önemli bir nokta. 

Tasarımcılar, mimarlar, mühendisler yani ekolojik mimari ile ilgilenen kim 
var ise kendilerini ekoloji kapsamından bağımsız düşünmemeliler. Onarmak, 
barışçıl çözümler sunmak, sadeleşmek temel hedeflerimiz olmalı. 

Dünyanın en sağlıklı malzemelerini kullanarak inşa ettiğiniz bir yapı kabaca 
duvarlardan oluşur. Bu duvarlar kişiyi, bir diğer kişiden soyutluyorsa, bitkiden, 
hayvandan yani yaşamdan koparıyorsa ekolojik olması söz konusu olamaz. 
İnsandan koparılmış insan ekolojik bir yaşam süremez. Kendi türü ile doğru 
iletişimi kurmakta zorlanan bir canlının ise bir başka tür ile kuracağı ilişki oldukça 
tartışmalıdır. 

Gerek kamu yapıları, gerekse bireysel yapılar insanın onarımı gözetilerek 
kurgulanmalıdır. Bitkilerden arındırılmış taş döşenmiş yürüme yolları, güneşten 
koparılmış mekanlar, içinde hiçbir kuşun, böceğin kelebeğin dolaşamayacağı 
alışveriş merkezleri, yağmurdan kaçmak, kış aylarında şort ile dolaşacak kadar 
sıcak yapılar üretmek, toprağı sadece saksıda görebilmek insana yapılan büyük 
bir zulümdür. Böyle bir yaşamın sonuçları da oldukça şiddetli ve travmatik 
olabilir. 

D E N E Y İ M L E R
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D E N E Y İ M L E R

Ekolojik mimari kişinin fiziksel 
sağlığı yanında ruhsal sağlığı ile de 
ilgilenmek zorunda olan bir alandır. 
Zira insan sadece vasat biyolojik 
ihtiyaçları olan bir canlı değildir. 
Çok daha karmaşık, katmanları olan 
oldukça kompleks bir canlıdır. 

Nefes alan sadece binalar 
olmamalı, ancak insanlar da derin 
bir nefes alabildiğinde daha sağlıklı 
bireyler olabilirler. Sosyal alanların 
tasarımı, parklar, bahçeler, okullar 
birbirlerinden koparılmış, izole 
edilmiş canlıların içlerine sığdırıldığı 
alanlar olduğu sürece ekolojik 
mimariden bahsedemeyiz. O yapının 
duvarı, teknolojisi, üretim tekniği 
ancak sektörel olarak yeni iş kapıları 
açabilir. 

Bir noktayı unutmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bugün ekolojiden 
bahsetme sebebimiz içinde yaşadığımız küresel çeşitli krizlerdir. Bu krizlerin 
birçoğu ise insan kaynaklıdır. Şimdi böyle bir sonuca sebep olmuş canlılar olan 
insanlara sırtımızı dönüp, çevreye saygılı malzemelere, enerji verimliliğine, 
üretim tekniklerine odaklanırsak, sürdürülebilirlik dediğimiz kavramı, yaşadığımız 
kepazeliğin sürdürülmesi olarak anlamışız demektir. İnsanın duygusal ihtiyaçları, 
ruh sağlığı sosyalleşmesi kendisi ve türü ile barışması için tasarımlar yapmamız 
gerektiğini unuttuğumuz sürece başarabileceğimize inanmıyorum. 

Onarıma topraktan değil, toprak ile birlikte evlatlarını zehirleyebilecek 
kadar kendini yıpratmış insan türünden ve yine insanlar tarafından başlanmalı. 
Hastanelerde hastalarımızı, okullarda çocuklarımızı, iş yerlerinde kendimizi, 
evlerde yaşlılarımızı hapsettiğimiz sürece inşa ettiğimiz hapisanelerin ne kadar 
sağlıklı malzemeler ile üretildiği ve enerji verimliliği raporları, üniversitelerin bu 
konudaki araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri oldukça yersiz uğraşlar olacaktır. 

Başa Dön
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Neşe Aykız

Aydın (Neşe) Aykız, Zonguldak Alaplı’da yerel tohumlar ile kendine yetecek 
kadar yetiştirdiği sebze meyvesini, “herkes temiz ürünlerden faydalansın” 
niyetiyle önce üretici pazarlarında sonra da organik sertifikası alarak Kartal %100 
Ekolojik Pazar’da tüketiciler ile buluşturmaya başladı. Zehirsiz üretimin mümkün 
olduğunu ancak çok emek vermek gerektiğini söyleyen Aykız, eliyle topladığı 
böcekleri zarar vermeden tarlasından uzaklaştırmak için uyguladığı doğa dostu 
yöntemleri, yöresine özgü ürünleri, tohum alma ve saklama yöntemlerini ve 
tezgahındaki mevsimlik ürünleri anlattı. 

Organik tarım üreticisi

T E Z G Â 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

“Endüstriyel tarım yapanlar ilaç atmazsak olmaz diyor. Oluyor ama emek 
vermen gerekiyor. Ot temizlemek, sürekli çapalamak zorundasın. Böcek 
oluyor, onlar ilaç atıyor. Ben ne yapıyorum? Alıyorum elime bir kova, her 
sabah böcek topluyorum.”

Başa Dön

https://youtu.be/Dvuu5Lup3WA
https://youtu.be/Dvuu5Lup3WA
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Yaz güneşinin lezzeti: 

Domates

Fotoğraf: Bahar Aslan

Kokular, mutfak serüvenimizin ayrılmaz unsurları. Lezzet hafızamdaki 
kokular arasında, öğle sıcağına “kökeninden”* kopardığım, güneşten 
sımsıcak olup kokusu iyice belirginleşmiş o eski domateslerin kokusunun 
yeri ayrı. Domates, yaz sıcağının, güneşin lezzeti benim için. Sebze 
yetiştiriciliği konusunda küçükken dedemden öğrendiğim ilk şeylerden 
biri, domatesin verimini artırmak için henüz fideyken hangi yapraklarının 
kırılıp atılması gerektiğiydi. Bu işleme domateste koltuk 
kırma deniyor. Doğru yapıldığında koltuk kırmanın, o 
pembe, yamuk yumuk ve eşsiz kokulu domateslerden 
daha fazla verim alacağımız anlamına geldiğini usulca 
öğretti dedem. Çocuk aklımla bunun anlamı, önce doya 
doya koklayabileceğim sonra da göbeğinden elimle 
parçalayıp tuza banıp sularını akıta akıta yiyebileceğim 
daha çok domatesim olması demekti.

Yazı Nazlı Pişkin 

Yaz sofraları, olgun, sulu, etli, kokulu domateslerle yapılmış leziz salatalarla 
ne kadar da şen olur değil mi? Ya bol domatesli zeytinyağlı yemeklere ne 
demeli? Cevabı domates olan bir Kayseri bilmecesinde “Yemeklerin şen kızı/ 
Alır suyundan hızı” denmesi boşuna değil elbet. İlave su olmadan sadece 
domatesin suyuyla pişen zeytinyağlılara doyum olmaz. Tabii domates gibi 
domates bulunabilirse. Ne yazık ki mevsiminde bile olsa kokulu, lezzetli 
domates bulmak her zaman kolay değil. Daha çok ve taşıma koşullarına 
daha dayanıklı ürün arayışları, kokusunu duymadığımız, tadını alamadığımız 

D A M A K T A K İ  T A R İ H
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Domatese yakıştırdıklarım

Domatesin en iyi lezzet eşlikçileri arasında tuz, 
fesleğen, sarımsak, zeytinyağı, peynir, ekmek, 
zeytin, pirinç, nar ekşisi, karabiber, patlıcan, 
makarna, sardalya yer alır. Bu yaz sofralarınıza 
hangi haliyle getirirseniz getirin, bilin ki elinizdeki 
malzeme Fransızlar’ın kendi dillerinde domatese 
verdikleri ilk adla “aşk elmaları.” Gerisi sizin 
maharetinize ve hayal gücünüze kalmış.

D A M A K T A K İ  T A R İ H

domates çeşitlerinin ortaya çıkıp haddinden fazla yaygınlaşmasına neden 
oluyor. Ancak, umut tükenmiyor. Tohumun kıymetini bilen çiftçilerimiz ata 
tohumu domatesleri yetiştiriyorlar. Bu son durum; ama bir de hikâyenin başı 
var. Domates günümüzde soframıza gelinceye kadar nerelerden geçti, bu 
yolculuk sırasında başına neler geldi bir bakalım.

Neyin nesi, kimin fesi?
Patlıcanın ve patatesin akrabası olur kendisi; ama patlıcandan farklı olarak 

patatesle kader birliği var. Amerika’nın keşfedilmesini beklemiştir Avrupa’da ve 
Asya’da damaklarda taht kurmak için. Domatesin anavatanı Güney Amerika. 
Amerika kıtasının keşfinden sonra, bu kıtada yetişen başka bitkiler gibi 
domates de İspanyol kâşifler tarafından Avrupa’ya getirilip tanıtılmış. 

16. yüzyılda domates, Avrupa’nın pek çok yerindeki botanik bahçelerinde 
süs bitkisi olmuş. Akdeniz ülkelerinde, özellikle İspanya ve İtalya’da domates, 
Avrupa’nın diğer ülkelerinden çok daha önce yiyecek olarak kullanılmaya 
başlamış. Öte yandan domatesin İspanya’da bile kabul görmesi zaman 
almış; çünkü ait olduğu grubun başka üyeleri gibi onun da zehirli olduğu 
düşünülmüş. Domatesin afrodizyak etkiye sahip olduğu da öne sürülmüş. 
İşte bu nedenle Fransızlar domatese aşk elmaları anlamına gelen pommes 
d’amour adını, İtalyanlar ise altın elma anlamında pomodoro adını vermişler.  

Bugün sofralarımızdaki yemeklerinin çoğunu onsuz düşünemeyiz; oysa 
domatesin mutfağımızdaki serüveni Avrupa mutfaklarındaki serüvenine 
benzer. Mehmet Kâmil’in yazdığı, 1844’te basılan, basılı Türkçe ilk yemek 
kitabı olan Melceü’t-Tabbâhin’nde domatesli kızartma yahni, domatesli 
pilav, Frenk patlıcanı dolması, domates salatası gibi domatesli tarifler yer 
alıyor. 1767 tarihli, esnaf anlaşmazlıklarını düzenlemek için çıkarılmış bir 
hükümdeyse yeşil domatesin “Frenk badincanı” adıyla anıldığı belirtiliyor.

* Köken: Bazı bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları.

Başa Dön

Fotoğraf: Ayşe Nur Ayan



50 YAZ 2021

Hasat öyküleri: 
Biber mevsimi

Bölgeler arası iklim farklılıkları kendine has tat ve 
aromaya sahip yerel çeşitleri soframıza getiriyor. 
Türkiye’nin iklimsel olarak orta kuşakta yer alması 
ve dört mevsimi yaşaması, kıyılardan iç bölgelere 
doğru yükseltinin, sıcaklığın ve nemin değişmesi 
tarımsal ürün çeşitliliğinin artmasına ve de aynı bölge 
içerisinde dahi farklı ürün çeşitlerinin yetişmesine 
imkan veriyor.

Geleneksel yöntem ve teknikler kullanılarak çiftçi eliyle 
sürekli geliştirilen, nesilden nesile aktarılan yerel çeşitler, 
coğrafi bölge ve iklime özgü yapıları ile sürdürülebilir bir gıda güvenliği sağlıyor. 
Besin maddelerince zengin, sağlıklı toprakta ve kendi mevsiminde yetiştirildikleri 
takdirde hastalıklara ve zararlılara karşı daha dirençli olan bu çeşitler, üretimde 
kullanılan verim odaklı tarımsal girdilere (hibrit tohum, pestisit, suni gübre ve 
hormon dahil tüm maddeler) de ihtiyaç duymuyor.

Yerel çeşitler, geliştirilmiş çeşitlere kıyasla iklim şartlarındaki beklenmedik 
değişikliklerden (erken veya geç gelen sıcaklar, yağışlar vb.) daha az etkileniyor 
olsa da, ürünlerin ekim, dikim ve hasat dönemlerinde yıllara göre kaymalar 
yaşanabiliyor. Örneğin Kayseri’de, geçtiğimiz senelerde nisan ayında toprağa 
dikimi yapılan Cırgalan biberinin, bu sene havaların geç ısınmasından dolayı 
mayıs ayında dikilerek ağustos ayında hasat edilmesi bekleniyor.

İklim krizinin temel nedenlerinden biri olan karbon salımının azaltılması için 
yaşadığımız bölgeye has, mevsimlik ürünleri tercih edebilir; kendi gıdamızı 
yetiştirerek, yerel tohumları çoğaltarak geleneksel bilginin paylaşımına ve 
yaygınlaşmasına katkı sağlayabiliriz.

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

Hazırlayan: Ayşe Nur Ayan

Hasat dönemleri coğrafya ve ürün çeşidine göre değişiklik gösterir. Türkiye’nin 

farklı bölgelerinden üreticilere ve uzmanlara danışılarak hazırlan “Mevsimsel Beslen” 

takvimini her ayın ilk günlerinde Buğday Derneği’nin sosyal medya hesaplarından 

veya www.bugday.org sayfasından takip edebilirsiniz.

Başa Dön

http://www.bugday.org
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Tarlamda çarliston, yeşil, fındık (mavi, 

sarı), acı topan/yuvarlak, kapya, kıl, dolma 

ve köy biberi yetiştiriyorum. Ocak ayı 

içerisinde tohumdan fideleyip martın 

ikinci yarısında, yağmurdan korumak 

için büyük tünel altına dikimini yaptığım 

biberleri, nisan sonu-mayıs başı itibariyle 

hasat etmeye başladım. Havalar iyileşince, 

mayıs ayında büyük tüneli kaldırıp 

biberleri güneşe çıkardım. Aralık ayına 

kadar verim aldığım tarla biberini Bodrum 

pazarlarına götürüyorum. Donların 

başlamasıyla birlikte ürün de bitiyor.  

Özellikle havalar çok sıcak olduğunda 

biberin dibini susuz bırakmamak 

gerekiyor. Takibini yapıp tedbirini 

almazsak yanma olur. 

Rahmetli Victor Ananias ile tanıştığımız 

ve bizim bahçemizi ziyaret ettiği 1990’lı 

yılların sonundan bu yana, birlikte ısırgan 

otu ve sarımsaktan hazırladığımız doğal ilaç formülünü kullanıyorum. Biber, fasulye, 

bamya, börülce ve yeşilliklerdeki sinek ve diğer yabancı böceklere karşı çok faydasını 

gördüm. Mantar vb. zararlılar ise toprak kaynaklı. Eğer toprak hastaysa mantar olur. Keçi 

ve inek gübresi ile toprağı besleyip kuvvetlendiriyorum, böylece hiçbir sorun olmuyor.

Biberden daha yüksek verim alabilmek için aynı yere peş peşe dikilmemesi gerekiyor. 

Bir sonraki ekim dönemine hazırlığımı yapmak için tohumluk olarak ayıracağım 

biberleri kıpkırmızı olup iyice olgunlaşıncaya kadar dalında bırakıyorum, sonra 

toplayıp güneşte kurutuyorum. Aldığım tohumları cam şişe içerisinde bir yıl boyunca 

saklıyorum. Yıllardır bu şekilde kendi tohumlarımı çoğaltmaya devam ediyorum. 

Herkes yazın bahçesinde veya balkonunda biber yetiştirebilir. Önemli olan susuz 

kalmaması.

Formül: 3 litrelik bidonlara yarısından fazla su dolduruyorum. İçerisine on bağ 

ısırgan otu ve taze sarımsağın göbeğinden bölerek suya ekliyorum. Bir hafta 

bekledikten sonra elde ettiğim öz suyu ürünleri hasat edene kadar direkt üzerine 

püskürtme şeklinde tulumbayla uyguluyorum.

Musa Özdemir (Doğa dostu tarım üreticisi)

Muğla, Bodrum/Milas

H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ

Başa Dön
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Üçburun köy biberi, dolma biber, kırmızı 

kapya biber, beyaz, siyah ve acı biber 

çeşitlerinden yetiştiriyorum. Biberleri 

böceklerden korumak için mart ayında 

kendi tohumlarımla leğenlere fideledim. 

Bu sene havalar geç ısınınca fideleri 

toprağa geçirmem yaklaşık 15 gün 

gecikti. Mayıs ayında yarım metre ara 

ile toprağa dikimini yaptım. Eğer serada 

ise haziran ayı sonunda, açık arazide ise 

temmuz ayının başında hasat ediyorum. 

Kasım ayında kırağı düşüp soğuklar 

başlayıncaya kadar hasat devam ediyor. 

Her şeyi kendi mevsiminde 

yetiştiriyorum. Kışın yeşillik, yazın da 

biber, domates, çilek, kabak, fasulye, 

salatalık, bezelye yetiştiriyorum. Biber 

bol güneş, bol su istiyor. Yazın hiç susuz 

bırakmıyorum. Tasarruf etmek adına 

tarlamda damlama ve yağmurlama 

sulama sistemi kullanıyorum. Verimden 

ödün vermemek için her gün sulanması 

ve güneş görmesi gerekiyor.

Bizim buranın toprağı kumlu, yumuşak 

bir toprak. Hayvan gübresi ve solucan 

gübresi ile toprağı besliyoruz. 

Salyangozlardan korumak için toprağın 

kenarına kalın tuzdan şerit çektiğimde 

yaklaşmıyorlar ama bazen elle tek tek 

toplamak zorund kalıyorum. Diğer 

zararlar için ise odun külü kullanıyorum.

Dalında kızarıp tam olgunlaşan biberleri 

toplayıp ipe diziyorum. Mart ayına kadar 

kurutup bir sonraki ekim döneminde 

yeniden fideliyorum.

Şerife Uludağ (Organik tarım üreticisi)

Zonguldak, Alaplı

Başa Dön
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Bölgemize özgü olan Cırgalan biberi 

yetiştiriyorum. 25 senelik evliyim, gelin olarak 

bu köye geldiğimden beri aynı tohumla biber 

ekiyorum. Elimdeki tohum en az 50 senelik. Her 

sene yaklaşık altı dönümlük bir alanda yetiştirdiğim 

biberlerden yeniden tohum alıyorum.  Tohum 

alırken özellikle kuru olmasına dikkat ediyorum ve 

cam kavanozlarda soğuk bir yerde saklıyorum. 

Ocak ayının sonunda kendi tohumlarımdan 

fidelediğim biberleri, geçtiğimiz senelerde 

nisan ayının ikinci yarısında dikerken, bu sene 

havalar biraz daha soğuk gittiği için 10 Mayıs’tan 

sonra toprakla buluşturdum. Yaprakları sıcaktan 

etkilendiği için haftada bir suluyorum. 

Hem toprağı yumuşak tutması hem de ısıtması 

için kurumuş hayvan gübresi kullanıyorum. Tırtıla 

benzeyen, her şeyi yiyen, kesen böceği olarak da 

bilinen bozkurt larvası için organik sertifikalı ilaçları 

ve elek altı dediğimiz Cırgalan toz biberinden 

yaptığım doğal ilaçları kullanıyorum. Yani biberimiz 

kendisine şifa oluyor.

Ağustos ayında yeşil olarak hasadını yapıp bahçemin yanında ve Kocasinan %100 

Ekolojik Pazar’da satışa sunuyorum. Pazarımızda sadece Kayseri bölgesinde 

yetiştirilen ürünler yer alıyor va üreticilerin %90’ı kadınlardan oluşuyor. 

Tarlamdaki biberlerin bir bölümünü toz ve pul biber haline getirmek üzere kızarması 

için dalında bekletiyorum. Yöremizin yemeklerinde mutlaka kullanılan Cırgalan biberi, 

çemen ve pastırmanın da olmazsa olmazıdır. Dolması ve kızartması da çok güzel olur.

Formül: Bir baş sarımsak ve bir soğanı küçük küçük 

kesiyorum, içerisine bir yemek kaşığı cırgalan toz 

biberi ekliyorum ve bir litre su ile karıştırıyorum. Bir 

saat bekledikten sonra bir yemek kaşığı arap sabunu 

koyuyorum. Tülbent veya tel süzgeçten geçirdiğim 

karışımı püskürterek uyguluyorum.
*Kaynak: Börtü Böcek İçin Doğa Dostu Öneriler ve Ev Yapımı 

İlaçlar - Dr. Füsun Tezcan

Şerife Yavuncu (Organik tarım üreticisi)

Kayseri, Kocasinan/Cırgalan

H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ

Başa Dön
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Balkon bahçeciliği yapan acemi bir kent çiftçisiyim. 

Küçük alanlarda çok çeşitli ve verimli bahçecilik 

yapmanın peşindeyim. Balkonumda daima bulunan 

hem şifalı hem de arıların sevdiği adaçayı, biberiye, 

mercanköşk gibi bitkilerin yanı sıra, sezonluk ektiğim 

tek yıllıklar oluyor. Kışın kereviz ve karnabahar 

yetiştirebildiğimi de gördükten sonra yaz balkonu için 

çok motive ve heyecanlıydım. Kâğıt üzerinde detaylı 

bir planlama yaptıktan sonra yavaş yavaş hazırlıklarımı 

tamamladım. 

Bu senenin çileklerini yemeye başladık. Biber, 

domates, patlıcan, salatalık, kabak, mısır, fındık turp 

henüz büyüyorlar. Tohumdan ektiğim havuçların 

çimlenmesini bekliyorum. Ayrıca ileri dönüşüm 

örneği olarak pet şişeye diktiğim patatesler var. 

Balkonum aynısefa, ekinezya, latin çiçeği, ortanca 

gibi çiçeklerle çok daha renkli ve keyifli olacak. 

Balkonda kendi gıdamı yetiştirme motivasyonumu 

devam ettiren sebzelerden biri de biber. Geçen yıl 

Karaot Tohum Derneği’nden aldığım Yenipazar, Bursa 

ve kıl biberi fideleri ile işe başladım. 

Geçen yaz çok da bilgim olmadan diktiğim biber 

fidelerinin her biri tuttu. 15 ve 19 santim derinlikli iki 

farklı çeşitte saksı kullandım. Tüm yaz boyunca, hatta 

kasıma kadar biber yedik. Bu yıl da aynı çeşitlerle 

birlikte iki tane de dolmalık biber diktim. Aralara 

da zararlılarla mücadele için fesleğen dikeceğim. 

Tabii tüm bunları kuşlardan korumak için de önlem 

almamız gerekiyor. Poşet ve CD asmak, rüzgar gülü 

gibi malzemeler kullanarak doğal yollarla mücadele etmeye çalışıyorum. 

Biber, balkon bahçeciliğine yeni başlayanlar için çok da derin saksılar istemeyen ve 

güneş gördüğü sürece kolayca yetiştirilebilecek cömert bir bitki. Bizim buralarda şubat 

ortası gibi tohumdan ekmek, nisan sonu-mayıs başı da toprakla buluşturmak için ideal. 

Küçük bir alanda kendi zehirsiz ve taze gıdamızı yetiştirebilmek çok değerli. Üstelik 

geçen yaz pazardan hiç biber almadığımızı da ekleyeyim.

Gözde Özbey

İzmir, Balkon bahçesi

Başa Dön
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Okulumuz Eyüpsultan ilçesinin Kemerburgaz 

semtinde bulunan bir meslek lisesi. Okul 

bahçesi sadece betondan ibaret değil, yeşil 

tutmayı da istediğimiz bir alan oldu. Beton 

alanın dışında kalan alanlarda ağaçlarımız vardı. 

Salgının başı itibariyle, mesai arkadaşlarım 

ve okul görevlimiz ağaçlardan kalan boş 

alanları değerlendirmişlerdi. Geçen sene 

okul bostanından yenilen güzel biberler ve 

domateslerden sonra bu sene daha fazla verim 

alabileceğimiz yöntemlerle, toprak alanları 

bostan olarak kullanmak için kolları sıvadık. 

Daha büyük bir alandaki ekim hazırlığımıza mart 

ayı gibi başlattık. Diktiklerimiz arasında domates, 

biber, bezelye, fasulye, mısır, patlıcan ile birlikte 

aromatik bitkilerden nane, fesleğen ve arıları 

çekmesi, köklerden koruma yapması için de 

tohumdan diktiğimiz kadife çiçekleri var. 

Geçen sene bol bol hasat aldıklarımızdan biri 

de biberdi. Bu sene de 30 metrekarelik bir alanı 

sadece biber fidelerine ayırdık. Biberlerimiz 

arasında çeşit olarak kıl biber, Diyarbakır biberi 

ve çarliston biber var. Biberlerin bir kısmını 

civar köylerden yerli fidelerden alıp nisan 

ayının sonu gibi diktik. Bir kısmını da elimizdeki 

ata tohumlardan nisan ayında viyollere 

yerleştirdiğimiz tohumlardan kendimiz fideledik. 

Şu an 95 metrekarelik bir alanda farklı büyüklükte biber fidelerimiz var. Henüz hasat 

yapamadık, muhtemelen bu senenin hasatı aşamalı olacak. 

Alanda suni gübre ve ilaç kullanmıyoruz. Kurda, kuşa, aşa olsun istiyoruz. Bu sene 

dışarıdan getirdiğimiz doğal hayvan gübresi ile toprağı zenginleştirmeyi, verimi artırmayı 

amaçladık. Bunun yanında da evde yaptığımız bokaşi kompostunu alanda bir kenara 

gömüyor, orada dönüşen toprağı fidelere takviye olarak kullanıyor, kompost altı suyunu 

sulandırarak fidelere sıvı gübre olarak veriyoruz. 

Hedefimiz gelecek nesillerde sürdürülebilir tarım bilincini oluşturmak.

Sinem Demirkan

İstanbul, Okul bahçesi

H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ

Başa Dön

http://www.bugday.org/portal/galeri/dosyalar/KompostRehber_SON.pdf
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Çiftlik Kimin?

Emeklilik dönemimiz yaklaşınca içinde büyüdüğümüz ve özlemini çektiğimiz 
yaşam alanını, kronik rahatsızlıkları bulunan annemizin sağlığını da düşünerek 
İzmir’de, Foça yakınlarında kurmaya başladık. Ama ne kurmak… 1996 yılında, daha 
emekli olmadan zeytinliğimizi satın aldık. Sonrasında her yıl eksiklerini yavaş yavaş 
tamamlayarak ilerledik. Hayal ettiğimiz taş evi kendimiz tasarladık. Zeytinlik bize 
yaşam alanı olana kadar ustalarla birlikte uzun süre çalıştık. Geçmişe bakınca; o 
dönem ustalarla o kadar çok tecrübe edinmişiz ki bugün pek çok sorunumuzu 
kendimiz çözebilecek durumdayız.

Tarımın yapılma şeklinin, doğa koruma ve iyi insan olma adına pek çok 
mesajı, konuşmadan anlattığına inanıyorum. Manisa’nın Turgut ilçesinde 
bağcılıkla geçimini sağlayan bir ailede büyüdüm. Ardından eşim ve ben 
uzun seneler öğretmen olarak çalıştık. Kaç öğrenci yetiştirdiğimizi, kaç 
aile ile çocuklarının geleceği için ilişki kurduğumuzu 
ikimiz de hatırlamıyoruz. Ancak hatırladığımız en 
temel konu; gelecek nesil bilgili, becerikli, kendi 
gibi olsun ve yaşadığı topluma, dünyaya sorumlu 
bireyler olarak yetişsin diye elimizden geleni yapmak; 
elimizden gelmediğinde de devamlı öğrenmeye 
çalışmaktı…

Fadime Başsivri Züfikargil Fotoğraflar: Esra KartalYazı

K Ö Y  H A V A S I
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Zeytinliği nasıl kullanacağımızı düşünürken, burayı sadece bizim yaşama alanımız 
olarak görmedik. Kuşların ve bizim ihtiyacımız için farklı türlerden meyve fideleri 
diktik. Bugün bu fideler kocaman ağaçlara dönüştü. Hasat ederken ağaçların en 
üst dallarındaki meyveleri özellikle toplamıyoruz. Ceviz ağaçlarımız için durum 
farklı; tüm meyve kargaların… 

Eksikleri tamamlanıp fonksiyonu zamanla artan zeytinliğimiz, zamanla bir 
çiftliğe dönüştü. Burada yetiştirdiğimiz tüm ağaç, sebze, çiçek türleri ve bunlardan 
beslenen insanlar ve diğer canlıları düşünerek her türlü kimyasalı reddediyoruz. Bu 
seçim beraberinde çok büyük bir iş yükünü getirmesine rağmen, gönüllü destek 
veren dostlarımızla altından kalkabiliyoruz. 

Her yıl 2-5 ton arasında zeytini, sofralık, yağlık olarak işleyip ağaçların altına dökülen 
zeytinleri de ayrıca toplayıp sabunluk yağ olarak hazırlatıyoruz. Bulunduğumuz 
bölgede ne yazık ki zeytin sıkımı için taş değirmenler yok. Ancak üretim şeklimizi 
destekleyen bir yağhanede, içine başka zeytinliklerin ürünü karışmadan soğuk 
sıkım yaptırabiliyoruz. 

Çiftlik, beslenme ihtiyacı duyduğumuz her konuda bizi besliyor. Zira mutfakta 
tükettiğimiz sebzeleri kendimiz yetiştiriyoruz. Bu sebzelerin fidelerini, yerel 
tohumlardan kendimiz üretip ihtiyacımızdan fazla olanı, tükettiğini üretmek 
isteyenlerle paylaşıyoruz. Dünyanın renklerini etrafımızda bolca görelim diye çiçek 
yetiştiriyoruz. Dostlarımızla ve bahçemizi kendi yuvası gören gönüllülerimizle 
sohbetimizi mayalasın diye uzun sofralar kuruyoruz. Üretim yöntemlerini 
deneyimlemek, öğrenmek isteyenler için yine çiftliğimizin gönüllüleri ile atölyeler 
düzenliyoruz.

Çiftliğimiz, tükettiğini üretme derdi olup bizim bildiğimizi öğrenmek ve 
bilmediğimizi öğretme isteğine açık herkesin de ortak yaşama alanı olsun istedik. 

K Ö Y  H A V A S I
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Bu isteğimiz yıllar içinde kocaman bir 
gerçeğe dönüştü. Zira Foça Zeytindalı 
Birliği’nin üreticilerinden biri olduktan 
sonra aynı yöne baktığımız üreticiler ve 
türeticilerle buluşup Foça’da tarımsal 
üretimin herkes için adil olması adına, 
ekip olarak çalışma fırsatı bulduk. Bunları 
yaparken çiftliğimizde bilmediklerini 
öğrenmek isteyen pek çok insanla da 
buluştuk. Beraber çalışırken onların 
“Fadime abla burası TaTuTa çiftliği gibi, hadi 
başvuralım” demesiyle Buğday Derneği 
ile yolumuz kesişti. Böylece 2014 yılında 
TaTuTa ağına katılarak birbirinden değerli 
üreticiler ve tarımsal üretime değer veren 
gönüllü ağı ile buluştuk. 

Niyeti bir olanların yolu tek olmuyor. 
Bu birliktelik bize İzmir’de Gediz Ekoloji 
Topluluğu’nu kurup İzmir’in kuzeyinde 
yaşayanları, adil üretimi benimseyen 
küçük üreticilerle buluşturma yolunu 
açtı. Bu buluşma, İzmir’deki ve 
Türkiye’deki diğer gıda toplulukları, 
üreticilerle yardımlaştığımız ve yeni gıda 
topluluklarının kurulması için birlikte 
hareket ettiğimiz yeni birliktelikleri de 
beraberinde getirdi. Bugün hala böyle… 

Gıda topluluğu kavramı benim için 
doğa gibi. Keskin çizgileri yok. Topluluğun 
ilkelerine, bulundukları bölgedeki ve 
eldeki imkanlara göre uygulama şekilleri 
çeşitlilik gösteriyor. Kimi yerel pazar 
şeklinde, kimi semt ya da ilçe merkezli 
gruplar veya abone sistemini tercih 
edebiliyor. İzmir’deki gıda toplulukları bu 
anlamda çeşitlilik gösteriyor. Hepsinin 
temel varlık nedeni aynı; kimyasallardan 
uzak üretilen yerel ürünlerin aracı 

K Ö Y  H A V A S I

İzmir’deki gıda toplukları

» Batı İzmir Topluluk Destekli 

Tarım Grubu (BİTOT)

www.bitot.org

» Gediz Ekoloji Topluluğu (GETO)

www.gedizekoloji.com 

» Originn Gıda Topluluğu

www.originn.com.tr 

» Güzel Gıda Topluluğu (GGT)

Pınar Öztopçu  

farmpinara@gmail.com

» Homeros Gıda Topluluğu

www.facebook.com/groups/

homerosgt

» Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi 

Bölümü Gıda Topluluğu

http://www.bitot.org
http://www.gedizekoloji.com
http://www.originn.com.tr
http://www.facebook.com/groups/homerosgt
http://www.facebook.com/groups/homerosgt


59YAZ 2021

K Ö Y  H A V A S I

olmadan, güven, dayanışma ve gönüllülük esaslı bir yapı içinde paylaşımı. Bu 
paylaşımın ana konusu sadece tarladan çıkan son ürün değil. Ürünün üretim 
aşaması ve sonrasındaki tüm süreçlerde topluluk üyeleri sorumluluk üstleniyor. 
Bu yaklaşımla, topluluk üyeleri, üretim aşamasına da gönüllü destek verebiliyor. 
Ürün fazla çıktığında ortaklaşa karar alınıp, ürünü birlikte ikincil ürüne çevirmek gibi 
yöntemler de hayata geçirilebiliyor. 

Gıda Topluluklarının türeticileri, kimyasalları tercih etmeden tarımsal üretim 
yapmanın fazladan insan ve emek gerektirdiğini, artan maliyetlerle üretim yapmanın 
güçlüğünün farkında olarak, üreticinin yaşadığı tüm sorunların çözümüne ortak 
oluyor. 

Bu nedenle Gıda Topluluklarını, bir çeşit imece hareketi olarak da tanımlamak 
mümkün. 

Zeytinliğimin mülkiyeti kağıt üzerinde bana ait olmasına rağmen ne aklım ne 
de kalbim böyle demiyor. Burası, her mevsim değişen bitki, renk, kuş çeşitliliği ile 
doğanın anlattıklarını dinlemek isteyenlerin açık hava okulu. Benim de okulum… 
TaTuTa ağı üzerinden gelen gönüllülerden bugüne kadar çok fazla konuda bilgi 
edindim. Hatta itiraf edeyim; gelen başvuruları değerlendirirken eğer aynı dönem 
için fazla başvuru varsa tecrübeleri arasında bizim bilmediğimiz konular olan kişileri 
tercih ediyoruz. Bildiğimizi paylaşmanın yanında burası bizim de öğrenmeye 
devam ettiğimiz bir yer. 

Şehir hayatından ayrılıp zeytinliğin getirdiği 
bunca berekete kavuşmamızın nedenlerinden 
olan annemiz, Neriman Başsivri 18 Mayıs’ta 
ebediyete kavuştu. Zeytinlikteki tüm 
buluşmalarımızda ve yaptığımız her üretimde 
yaşamaya devam edecek, biliyoruz…

Fadime-Kaplan Zülfikargil TaTuTa Çiftliği

Arazi alanı: 14 dönüm
Faaliyetler: Fermente gıdalar, bahçecilik, 
sebze, meyve
Hayvanlar: Tavuk, kaz, köpek
Ürünler: Zeytin, zeytinyağı, turşu, 
işlenmiş ürünler (salça, pekmez, reçel, 
kurutma, vb), sabun
Ziyaretçi Kabul Zamanları: Eylül-Aralık
Yer: İzmir, Foça, Ilıpınar

Başa Dön
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Yaprak Özgür: 
Onun üretme arzusunu 
destekliyorum”

Ekolojik yaklaşımı 
kendi doğamızla 
bağlantıda olmayı 
ve bu sayede aslında 
doğadan da ayrı 
olmadığımızı kavramak 
olarak gören Yaprak 
Özgür, anne olarak 
da bunu yaşamaya ve 
aktarmaya çalışıyor. 

Röportaj Aslı Erdursun

Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?  
Çocukluğumdan beri insana ve dünyaya merakla bakan biri oldum, beni psikoloji 

okumaya yönelten de bu merak hali oldu. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
mezunuyum. Klinik Psikoloji yüksek lisansımı Amerika’da Pasifik Üniversitesi’nde 
tamamladım. Çalışma hayatıma Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda başladım, 
uzun süre sivil toplum alanında çalıştıktan sonra mesleğime geri döndüm. 
Bu süreçte bir yandan sanatla terapi yöntemleri ile bir yandan da çemberler 
ve topluluk deneyimleri ile tanıştım. 2017 yılında Yapika Yaratıcı Yolculuklar 
Atölyesi’ni kurdum. Burada sanat terapisi ve gestalt terapisi yaklaşımlarından 
yola çıkan ve  grup deneyimlerinden beslenen;  katılımcıları kendileri, birbirleri ve 
yaşamla daha derin bağlar kurmaya teşvik eden bireysel seanslar, grup terapileri, 
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atölye çalışmaları ve danışmanlık 
süreçleri yürütmeye devam ediyorum. 
Aynı zamanda Ayşe Gökçe Bor ve Sezin 
İlbasmış Dindaroğlu ile Kalpten İşler adlı 
bir sosyal girişimin ortağıyım. 

Ekolojik yaşam sizin için ne zaman 
başladı? Yaşamınızda değiştirdiğiniz 
alışkanlıklarınız neler? 

Aslında tam bir şehir çocuğuyum, 
doğa ile temasım çok azdı büyürken. 
Yeşil ve siyah zeytinin ayrı ağaçlardan 
gelen ayrı türler olmadığını 25 yaşında 
öğrendim mesela… Bir bitkiyi, bir ağacı 
tanımak, böcekten arıdan ölesiye 
korkmadan doğada gezebilmek benim 
için yetişkin yaşamında öğrendiğim 
deneyimler oldu. 2013 yılında Anadolu 
Jam organizasyonu ile Bayramiç Yeniköy’de geçirdiğim bir hafta benim hem 
doğa ile hem de yaşam ile ilişkimi kökten değiştirdi. Doğada olmanın bana 
ne kadar iyi geldiğini ve ekolojik yaşama dair pek çok şeyi orada öğrendim. 
Bundan sonrası sürekli bir pratik hali… Hem gıda ile ilgili seçimlerim hem de 
kullandığımız temizlik, hijyen ürünleri ile ilişkim oldukça değişti. İzmir’e taşınma 
kararımızda da bu farkındalığın çok etkisi oldu. Şimdi gıda topluluklarından 
alışveriş ediyor, evde kompostumuzu yapıyoruz, atıklarımızı azaltmak ve geri 
dönüştürmek konusunda çaba gösteriyoruz. Yapika’nın ufak bir bahçesi var, 
orada ve balkonumuzda sebze yetiştiriyoruz. Permakültüre dair edindiğimiz 
bilgileri ufak ufak hayat geçirmeye çalışıyor, kırsalda bir yaşamın hayalini 
kuruyoruz. 30 yıl boyunca tek bir ev bitkisini bile yaşatamamış biri olarak tüm 
bunlar bana çok büyük bir tatmin duygusu veriyor. Yine de hala ekolojik ayak 
izimiz konusunda yolumuz uzun bunu da görüyorum.

Doğanın döngüsünde de var olan ve kendi doğanızın parçası olan ‘doğum’, 
doğa ile aranızdaki bağı nasıl değiştirdi?

Doğum benim için büyük bir eşik oldu, doğumun kendisi sayesinde kendi 
bedenimin farkında olmadığım hatta beni korkutan kapasitesini keşfetmenin 
yanı sıra lohusalık süreci ve sonrasında da hayatım kökten değişti diyebilirim. 
Benim için oldukça zorlu bir dönemdi, bir bebeğin dünyaya gelişini, gün gün 
değişimini ve onun büyümesi için gereken emeği görmek, kendi çocukluğum 
ve geçmişimle bağ kurmak ve sonrasında da hayatımın tamamen benim 
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insiyatifimde olmadığını fark etmek, 
hayatımdaki öncelikleri yeniden 
belirlemek anlamında çok etkili oldu.

Çocuğunuz doğduktan sonra 
ona bu bilinci nasıl aktardınız? 
Çocuğunuzun doğa ile ilişkisi nasıl?

Kızımın doğa ile ilişkisi adına hem 
İzmir’de bir yaşam kurmamız, ailemin 
de Urla’ya yerleşip kırsal bir düzene 
yaklaşması etkili oldu. Aynı zamanda 
temel olarak bu hassasiyeti gözeten bir 
anaokulu seçimi yapmamız hem onun 
hem de bizim hayatımızda bu anlamda 
katkıda bulundu.Melis, Yedi İklim’de 
toprakla ağaçla, yaşam döngüleri ile 
sürekli iç içe büyüdü, kendini ve doğayı 
bir gördüğü, öğrenme deneyiminin 
çoğunlukla doğadan beslendiği 
bir ortamda olması, beslenme 

alışkanlıklarının da bu yönde desteklenmesi bizi çok rahatlattı. Aynı zamanda 
bir topluluğun parçası hissettiğimiz bir süreç oldu; takas etkinlikleri, doğada 
kamp deneyimleri bize de çok iyi geldi. İlkokulda da benzer bir seçim yaptık 
ve Başka Bir Okul Mümkün İzmir Kooperatifi’nin okulu olan Renkli Orman’a 
devam ediyoruz. Pandemi koşulları hayal ettiğimiz süreci oldukça baltalamış 
olsa da bu koşullarda bile bizim gönlümüzü rahatlatan bir seçim oldu. Melis 
şimdi 7 yaşında, doğanın döngülerine şimdiden bizim kadar hakim. Çok sevdiği 
karpuzu yerken bunun çekirdeğini saklayalım ekeriz diyebiliyor, tavukların 
yavruladığının, yavruların büyüdüğünün, bir bitkinin ya da hayvanın yaşlanıp ya 
da hastalanıp ölebileceğinin, mevsimlerin birbirini izlediğinin ve insanlar olarak 
doğa üzerinde zaman zaman olumsuz olan bir etkimiz olduğunun farkında.

Ekolojik anne kavramı sizde neler çağrıştırıyor?
Ekoloji ilk olarak doğaya karşı olan bir hassasiyeti çağrıştırsa da, ben ekolojik 

yaklaşımı kendi doğamızla bağlantıda olmayı ve bu sayede aslında doğadan 
da ayrı olmadığımızı kavramak olarak görüyorum.  Bir anne olarak da bunu 
yaşamaya ve aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki Melis’in doğumundan sonra ben de 
önce kullandığım ürünleri ve onun beslenme alışkanlığı için yaptığım seçimleri 
gözden geçirdim. Zaman geçtikçe bu süreç değerlerim ve davranışlarım 
arasındaki uyumu ve farklılıkları gözetmeye doğru dönüşmeye başladı. Her 
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türlü üretimi -bu yemek yapmak, 
bitki yetiştirmek, örgü örmek ya 
da bir sanat çalışması yapmak, 
bir şeyleri tamir etmek ya da icat 
etmek olabilir- yaşatmak ve teşvik 
etmek, aynı zamanda tüketim 
konusunda da farkındalığımızı 
canlı tutmak benim için önemli. 
Ekolojik bir perspektiften bakınca 
yapılabilecek çok fazla şey var ve 
halihazırda zorlu olan ebeveynlik 
yolculuğunda tüm bunları yapabilir 
olmayı kendimizden beklemek 
bence biraz haksızlık. O yüzden de 
son yıllarda özen gösterdiğim şey, 
daha ziyade olumlu ve olumsuz 
seçimlerimin farkında olmak. 
Evet gıda topluluğundan alışveriş 
yapıyorum ama aynı zamanda 
marketten de yapıyorum ya da dışarıda ideal koşullarda yetişmemiş şeyleri de 
yiyor ve yediriyorum. Öte yandan okul seçimlerimizle de beslenme konusunda 
da desteklendiğimi hissediyorum böylece çoğunlukla daha içimi rahatlatan bir 
dengede kalmak bana şu an için yeterli geliyor. Bu aynı şekilde diğer tüketim 
alışkanlıklarımız için de böyle. Yalnız başımıza tüm bunlarla başetmenin biraz zor 
olduğunu hatırlamak ve aynı hassasiyeti gözeten topluluklardan beslenmeye 
çalışmak iyi geliyor. 

Çocuğunuz için neler üretiyorsunuz?
Birlikte sebze ve bitki yetiştiriyoruz. Ona küçüklüğünden beri kıyafetler 

örüyorum. Mümkün olduğunca evde temiz gıdaya erişim sağlıyorum. Küçükken 
yoğurt ve peynir yapıyordum, şimdi zaman ayırmak biraz zorlaştı. Kendim bilfiil 
üretemesem de üretim süreçlerinin farkında olmasına özen gösteriyorum ve 
onun üretme arzusunu destekliyorum.

Şehirde çocuk büyütürken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
En zoru özgürce onu bırakabildiğim bir açık alanın olmaması, her zaman 

bir tedirginlik var, kendi başına hareketi oldukça kısıtlanıyor. Parklardan pek 
memnun değilim, özellikle yenilenen parklar onların hareketine ve hayal 
gücüne olanak sağlamıyor. Kum yerine daha hijyenik olduğu için kauçuk ve her 
yeri koruma için kapatılmış sınırlı harekete imkan tanıyan plastik oyun araçları 
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var; toprağa dokunabildiği yer az. Bir şekilde yaratıcılığını ortaya koyabileceği 
bağımsız hareket edebileceği araç gereç az. Okula ulaşım hep araçla, trafikte 
çok zaman geçiriyor. İzmir’de kışın havanın kalitesi de düşüyor. Şehirde 
sosyalleşmek hep ekstra efor isteyen bir süreç, bu da aileleri yalnızlaştırıyor. 
Burada tek avantajımız, şehirden kolaylıkla çıkabiliyor olmak. 

Pandemi döneminde çocuğunuz için en büyük motivasyon ne oluyor? 
Sanırım bizimle birlikte daha çok zaman geçirmek onun için büyük 

motivasyon oldu. Bunun yanı sıra yazdan beri devam ettiğimiz online bale/dans 
etkinlikleri ev içinde ve kısıtlı da olsa bedeni ile ilişkide kalmasına ve enerjisini 
kanalize etmesine yardımcı oldu. Okulumuzun topluluk kültürü ve çocukların 
duygularına oldukça yer açan bir pedagojik yaklaşıma sahip olması da bu süreçte, 
öğrenme motivasyonunu ve aidiyet duygusunu korumasına olanak sağladı. 
Bir de bence hep beraber bir şeyin içinden geçiyor olma deneyimi de onu 
rahatlatan faktörlerden biri. Bize göre bazen daha doğal ve rahat karşıladığını 
görüyorum olanları. Biz de olabildiğince evde açık iletişimi korumaya ve onun 
hayal kırıklığına, öfkesine, özlem duygularına alan tutmaya çalıştık.

E K O L O J İ K  A N N E
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Yaz meyvelerini kışa 
hazırlayın

Yazı ve Fotoğraflar Sevgi Akar

Kilerin olmazsa olmazı meyve kurularıdır. Bir meyve ağacı 
hasat zamanında genellikle bir ailenin ihtiyacından fazlasını 
verir. Fazlalar ya dalında kuruyarak ya da kurutularak 
muhafaza edilir.  

A N A B İ L G İ

Yerel çeşitler kurutmaya daha uygundur. Atalarımız Anadolu’nun birçok 
yöresinde yaz başından kışa kadar dalından elma ve armut yeme şansına sahipti. 
Haziranda olgunlaşan ekşi tatlı Orak elmasından, aralık ayında olgunlaşan Kış 
elmasına kadar 19 çeşit elmanın bulunduğu Bayramiç, yerel meyve çeşidinde 
zengin bölgelerimizden biri. Bu çeşitlilik gıda güvenliğini de beraberinde 
getiriyor. Bu nedenle su, gübreleme, budama gibi ihtiyaçları minimum olduğu 
gibi, hastalıklara karşı da daha dirençli oluyorlar. 

Yerel meyveleri korumanın adımlarından biri de onlar hakkında belgeleme 
ve envanter çalışması yapmak. Unutulmaya yüz tutmuş yerel meyveleri 
araştırdığımız Bayramiç bölgesinde 94 çeşit yerel meyveyi envanterimize aldık. 
Bunlardan 19 çeşidi elma, 24 çeşidi armut olmak üzere erik, incir, ayva gibi artık 
yerel pazar tezgahlarında neredeyse görülmeyen meyve çeşitlerinden oluşuyor.
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Kurutma
Elma, armut, erik gibi meyveler 

kabukları soyulmadan kurutulur. Elma, 
armut, iri çeşit erikler üçe dörde 
bölünüp çekirdekleri alınır.  Daha 
küçük erikler ise çekirdeğine değecek 
kadar iki üç yerinden çizilir. Meyveler 
dilimlendikten sonra kekikli ılık suya 
batırılır.  Yüksekçe bir yere ya da bez 
üzerine güneşe serilir, birkaç günde 
kurutulur. Elle tutulduğunda yapışkanlık 
kalmıyorsa kurumuş demektir. Bazı 
bölgelerde meyveler kuruduktan sonra 
sepetler içinde ılık kekikli suya batırılıp 
bir kaç saat daha kuruması beklenir. 
Kurutma için en ideal zaman temmuz 
ve ağustos aylarıdır. 

Askıda olgunlaştırma
Meyvelerin bazı türleri henüz olgunlaşmadan koparılır  ve kapalı yerde “olma” 

ya bırakılır. Bunlar yavaş yavaş olgunlaşır, yumuşar ve içindeki fruktoz oranı 
artar. Bunlar olana kadar kış  gelir. Kış kavunu, armudu, üzümü vd. Bunlara 
askılık denir.

Kuru meyve muhafazası
Kuruyan meyveler kerpiç ya da taştan yapılan ve havalandırması olan 

mekanlarda daha uzun süre muhafaza edilebilir. Muhafaza kabı için sepet, tahta 
sandık ya da bez torbalar tercih edilir. 

Nasıl tüketilir?

Elma, armut üzüm kayısı gibi meyveler kaynatılarak hoşaf (hoş ab; hoş su 
anlamında) yapılır. Eğer hoşaf içindeki taneler iyice ezilip püre kıvamına 
getirilirse ona da ”zıvırma” denir. 

Kuru elma, armut üzüm, kayısı, trabzon hurması gibi katıklar kahvenin 
yanında sunulabilir. 
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Ekşice armudu

“Ağustos ayında olan Ekşice armudu pek makbuldu. Toplayıp, kurutur 
çuvallara doldurur, toptancı Ahmet’in gelmesini beklerdik. Bizim köyden 
20, 30 çuval kadar ekşice armudu kurusu çıkardı. İyi bir gelir kapısıydı 
bizim için. Artık ekşice armudu da pek kalmadı, kuru meyve toptancısı 
da gelmez oldu.  Şimdilerde ise Mis armudu olanlar kurutup pazarda 
satabiliyor.”

Aktaran: Bayramiç, Köseler Köyü’nden Müsvet amca (75).

Üzüm Kurutma
Çanakkale bölgesinde Üzüm kurutmak için en ideal zaman üzümlerin 

olgunlaşıp, sabah çiğinin henüz düşmediği agustos sonu, eylül başıdır. 
Salkımlardan ezik, çürük ve kurumuş üzümler tek tek ayıklanır, saplar yukarı 
bakacak şekilde istiflenir. Bir taraftan da bandırma suyu hazırlanır, Bu suyun 
hazırlığı şu şekildedir. Yarım kova kadar meşe külüne kova dolacak kadar kadar 
sıcak su konur, birkaç saat içinde dibe çöken küllerden üstte kalan berrak su 
alınıp en az 30 cm yüksekliğinde bir tencereye konur, altına ateş yakıp kaynaması 
beklenir, bu arada suya bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve karbonat ilave edilir, 
Bir demet kekik de kaynayan suda üç beş dakika kadar bekletilir. Taşma kıvamına 
gelen suya üzüm salkımları daldırılıp iki üç saniyede çıkarılır ve sapları yine yukarı 
bakacak  şekilde kasalara dizilir. Bandırılan üzümler tavanda kiremitlere serildiği 
gibi zeminde de kurutulur. Zemine çam pürçeklerinden (kuru çam yaprakları) bir 
yatak hazırlanır, salkımlar birbirine değmeyecek şekilde pürçeklerin üstüne serilir. 

A N A B İ L G İ
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Pürçekler, salkımların alttan da havalanması sağladığı gibi, hayvanların üzümlere 
erişimini de engeller. Yaklaşık bir hafta sonra sabah saatlerinde salkımlar ters yüz 
edilir. Bu işlem öğle sıcağında yapılırsa üzümler saplarından dökülür ve salkım 
bir bütün olarak çevrilemez. Çiğ düşerse geceleri üstünü kapatmak gerekir. Beş 
altı gün sonra üzümler tamamen kurumuş olur.  Kuruyan salkımlar bir sepet ya 
da sofra bezlerine alınır, kısa saplarından ayrılarak tanelenir. Çöpsüz üzümler 
tozlarından arınındırılmak için yıkanır ve bir bez ya da ahşabın üstüne serilerek 
bir gün daha kurutulur. Kış boyu yemek için sepet ya da bez torbalara koyarak 
kilere kaldırılır. Bayramiç bölgesinde en makbul kuru üzüm çekirdekli Hazfıaali 
üzümüdür.

KURU MEYVE SÖZLÜĞÜ
KAK: Kurtulmuş nesneleri ifade eder. Kurutulan meyveler kabuklu 
kabuksuz, çekirdekli çekirdeksiz olup olmadıklarına göre ayrı isim alırlar. 
Çünkü bunlar şeker kaynağıdır. Bu sözcükler bugün kaybolmuştur. Tıpkı 
yerel meyve çeşitlerimizin kaybolması gibi.
Açma: Erik ve kayısı kurusu
Çahşak: Kurutulmuş kayısı, üzüm gibi meyveler.
Döğme: Ahlat ve armut tokmakla ezilerek kurutulmuşu
Furuç: Fırında kurutulmuş armut
Huruş: Fırında kurutulmuş meyveler
İncaz: Kabuğu soyulmuş erik kurusu  
Katkan: Elma ve armut kurusu  
Kurukayış: Pişirildikten sonra ipe dizilip kurutulan kestane
Kükürt: Dibekte dövülmüş ahlat
Küli: Yarılmadan kurutulan meyveler
Lalavuç: Çekirdeği ile kurutulmuş zerdali
Pohmıt: Dut kurusu
Soymaca: Soyularak kurutulmuş elma dilimleri
Yargaç: Çekirdeği çıkarılmış kuru kayısı
Zingit: Yaban armudu kurusu
Hoşaf: Kurutulmuş meyveden yapılan içecek

Kaynak: Türkiye Halkının Kültür Kökenleri 1: Giriş, Beslenme Teknikleri - Burhan 
Oğuz

Başa Dön
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Küresel Adil İyileşme Buluşması, 9-11 Nisan arasında Vandana 
Shiva’dan Greta Thunberg’e ve Naomi Klein’a, dünyanın dört bir 
tarafından konuşmacıları çevrimiçi ortamda bir 
araya getirdi. 96 oturum ve atölye, 70 küsur 
sanatçı ve 7 bin katılımcıyla gerçekleşen buluşma, 
Krizler Çağı’nda iklim adaletinden adil iyileşmeye, 
yerli halkların, ötekileştirilmiş kesimlerin ve 
gençlerin sesi olmaktan yeşil aklamaya ve eko-
anksiyeteye birçok konunun masaya yatırıldığı 
kapsamlı bir etkinlik oldu. Sizler için bazı 
oturumlarda öne çıkan görüşleri derledik.

Herkes için adil iyileşme

İ Z L E N İ M

Derleyenler Nil Ormanlı Balpınar, Özlem Gürtunca İllüstrasyon: Neval Ergün

Küresel Adil İyileşme 
Buluşması’nın Aggy Hall’un 
moderatörlüğünü yaptığı 
açılış paneli, adil iyileşmenin 
neye benzediği ve bu 
fırsatı sadece Covid-19 
krizi bağlamında değil, 
birbirleriyle bağlantılı olan 
sağlık, ekonomi ve iklim 
krizini de kapsayan bir 
iyileşme açısından nasıl 
değerlendirebileceğimiz 
konusuna ayrılmıştı.

Gazeteci ve yazar Naomi Klein, her şeyin son yıllarda -bizim istediğimiz 
şekilde olmasa da- çok hızlı değiştiğinin, beş sene önce karşı çıktığımız konular 
ile bugünkülerin aynı olmadığının altını çizdi. Bu doğrultuda, değişimi nasıl 
tasarlayacağımızı düşünmemiz gerektiğini, ekonomik teşviklere ve büyük ölçekli 
hareketlere ihtiyacımız olduğuna dikkat çekti.

Klein’e göre, “Salgın bu sürecinin aslında tanı koyan bir yanı var ve dışarıda 
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tutulan kişilerle birlikte, haksızlıklar ve eşitsizlikler daha da kötüye gidiyor; bir 
zamanlar ‘gözden çıkarılabilir’ olarak görülenler Covid-19 ile birlikte ‘kurban 
edilebilecekler’ listesine alındı, ama adil iyileşme bunu düzeltebilir.”

Dominique Palmer, birbirinin içine girmiş krizler kötüleştikçe gençlere 
yönelik tehdidin de çoğaldığını belirtti. Londra’nın en kirli bölgelerinden birinde 
büyüdüğünü ve oradaki eşitsizliğin ayen beyan ortada olduğunu söyleyen Palmer, 
Birleşik Krallık’ta, siyahi kesimin genellikle bu bölgelerde yaşadığını ve soludukları 
havanın bile tehdit altında olduğunu ve bunun giderek kötüleşeceğini aktardı. 
Bu krizlerin hayatlarını, sularını, geçim kaynaklarını etkilediğini; ötekileştirilen, 
yoksulluk içindeki kesimin bu krizden orantısız bir şekilde etkilendiğini belirten

Palmer, bunun sonucunda iklim mültecilerinin ortaya çıktığını vurguladı.
Palmer’in konuşmasında bir önemli vurgu daha vardı; eko-anksiyete. Zihinsel 

sağlığın üzerinde çok da durulmadığını söyleyen genç aktivist, sözünü ettiği 
tehditlerin önemli psikolojik etkilerini olduğunu, birçok gencin de eko-
anksiyeteden muzdarip olduğunu vurguladı: “Hem insanları hem de gezegeni 
koruyan adil bir dönüşüme, iklim ve çevre adaletini gözeten somut iklim eylem 
planına ihtiyacımız var. Kendi neslimin ve gelecek neslin korunduğu bir geleceğin 
kalbinde gerçek iklim adaletinin yatması gerekiyor. Çözümlerin eşitlikçi olması; 
politikaların, krizin bu iç içe geçmiş yönlerine hitap eden iklim adaleti üzerine 
kurulması ve bununla birlikte sosyal ve ekonomik eşitsizliği ortadan kaldırması 
gerekiyor. Çevre yıkımına neden olan şirketlerin ve hükümetleri yargılayan, 
sorumlu tutan yasalara ihtiyacımız var.”

Palmer, gençlerin de karar alma aşamalarında yer almaları gerektiğini dile 
getirdi ve “Biyoçeşitliliği korumak istiyorsak, yerli halkların haklarını korumamız 
ve onların yöntemlerine saygı duymamız gerek.” dedi.

Palmer’in sözleri doğrultusunda iklim krizinde herkesin çözüme ortak olması 
gerektiğini, kimseyi dışarıda bırakmayan bir iklim hareketinin gerekliliğine vurgu 
yapan Aggy Hall, alternatif bir dünyanın resmini çizerken toplumun ilgisini 
çekmenin zor olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz bu dönemde, aktivizmin işe yaradığını öğrendiğimizi söyleyen 
yazar Amita Ghosh, Brezilya’dan Bolsonaro, Amerika’dan Trump örneklerini 
vererek son 8-10 yılda aktivistlerin etkinliğinden bahsetti ve onlardan ilham 
aldığını söyledi. Ayrıca bunların sadece eylemden ibaret olmadığını, alternatif 
bir dünyayı, yaşamanın farklı bir yolunu canlandırıp bizlere gösterdiklerinin de 
altını çizdi.

Yazının devamı

Başa Dön

https://www.bugday.org/blog/herkes-icin-adil-iyilesme/
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Bu dayanışma 
kurtaracak bizi...

Buğday Derneği’nden önce birçok gönüllülük deneyimim oldu. Yolda çoğaldık 
evet, bana kattıkları çok şey oldu. Ama sonunda, sonuca odaklı olduğum için 
hep umutsuzluğa kapıldım. 

Buğday’a girdikten sonra, önceden umudumu kıran şeylerin toplumsal 
değişimi sağlamaya çalışma çabam olduğunu fark ettim. Ama bu bir sonuçmuş. 
Asıl olması gereken ise önce insanın kendinde başlatacağı değişimmiş. 
Birey olarak inandığım doğrular doğrultusunda değişmesi için çabaladığım 
gerçekliklere karşı olan mücadelemde, daha küçük düşünmem gerekiyormuş. 
Bu düşüncenin temel taşı ise ‘tercihler’. Tüm tercihlerimiz aslında istediklerimiz 
diye düşünürsek sonuçlarının da ne kadar isteyeceğimiz şeyler olup olmadığını 
bilmemiz gerekiyor. Daha bütünsel bir düşünme ama bireysel tercihlerden 
geçen bir yol.

İnsan tek başına sorun olduğunu fark ettiği şeylerin 
üstesinden gelemiyor ve bir topluluğa girmek istiyor. Yol 
gösterici olsunlar, yolda da çoğalarak ilerleriz diye. 

Yazı Aslı Erdursun

G Ö N Ü L L Ü  D E N E Y İ M İ

Fotoğraflar: Buğday Arşivi
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Buğday ekibine katıldıktan sonra ilk kez bir çiftlikte gönüllü çalıştım, 
permakültür çiftliği gezdim, topraktan ürün toplayıp sonra onu pişirdim, atalık 
tohum ektim, malçlama yaptım, kompostun ne olduğunu öğrendim, üreticilerle 
tanıştım, neleri üretebileceğimi ve gerçekten iyi bir şey üretmenin ne kadar 
büyük bir emek ve başkaldırış olduğunu öğrendim. O yüzden üretemiyorsam 
da tükettiğim şeyleri doğru yerden aldığımda bana ne kadar iyi geldiklerini, 
dolaylı olarak doğaya zarar vermediğimi bilmek çok güzel bir şey. Vicdan da tam 
burada devreye giriyor. Çok büyük emeklerle üretilen ürünlere saygı duymaya 
başlayınca, fazlasını da tüketemiyor ki insan zaten. Öncelikle düşündüğüm ilk 
şey bir tüketici olarak bir şeyi alırken ne kadar ihtiyacım olduğu ve kimin ürettiği. 
Bunun sonucunda duyarlı insanlarla bağ kuruyor ve lokal ürünleri destekliyorum. 
Çünkü birbirimize ihtiyacımız var, bu dayanışma kurtaracak bizi. 

Çevremizdekilere farklı bir yaşamın mümkün olduğunu gösterebilmek 
yaratabileceğimiz en büyük farkındalıkmış. Büyük değişimler önce kendinden 
başlar sonra etrafa yayılırmış. Güzel olan her şey yayılır ve güzellik büyür, 
çoğalırmış. Benim bu yolda öğrendiğim en önemli şey bu oldu.

Buğday kesinlikle çok farklı kapılar açıyor, eğer o kapılara doğru yoldaysanız 
uğrayın mutlaka bize. Kalktığınızda eminim ki farklı bir yoldan devam 
edeceksiniz… 

Ekolojik dönüşüme destek olmak ister misiniz? Videoyu İzleyin

Gezegenimizi iyileştirmek, doğa dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarını yaygınlaştırmak 

bizim yaşamlarımızı da iyileştirecek. Birlikte atılacak çok adım, yapılacak çok iş var.  

Mümkün olduğunu bildiğimiz dünyayı var etme yolculuğumuza siz de katılın!

Buğday Derneği’ne gönüllü olmak için tıklayın

G Ö N Ü L L Ü  D E N E Y İ M İ

Başa Dön

https://www.youtube.com/watch?v=DTfKoR7qBZU
http://www.bugday.org/blog/gonullu-basvurusu/
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İlham Veren Kitaplar
Bizi dönüştüren, ekolojik yaşam mücadelemizde 
bize ilham veren kitapları sizin için derledik.

Kuşların Felsefesi, Philippe J. 
Dubois, Çeviren: Murat Erşen, 
Domingo Yayınevi, 172 sayfa

Görmek isteyenler için doğa, ilham 
verici olaylarla ve canlılarla dolu. 
Sayfalarca bilgiyi okumaktansa, 
doğada geçireceğiniz ve gerçekten 
orada olabildiğiniz birkaç dakika, 
daha çok şey katabilir hayatınıza. 
Kuşların Felsefesi, ilham kaynağı 
olarak kuşları alıyor ve kuşların 
davranışlarından insanlar için hayat 
dersleri çıkarıyor. 

İnsan Denen Hayvan - Hastalıkta 
ve Sağlıkta Hayvanlardan 
Öğrenebileceklerimiz, Barbara 
Natterson Horowitz, Çeviren: 
Şiirsel Taş, Metis Yayınevi, 368 
sayfa

Doğadan ilham almaya devam 
ediyoruz. Bu kez yalnızca 
kuşlar değil, tüm hayvanlar 
ilham kaynağımız. İnsan Denen 
Hayvan’da Horowitz ile bilim 
yazarı Kathryn Bowers, insan 
sağlığıyla hayvan sağlığı arasındaki 
çarpıcı paralelliklere dikkat çekerek 
tıpta insanmerkezciliğin aşılması 
çağrısında bulunuyorlar.

Hazırlayan Turgay Özçelik

O K U M A  Ö N E R İ L E R İ



74 YAZ 2021

Kazdağları Öyküleri, Melih 
Aşanlı, Yeni İnsan Yayınevi, 184 
sayfa

Biraz da yüzümüzü insana 
döndürelim. Melih Aşanlı, 
Kazdağları’ndan içimizi ısıtacak 
hikâyeler anlatıyor kitabında. 
İnsanın doğanın ayrılmaz 
bir parçası, bir bütünün iki 
penceresi olduğunu hatırlatıyor. 
Köylülerin yöresel ağız 
özellikleri ile kahvehanelerde, 
şenliklerde, günlük sohbetlerde 
konuştukları tüm konular 
insanlığın dili haline geliyor.

O K U M A  Ö N E R İ L E R İ

“Ekolojik Dönüşüm” için 
kütüphanenizde yer açın!

Victor Ananias’ın Ekolojik 
Dönüşüm Rehberi ile Dönüşüm 
Kitaplığı Serisi’nin yenilenen 4 
kitapçığını set halinde satın alarak, 
hem yaşamınızda ekolojik bir 
dönüşümün tohumlarını atabilir 
hem de Buğday Derneği’ne 
destek olabilirsiniz. 
dukkan.bugday.org adresinden 
sipariş verebilirsiniz.

Başa Dön

Fotoğraf: Bahar Aslan

http://dukkan.bugday.org
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Her şey kendi zamanında 
oluyor

Yazı Elif Özizmir

Zeytini yemek için toplamak yetmiyor. Tuza yatırmak, salamurasını yapmak 
ve acısını yavaş yavaş salıp, dönüşmesini beklemek gerekiyor. İngilizce’de 
bu işleme curing deniyor. İyileştirme, şifalandırma demek aynı zamanda. Bu 
eş anlamlılık çok hoşuma gidiyor. Her şey kendi zamanında oluyor. Bunu 
fermantasyonla hemhal olana kadar bu kadar net anlayamamıştım. Oğlum 
sabırsızlığını benden almış demek ki…

Fermantasyon demek, gerekli ortamı hazırlayıp gerisini işbirliği yaptığımız 
mikro organizmalara ve zamana bırakmak demek. Döngüleri, ritimleri saygıyla 
kabul etmek ve beklemek demek. Kestirme yolları çok seviyor oysa insan. Süreci 
ileri sarmak, birkaç adımı atlamak için sürekli yeni formüller arıyor. Buğdayı 
sindirilebilir kılmanın en etkili ve kadim yollarından biri mesela, ekşi maya ekmek 
yapmakken, hamuru yarım günde değil de bir saatte kabartan suni mayalar 
kullanılıyor. Özünden ayrılmış rafine unla ve bu mayalarla çabucak yapılmış 
ekmekler bir süre sonra herkese dokunmaya başlıyor. Sindiremediğimiz şeyler 
bize dokunuyor. Doğru ortamda, kendi zamanında fermente edilmiş bir gıda, 
içinde barındırdığı maya ve bakteriler tarafından ön sindirimi gerçekleştirilmiş; 
içerdiği vitamin ve mineraller hem artmış hem de çok daha kolay emilebilir 
hale gelmiş oluyor. Bu yüzden bu gıdaları tüketmek ve insanlarla paylaşmak 

Geçen sonbaharda zeytin toplarken, dalından meyve yemeyi çok seven 
minik oğlumuz zeytini ağzına atıp tadına baktı ve acı olduğuna kanaat 
getirdi. Henüz beklemenin ne demek olduğunu bilmiyor. Baharda bodur 
dut ağacımızda ilk meyveler belirmeye başladığı anda, onları hemen 
koparıp ağzına attı. Oysa dutlar güneşte pişecek, koyu 
kırmızı renklerini alacaklar ve anca o zaman tatlanacaklar. 
Dutlar olgunlaştı; afiyetle yedik, her gün ağaç kaçar 
tane bahşettiyse bize. Şimdi kayısılar oldu, bazen en 
tepedekilere ulaşamayınca dalları hafifçe sallıyoruz, o 
zaman da hangileri hazırsa onlar düşüyor sadece. Oğlan 
böylece beklemeyi, döngüleri, mevsimleri öğreniyor. 

F E R M A N T A S Y O N  G Ü N C E S İ
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çok içime siniyor. Türkçe’de de ‘içe sinmek’ terimini çok seviyorum. Bir sonraki 
yazının konusu da bu olsun; mayayla yoğrulmuş bir kültüre sahip olduğumuzun 
dilimizdeki yansımalarına bakalım. Herkese güzel bir yaz diliyorum. 

Salatalık turşusu
Organik salatalık bulabilirseniz 

turşusunu yapmadan geçmeyin. 
Dalından henüz kopmuş olanı en 
güzeli ama öylesini bulamazsanız da, 
salatalığı biraz soğuk suda bekletip 
diriltebilirsiniz. Salatalıkların, koyu 
yeşil, küçük, çekirdeksiz, körpe 
olanları seçin. Sap kısmını bırakıp, 
çiçekli tarafını bıçakla temizleyin. 
Yıkadıktan sonra birkaç saat temiz 
bir bez üzerinde kurumaya bırakın.  
Cam bir kavanozun altına biraz 

dereotu, birkaç adet tane karabiber, hardal tohumu, dilerseniz bir iki 
diş sarımsak döşeyip üzerine de bütün halde salatalıkları (kavanozu ters 
çevirince düşmeyecek şekilde) sıkıca yerleştirin. Üzerine de taze asma 
yapraklarıyla kapak yapın. (Sade olmasını isterseniz baharat ve dereotu 
kullanmamayı da tercih edebilirsiniz ama asma yaprağı, turşunun kıtır 
olması için gereken tanin maddesini içerdiği için kullanılması gerekir.) 

1 litre içme suyunu kaynatıp içinde 50 gram kaya tuzunu iyice eritip 
soğumaya bırakın. Su ılındıktan sonra salatalıkların üzerine bu salamura 
suyunu dökün. Kavanozu, ağzında bir parmak boşluk kalacak şekilde 
doldurun ve tüm malzemenin suyun altında kalmasını sağlamak için 
gerekirse yaprağın üzerine bir ağırlık koyun. Kavanozun kapağını sıkıca 
kapatıp,  loş ve serin bir yerde bekletin. 

İlk günden itibaren suyun bulanıklaşmaya ve baloncukların ortaya 
çıkmaya başladığını gözlemleyebilirsiniz. Bu, fermantasyonun başladığının 
göstergesidir. Kilitli kapaklı kavanoz kullanıyorsanız her gün kapağı hafifçe 
açarak gazın dışarı çıkmasını sağlamanız gerekir. Yaklaşık 6-7 gün içinde 
turşunuz hazır olacak. Tadına bakıp gerekirse daha ekşi bir kıvam alması 
için birkaç gün daha bekletebilirsiniz. Süreç tamamlandıktan sonra 
buzdolabında saklayın ve en geç 2 hafta içinde tüketin. Afiyet olsun.  

Başa Dön
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E K O P A N O

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.

Seyredin

Buğday Derneği’nin tarım zehirleri olarak 
bilinen pestisitlerin nasıl ortaya çıktığı, zararları, 
zehirsiz üretimi mümkün kılan üreticilerin 
deneyimlerini ve zehirsiz gıdaya ulaşmanın 
yollarını konu alan “Zehirsiz Sofralar” belgesel 
filmi, 26 Haziran-5 Ağustos tarihleri arasında 
Habitat TV’de yayında olacak. 

Tivibu’da 2’nci ve 100’üncü kanallarla, 
IPTV, uydu, web, mobil TV ve smart TV 
platformlarından seyredebilirsiniz.

Sorumluluk alın

Doğa ile uyumlu üretim süreçlerini 
benimsemiş küçük üreticiler ile sağlıklı 
gıda talep eden türeticilerin aracısız ve 
güven esasına dayalı olarak bir araya geldiği 
Gıda Toplulukları tohumlarını saçmaya 
devam ediyor. Siz de sayıları her geçen 
gün artan gıda topluluklarına katılabilir, 
mahallenizde ya da kendi çevrenizde 
bir gıda topluluğu oluşturarak sofranıza 
gelen gıdanın sorumluluğunu alabilirsiniz: 
gidatopluluklari.org

http://habitattv.com.tr/hbtt/main/program.php?prg=OYP20
http://gidatopluluklari.org
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E K O P A N O

Oyuna katılın

Doğayı yeniden arkadaş edinmek, doğayla 
arkadaşlığını güçlendirmek, yakın çevresindeki 
doğayı tanımak, yaşadığı kentin içindeki ve 
çeperindeki doğal alanlar ve canlılarla tanışmak 
isteyenler için hazırlanan “Doğa Arkadaşımın 
Kutusu” oyunu yaz mevsimi başvuruları açıldı. 
Katılım için son gün 25 Haziran. Ayrıntılı bilgiye 
ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kafesten kurtarın

Tavukların bir A4 kağıdından dar alanda 
yaşamak zorunda kaldığını biliyor muydunuz? 
Endüstriyel hayvancılıkta en kötü şartların 
olduğu kafes sistemine karşı mücadele eden 
Kafessiz Türkiye’nin çağrısına kulak verin, 
kafes sistemini destekleyen firmaların taahhüt 
imzalamasını sağlayarak kafeslerde hapsedilen 
tavukları kurtarın: kafessizturkiye.com

Harekete geçin

İklim krizi tarımsal üretimi ve soframıza 
gelen gıdayı derinden etkiliyor. Geçtiğimiz 
yıl yaşanan ani hava değişiklikleri, pek çok 
bölgemizdeki tarımsal üretime zarar verdi.

Aralarında Buğday Derneği’nin de yer aldığı 
48 sivil toplum kuruluşu, Türkiye’nin Paris 
Anlaşması’nı onaylaması için başlattıkları imza 
kampanyası ile herkesi iklim krizinin etkileri 
daha da derinleşmeden bir an önce harekete 
geçmeye çağırıyor: 
Change.org/ParisiOnayla

Başa Dön

https://burcumeltemarik.medium.com/do%C4%9Fa-arkada%C5%9F%C4%B1m%C4%B1n-kutusu-oyunu-yaz-mevsimi-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1-6b3943552cc
http://kafessizturkiye.com
http://Change.org/ParisiOnayla
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Buğday Günlüğü
Buğday Derneği gönüllüleri, Oya Ayman’ın 

İzmir Bayındır’ın dağ köyü Marmariç’teki 

lavanta hasadında buluştu. Muhabbetle 

topladıkları lavantaların kokusunu 

Kadıköy’deki ofisimizden aldık. Görünenin 

ötesindeki işler ise aynı yoğunlukta devam 

ediyordu.Çünkü Buğdaygiller bir yandan 

tarlada hasat yaparken, diğer yandan 

maillerini ve toplantılarını aksatmadan 

sürdürebilir. Yine de biliyoruz ki, Oya’nın 

bahçesinde toprak mutlu, otlar mutlu, böcü 

börtü mutlu, Buğdaygiller mutlu.

Yasin Almaz, bu ay iletişim ekibimize katıldı. 

Şimdilik birçoğunu zoom ekranlarından 

tanıdığı Buğdaygiller ile yüz yüze çalışmak 

için sabırsızlanıyor. Haftalarca yürümeyi ve 

her Buğdaygil gibi yemeyi, özellikle de biber 

dolmasını çok seviyor. Bir yandan Buğday’ın 

iletişim ve medya işlerini yürütürken 

diğer yandan da ekolojik, sağlıklı, adil ve 

sürdürülebilir bir yaşam için yürüdüğümüz 

yolda birlikte çalışıyor, üretiyor, paylaşıyoruz. 

Hoşgeldin Yasin!

Türkiye’nin ilk organik pazarı Şişli %100 

Ekolojik Pazar 15 yaşına girdi. Üreticiler 

ve türeticilerle birlikte 15 yıldır ektiğimiz, 

yeşertip büyüttüğümüz tüm anılarımız 

hâlâ dün gibi. Ekolojik pazarda mevsimsel 

beslenmekle kalmayıp aynı zamanda 

mevsimsel aksesuarlar da takan Leyla Aslan 

ve Merve Atınç, pazarın üreticileriyle birlikte, 

sağlıklı gıdayı mümkün kılmak üzere her 

hafta hava aydınlanmadan yollara düşüyor; 

temiz gıda, toprak, su ve adil bir paylaşım için 

çabalamaya devam ediyor. Nice 15 yıllara…

Başa Dön

Fotoğraf: İpek Peker

Fotoğraf: Zeynep Kılıç

Fotoğraf: Yasin Almaz Arşivi
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“Buğday’ın Ambarından 
Kurda, Kuşa, Aşa...” 
Podcast Serisi

Victor’un attığı tohumları yeşertiyoruz: 
Şişli %100 Ekolojik Pazar 15 yaşında

Lalehan Uysal, Türkiye’nin ilk ekolojik 
pazarı Şişli %100 Ekolojik Pazar’ın 15. 
yıldönümünde, Buğday Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Leyla Aslan, pazarın ilk 
üreticilerinden Şaban Burhan ve pazar 
türeticilerinden müzisyen Şelale Şehnaz 
Sam ile ekolojik pazarın kuruluş hikayesini 
ve yaşadığı dönüşümü konuştu.

P O D C A S T

Tüm Bölümleri Dinle

Başa Dön

https://anchor.fm/bugday/episodes/Victorun-Att-Tohumlar-Yeertiyoruz-ili-100-Ekolojik-Pazar-15-Yanda-e12ukue
https://anchor.fm/bugday/episodes/Victorun-Att-Tohumlar-Yeertiyoruz-ili-100-Ekolojik-Pazar-15-Yanda-e12ukue
https://anchor.fm/bugday/episodes/Victorun-Att-Tohumlar-Yeertiyoruz-ili-100-Ekolojik-Pazar-15-Yanda-e12ukue
https://anchor.fm/bugday/episodes/Victorun-Att-Tohumlar-Yeertiyoruz-ili-100-Ekolojik-Pazar-15-Yanda-e12ukue
https://anchor.fm/bugday/episodes/Victorun-Mutfa-ve-Arife-Tarif-Kitab-esee8u
https://www.bugday.org/blog/bugdayin-ambarindan-kurda-kusa-asa-podcast-serisi/


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.

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://fonzip.com/bugday/e-kartlar
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