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Kış yaklaşıyor. Güneşin yakıcı ışınlarının tatlı
ışık huzmelerine dönüştüğü; gündüzlerin
kısalmaya başladığı; uzun kolluların, çorapların
kaldırıldıkları yerden çıkarıldığı; tatilden dönenler
ve okula başlayanlarla birlikte şehirlerin daha da
kalabalıklaştığı günlerdeyiz.
Şehirde mekik dokurken en çok konuştuğumuz
konulardan biri ulaşım. Yerel yönetimler, toplu
ulaşım için çözümler üretmeye, şehir sakinleri
de ulaşım araçları arasında seçim yapmaya ya
da seçmek zorunda kalmaya devam ederken,
bisikletle yola düşenler bize başka bir ulaşımın
mümkün olduğunu hatırlatıyor.
E-dergi ekibi olarak biz de, kısa mesafelerde daha
hızlı, daha az yer kaplayan, havayı kirletmeyen,
iklim dostu, daha ekonomik ve ekolojik olan
bu alternatifi hatırlatmak için kapak konumuzu,
Montreal gibi dünyanın pek çok şehrinde ulaşım
ağının bir parçası olan bisiklete ayırdık.
Derginin sayfalarını takip ettikçe sofralarımızdaki
mevsimsel dönüşümü izleme olanağı
bulacaksınız. Dileğimiz, ilerleyen sayfalarda
okuyacağınız hasat öykülerinin, domatesi saklama
yöntemlerinin, üzümün yolculuğunun, elmanın
fermantasyonunun, aktarıcılarının zengin bilgi
ve deneyim dağarcığından süzülenlerle birlikte,
kurcağınız bereketli sofralara eşlik etmesi…
Bu sayımızda da kırla kent arasında dokumaya
çalıştığımız ekolojik yaşam bilgi ağını ekranlarınıza
taşıyoruz. Umarız okuduklarınızı kendi
deneyimlerinizle zenginleştirip uygulama olanağı
bulabilirsiniz.
Keyifli okumalar.
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Buğday’dan Haberler
Fetüse kadar ulaşan pestisitlerden uzak durun

İllustrasyon: Tolga Demirel

Sağlığımıza zarar veren kimyasallar, tabağımızdaki
yemeklerden, oyuncaklara ve nefes aldığımız
parklara kadar her yere yayılmış durumda. Bebek
ve çocukları 10 kata kadar daha fazla etkileyebilen
kimyasallardan korunmak için; bu zehirlerin nerede,
nasıl kullanıldığıyla ilgili bilgilenmemiz ve doğa
dostu alternatiflerini tercih etmemiz gerekiyor.
Habere Git »

Orman yangını mı, ormansızlaşma mı?

Fotoğraf: Oya Ayman

Yangınlar nedeniyle yitirdiğimiz ormanlık alanlardan
daha fazlası madencilik, enerji, üretim ve dağıtım
faaliyetleri için kullanıma açılıyor. OGM verilerine
göre, son 9 yılda 87 bin hektar alan yanarken, 340
bin hektar alanın ormancılık dışı kullanımına izin
verildi.
Habere Git »

“Tüketici olma rolünden çıkıp türetici
olmamız gerekiyor.”

İllustrasyon: Bryan Nance

Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla
Aslan, Çevre TV’de Deniz Şafak’ın sunduğu “Sorun
Ne” programına konuk oldu. Buğday Hareketi’nin
30 yıldır sürdürdüğü proje ve faaliyetlerini anlatan
Aslan, ekolojik krizlere karşı bireysel farkındalık ve
çabanın önemine dikkat çekti.
Habere Git »
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Nardaki tarım zehiri bir çocuğun ölümüne
neden oldu

Fotoğraf: Canva

Kayseri’de 4 yaşında hayatını kaybeden bir çocuğun
adli tıp raporuna göre ölüm nedeninin, Avrupa
Komisyonu’nun kendi vatandaşlarının sağlığını
korumak adına Türkiye’den gelen bazı ürünler için
daha sık analiz yapılmasına karar verdiği bir ürün
olan nardaki tarım zehiri olduğu ortaya çıktı.
Habere Git »

“Güdül’de Gıda Topluluklarıyla Agroekolojik
Dönüşüm” Projesi Deneyim Paylaşımı

Fotoğraf: Güdül Arşivi

Buğday Derneği ve Dört Mevsim Ekolojik Yaşam
Derneği ortaklığında, Ankara’nın Güdül ilçesinde
tarımsal biyoçeşitliliğin korunması ve yerel
ekonomilerin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen
“Güdül’de Gıda Topluluklarıyla Agroekolojik
Dönüşüm” projesi tamamlandı. Proje yürütücüleri
ve Güdül’ün Öncü Çiftçileri çevrimiçi seminerde
buluşarak deneyimlerini paylaştı.
Habere Git »

Ekolojik Yaşam Buluşmaları:
Doğa Dostu Kişisel Bakım
Buğday Derneği Gıda Çalışma Grubu Sorumlusu
Yasemin Kireç’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen
söyleşide, Morminor’un kurucusu Melis Rona ile
doğa dostu kişisel bakım ürünlerinin üretiminde ve
tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler konuşuldu.
Fotoğraf: Gözde Özbey

Habere Git »
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Dünyadan Haberler
İklim için hâlâ umut var

Fotoğraf: Halfpoint_Canva

“İklim acil durumu” bildirisine imza atan Dr.
William Ripple, iklim krizinin yıkıcı etkilerini ortadan
kaldırırsak doğanın kendini iyileştirebileceğini
savunuyor. Atılması gereken en önemli adım
ise, fosil yakıtların aşamalı olarak bırakılıp doğal
kaynakların tercih edilmesi.
Habere Git »

Arjantin’de kentsel tarım mücadelesi
Arjantin’in Rosario şehrinde, kullanılmayan ve terk
edilmiş kamu ve özel arazilere yerel halkın tarım
yapması için erişimini sağlayan ‘’Kentsel Tarım
Programı’’, ekonomik kriz ve iklim değişikliğinin
etkilerine karşı fırsatlar yaratıyor.
Fotoğraf: WRI Ross Center for
Sustainable Cities

Habere Git »

Atık suların geri dönüştürülmesi neden önemli?
Güney Afrika’nın üçüncü büyük şehri Durban’da,
2001 yılından bu yana her gün 13 olimpik yüzme
havuzuna eşdeğer miktarda atık su arıtılarak, bir
kâğıt fabrikası ve rafineri tarafından endüstriyel
kullanım amacıyla yeniden değerlendiriliyor.
Fotoğraf: People Image Studio/
Shutterstock
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Yangınlara karşı “tarımsal ormancılık’’

Fotoğraf: Mongabay

Orman yangınlarını tarımsal ormancılık ile önlemek
mümkün. Tarımsal ormancılık sistemindeki
ağaçlar, atmosferden karbonu uzaklaştırarak
atmosferin soğumasına yardımcı oluyor. Onarıcı
otlatma yöntemi sayesinde pestisit kullanımı da
azaltılabiliyor.
Habere Git »

Mantar olmadan toprak olmaz
Dünya genelinde mantarlarla ilgili çalışma yapan ilk
sivil toplum kuruluşu olan The Fungi Foundation,
mantarların iklim krizinin etkilerini azaltmada
ve biyoçeşitliliği artırmada rol oynayabileceği
konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor
Fotoğraf: The Fungi Foundation

Habere Git »

Vegan alternatif: Patates sütü
Sürdürülebilirlik ve karbon ayak izini azaltma
arayışı bitki bazlı süt üretimini hızla artırıyor. Peki,
“en sürdürülebilir ürün” olma iddiasıyla Avrupa’da
piyasaya çıkan patates sütü diğer bitki bazlı sütler
karşısında nerede duruyor?
Fotoğraf: Canva
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Bisikletli şehir
Bisiklet şehir içinde beş kilometreden kısa mesafelerde
diğer ulaşım türlerinden daha hızlı. Hareket halindeki
bir otomobilin kapladığı alanın en az dört misli, park
halindeki otomobilin ise on misli daha az yer kaplıyor.
Çevreyi, havayı kirletmiyor, kaynak, hammadde ve satın
alma maliyeti otomobilden kat kat daha az. Park yeri,
trafikte sıkışıp kalma riski ve rota seçiminin esnekliği gibi
üstünlükleri, onun giderek daha fazla tercih edilmesindeki
en önemli nedenlerden birkaçı.
Yazı ve Fotoğraflar

Dilek Ayman

Bisiklet yollarında yol kavşağına yaklaşım uyarısı: ”yavaşla ve dur”

Montreal’de, yaşam pratiği içinde yer alan bir ulaşım aracı olarak öne çıkan
bisiklet, şehir yönetimi için rekreatif bir araç olmaktan çok öte işlevler ve anlamlar ifade ediyor. Yıllık ulaşım planlama ajandasında; toplu taşıma araçları ve
otomobiller için alınan ulaşım kararları içinde bisiklet eşit ağırlıkta, hatta giderek daha da önemseniyor. Şehir, bu sürdürülebilir ulaşım aracını her karar ve
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uygulama aşamasında ön plana çıkarmayı hedefleyen bir çalışma programını
yaşama geçirmiş durumda. Dolayısıyla bu oldukça gelişmiş duyarlılıktan yola
çıkarak Montreal’in bisiklet dostu bir şehir olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Ulaşım Kokteyli planı
Şehir yönetimi, Ulaşım Kokteyli planlaması kapsamında; şehirde yıllardır var olan
ve ”iyileştirme” hamleleri bekleyen bisiklet kullanımının artmasını sağlamak için
bir dizi uygulamayı adım adım yaşama geçiriyor. Bu uygulamalar sadece bisikletli sayısının rakamsal artışını değil, aynı zamanda bisiklet ulaşımına ait tüm alt
yapı iyileştirmelerini de kapsıyor. Yönetim planı; bisiklet yolları, park yerleri, kavşak, köprü, alt geçit vb düzenlemelerle, bisikletin dört mevsim süresince şehir içi
ulaşımındaki payını kayda değer şekilde arttırmayı başardı. Tüm bu düzenlemeler ve daha güvenli bir alt yapının sağlanması, motorlu taşıt trafiğiyle baş etme,
yağmurlu, rüzgârlı ve karlı hava koşulları vb gibi nedenlerle bisikleti ulaşım aracı
olarak kullanmaktan uzak duranların cesaretini ve hevesini artırdı. Şehir yönetiminin bisiklete pozitif ayrımcılık uygulaması sayesinde, Ulaşım Kokteyli’nden en
büyük payı bisiklet kullanıcısı almış oldu.

Yol kavşaklarında yer işaretli uyarılar

GÜZ 2021
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Alt yapı için notlar
•

Bisiklet yolu düzenlemeleri, alt yapıyı oluşturmada sembol bir unsur.
Zira şehir trafiğinin bütün olarak ele
alınmasını, bisiklet ve motorlu taşıt
kullanıcılarının yolların adil paylaşımını düzenleyen kararlar için asgari bir uzlaşma platformunda buluşmasını gerektiriyor. Montreal bunu
uzun soluklu Ulaşım Kokteyli projesi
üzerinde uzmanlarla ve hemşehrilerle birlikte çalışarak yerel ulaşım
politikasını oluştururken sürdürülebilir ulaşıma ayırdığı bütçeyi sahada
‘adil paylaşımı’ sağlayarak başarıyor.

• Hız sınırlaması motorlu taşıtlar için otoyollarda ne anlama geliyorsa
bisiklet yollarında da bisiklet kullanıcıları için o anlama geliyor. Şehir
içinde motorlu taşıtlara okul, hastane yakınlarında, yerleşim yerlerinde, semtten semte sokaktan sokağa değişiklik gösteren 30 km, 40 km
veya 50 km hız sınırı uygulaması yapılıyor. Aynı mantıkla, yollarda bisiklet için de geçerli olacak şekilde trafik işaretleri yer alıyor ve cezai
yaptırımlar yoluyla hız sınırlaması getiriliyor.
• Bisikletlilerin park edebilmesi için işyerleri, okullar, kamu binaları, metro, otobüs, tramvay, tren duraklarıyla ilişkilendirilen tasarımlar yapıldı.
Bu park yerlerinin güvenli alanlar oluşturacak şekilde düzenlenmesi,
bisikletin tüm ulaşım ağı içindeki kullanımını artırırken, şehirde geçtiğimiz yıllarda sıkça karşılaşılan bisiklet hırsızlığında da önemli bir düşüşe
neden oldu.
• Bisiklet ve toplu taşıma bağlantısı kurularak, kullanıcının ulaşım akışını
kolaylaştırmak için otobüs, metro ve tren vagonları ve taksilerde bisikletlerin yer alacağı alanlar ve düzenekler oluşturuldu. Böylelikle bisiklet sadece bir aksesuar değil, şehir ulaşımıyla bütünleşmiş bir paydaş
haline getirildi. Bisiklet ve toplu taşıma arasında kurulan erişim, gün
içindeki yoğun saatlere bağlı olarak, tüm kullanıcılar için ortak fayda
kapsamındaki kurallarla belirlendi.
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Tek taşla duvar örülmüyor
Taş ustası Ahmet Durmazbilek
1970’li yıllarda Adalılar’a
“topraklarınızı satmayın” diye
yalvardı. O dönemde sanatçılarla
birlikte, köylülere kısa bir tiyatro
oyunu sahnelendi ama köylü
topraklarını
parsel parsel
sattı. Ahmet
Durmazbilek
ise erozyonu
önlemek için
bağına taraçalar
yaptı…
Yazı

Gürcan Durmazbilek

Fotoğraflar: Gürcan Durmazbilek Arşivi

Avşa Adası’nın geliri, İstanbul’a gönderilen taşlardan sağlanırdı. O dönemin ardından bağcılık yaygınlaştı ve ada turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Arazimiz
sürülüyor, eğimli ve dere yatağında olduğu için de seller oluyordu. Babam Ahmet
Durmazbilek, okuyan, araştıran bir insandı. Sellerin getirdiği erozyonu önlemek
adına bahçeye taraçalar yaptı ve her taraçaya küçük küçük ağaçlar ekti. Köydeki taş ocağını havuza çevirip yaklaşık 150 ton yağmur suyunun burada birikmesini sağlayarak ağaçlarını suladı, büyüttü.
Çocukluk dönemimden sonra baba oğul birlikte, kendimizi tarıma verdik. Avşa
Adası’nda, tarım zehiri (pestisit) kullanmadan yetiştirdiğimiz ürünleri sattık.
Buğday’dan Batur Şehirlioğlu da üniversite yıllarında bağımıza gelip kamp kurar, bize ilerde bir dernek kuracaklarından, Hasandede’de yapmak istedikleri
bahçeden bahsederdi.
Babamı kaybetmemizin ardından, bağın gelirleri iki kızımı okutmak için yeterli
olmadı. Balıkçılık yapmaya, inşaatlarda seramik döşemeye başladım. İnşaatçılıktan para kazanıyorsun belki ama çimento soluyorsun, kötü gıda tüketiyorsun.
Sağlık sorunları yaşamaya başlayınca, üretim yapabileceğim bir toprağım varken burada neye hizmet ettiğimi sorgulamaya başladım.
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Ekolojik tarımın içerisine girince de kimyanın ne olduğunu, insan vücudunun
bu zehirleri kabul etmediğini okudum.
Çevremdeki herkese de bu şekilde ekip
biçmesini anlattım. Çünkü biz toprağı
zehirleyince toprak da bize zehirli ürün
veriyor.
Bahar dönemlerinde, geçim için başkalarının bağını sürmeye gittiğimde ise bu
sefer takvimi kaçırıp kendi bağımı süremedim. Sürmeden de oluyormuş diye
düşündüm. Annem bağları otun içinde
bırakıyorum diye sitem etse de sürmeden daha iyi ürün alabildiğimi fark ettim,
yaklaşık yirmi yıldır hiç müdahale etmiyorum. Kimyasal gübre kullanmak yerine; mandıralarda kimsenin beğenmediği
samanlı gübreleri ve temizlenip kenara atılan kuru otları bahçemize getirip
malçlama yapıyorum.
Eşim Filiz ile birlikte üzüm, incir, zeytin, antep fıstığının yanı sıra, yazın bostanımızda kavun, karpuz, domates, biber ve fasulye yetiştiriyoruz. Daha önce çok bereketli,
güzel şeftali ve kayısılarımız da vardı. Biz onları sulamıyorduk sadece yağmur suyu
yetiyordu ama bu iklim değişikliği ile birlikte hassas türler neredeyse yok oldu. Bundan iki sene evvel, şubat ayına kadar hiç yağmur yağmamıştı. O kadar korktum ki...
Ardından korona çıktı, insanlar eve kapanıp yavaşlayınca karbon salımı da azalmış
oldu ve böylece hafif yağmurlar yağmaya başladı. Valla dedim, teşekkürler korona.
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Yıllar geçtikçe mecburen küçülsek de üretmeye devam ediyoruz. Avşa’daki üretici pazarlarında tezgâh açarak, ada içerisinde gezerek veya yetiştirdiğimiz ürünleri kargo ile doğrudan tüketiciye ulaştırıyorum. Müşterilerim senelerden beri beni
tanıdılar, güveniyorlar. Çünkü bu zamana kadar üretimim ile ilgili söylemlerim ve
eylemlerim hiç çakışmadı.
Zeytin sineği yüzünden
yaklaşık on yıl zeytin alamadım
ama yılmadım. Batur’un
yönlendirmesi ile çözümü
Meyvelitepe’de buldum. Artık
zeytin sineği ile mücadelede
kaolin kili kullanıyorum. Üç
yıldan beri çok güzel ürün
alıyorum. Topladığım zeytinleri
de taş baskı yöntemi ile sıkarak
zeytinyağı yapıyorum.

Konvansiyonel tarım bir yere girince hastalıkları da beraberinde getiriyor. Ben kız
kardeşimi kanserden kaybettikten sonra,
“hiçbir güç bana zehir attıramaz” diye yemin ettim. Zaten kendi haline bırakınca
her şey daha verimli, lezzetli oluyor.
Elma ağaçlarımızda iç kurdu olurdu.
1990’lı yıllardan sonra insanlar asitli içecekler içmeye alışıp kimse ekşi elmaların yüzüne bakmayınca ben de bu sefer
elmalarla uğraşmayı bıraktım. Bir zaman
sonra elmalar kurtsuz olmaya başladı.

Sağlıklı gıda tüketmek istiyorsak doğayla uyumlu bir yaşamın yollarını büyük bir
ciddiyetle, hep birlikte aramalı ve bulmalıyız. Zira Türkiye’de şu an ciddi bir kıtlık
olduğunu düşünüyorum. Evet, bir gıda üretimi söz konusu, karnımız doyuyor
ama o iyi ve temiz bir gıda değil ki. Bu nedenle, gelecekte doğa dostu çiftçiler
ve onların yaptıkları iş çok değerli olacak.
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Babamın deyişiyle, “tek taşla duvar örülmüyor.” Buğday Derneği’nin bizler gibi
küçük aile çiftçileri ve gönüllüleri bir araya getiren WWOOF Türkiye/TaTuTa programına dahil olduğumuz 2006 yılından bu yana, Türkiye’nin yanı sıra, Kanada,
İsviçre gibi birbirinden farklı ülkelerden gelen gönüllüler bize destek oluyor, hep
birlikte üretiyor ve öğreniyoruz. Ailem ile birlikte soframızda ne yiyorsak gönüllüler ile paylaşıyoruz. TaTuTa sayesinde çok güzel insanlar tanıdım, hepsini çok
seviyorum. Kızlarıma diyorum ki, “sizinle kan bağım var, onlarla can bağım var.”
Bu yüzden bazen beni gönüllülerden bile kıskanıyorlar.
Toprağı sürmediğim, aşırı budama yapmayıp sadece yön vermek için biraz müdahale ettiğim için bizim bağlarda aslında çok iş kalmıyor. Güz döneminde
gelecek gönüllüler ile üzüm hasadı yani bağ bozumu yapacağız, zeytinlerin
diplerini temizleyeceğiz, yıkılmış taraçaları düzelteceğiz. Tabii bostanda durum
biraz farklı olabiliyor. Bazı zararlı böcekleri öldürmeden uzaklaştırmak için tek
tek elle toplamamız gerekebiliyor. Bu da biraz sabır istiyor.
Çocuklarım ile birlikte emek dolu taraçalar, zeytinler, incirler yetiştirmek ve
üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak istiyorum. Buna katkı sağlamak için de
burayı gençlerin deneyim kazanabileceği, hem teori hem de pratik bilgiler paylaşabileceğim bir eğitim alanına çevirmeye çalışıyorum. Umuyorum ki, böylece
ürünlerimiz değer görür ve çocuklarım benden sonra da bu topraklarda üretim
yapmaya devam eder. Çünkü paranın satın alamayacağı bu yerler korunmalı.

WWOOF Türkiye/
TaTuTa ekolojik
çiftliklerinde gönüllü
olarak emek yoğun
ve zehirsiz üretimi
destekleyebilirsiniz.
Gürcan-Filiz
Durmazbilek’in profil
sayfasını buradan
inceleyebilir, başvuruda
bulunabilirsiniz.
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Teslim olma yolculuğu

“İyinin eyleme geçmesi, gerçek deneyimlerle sınanması,
hayatta var olması kuvveden fiile geçmesi gönülden emek
vermeyi ister. Bunun için çabalayan birçok insanı, özenle
kurduğu sofralarda bir araya getirirdi Victor.”
Yazı ve fotoğraf

Şebnem Eraş Çelebi

Victor ile tanışmam yollarda oldu. Atlas dergisi için çalıştığım zamanlardı. Sevgili Güneşin ve Buğday Derneği ile ortak bir proje için yollara düşecektik. Ben
sahada çalışan TaTuTa ekibine katılmak için İstanbul’dan Burdur Ağlasun’a gidecektim. Güneşin ve tüm ekiple orada buluşup yola devam edecektik. Ağlasun’a
vardığımda, bir köy eviydi buluşma noktamız. Buğday ekibi ve çiftçilerin olduğu
kalabalık bir avluya girdim. Tatlı bir sohbet vardı.
Proje ekibinden olduğunu başta ayırt edemediğim, o haneden bir çiftçi olduğunu düşündüğüm bir kişi, şiveli konuşmasıyla sohbetin içindeydi. Bir yandan
da bütün gün birlikte çalıştıkları belli oluyordu. Hatta yıllardır birlikte toprağı işlediklerini, toprağın canıyla canan olmuşluğun diliyle birbirlerini çabalamadan
anladıklarını söyleyebilirim.
Victor’un pırıl pırıl parlayan gözlerini gördüğüm ilk anı şimdi burada anlatmaya
çalışırken bir kez daha anlıyorum ki, tüm insanları birbirine bağlayan muhteşem
bağlar var ve sanki yeryüzüyle kalpten kurduğumuz bağ ile birleşen mükemmel
bir ağ oluşturuyor. O bağlar üzerinden iletişim çabasız, kolay ve kendiliğinden
kurulabiliyor. Victor doğaya ve insanlara o bağlarla bağlıydı. Victor o hanedendi...
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Daha sonra birlikte yollara düştüğümüz ve tüm yurdu TaTuTa projesi için dolaşırken girip çıktığımız, misafir olduğumuz her köylü hanesinden olduğu gibi. O,
bu toprakların çocuğuydu. Victor ve Güneşin’i tanıdığım ve birlikte yolculuklar
yapabildiğimiz için şükran doluyum. Yolculuklarımız, Çamtepe Ekolojik Yaşam
Merkezi’nin kuruluş süreci; akışa, hep çalışarak, emek vererek teslim olma yolculuğuydu.
Her kurduğu iletişimde, gerçekleştirdiği tüm projelerde kalplerdeki
iyiyi eyleme geçirmek içindi çabası. İyiyi düşünmek, iyiyi hissetmek
veya iyiliği desteklemek yeterli midir? Ya da iyi
olduğunu düşündüğümüz her şey aslında pratikte her
zaman herkes için iyi midir? Bilemeyiz. İyinin eyleme
geçmesi, gerçek deneyimlerle sınanması, hayatta
var olması kuvveden fiile geçmesi gönülden emek
vermeyi ister. Bunun için çabalayan birçok insanı,
özenle kurduğu sofralarda bir araya getirirdi Victor.
Her iyi düşünce birer tohumdu. Ortak niyetlerle çıkılan yolda tohumları yeşertecek uygun ortam ve bağlar oluşurdu. Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’nin
kuruluşu da böyle oldu. Bir sabah Buğday Derneği’ne gittiğimde, Victor mukavvadan keserek yaptığı bir maket gösterdi. Böyle bir yer yapacağız, dedi. Ekolojik
ve bütünsel yaşam felsefesinin pratiklerinin paylaşılacağı bir eğitim merkezi hayalinden bahsetti.
Birkaç gün sonra hep birlikte yola çıktık. Muhteşem bir mayıs ayıydı. Baharın en
coşkulu zamanıydı. Şimdi Çamtepe’nin taş binasının olduğu yeri hazırlamış, yere
kocaman bir çember çizmişti. Hep birlikte çembere oturduk. Hepimizle paylaştı
orada yapmak istediklerini. Sonrasında tam ortaya dev bir pergel yerleştirip inşa
edeceği yuvarlak taş binayı anlattı. Herkes katıldı bu hayalin içine, çok kıymetli
paylaşımların olduğu unutulmaz bir gündü.
O günden sonra kırsala yerleşme düşüncesinden bir türlü kurtulup İstanbul’daki
normal tempomu sürdüremedim. Ve nihayet bir süre sonra Çamtepe yakınlarındaki Bahçedere Köyü’ne yerleştim. Çamtepe’nin inşa süreci meşakkatli, uzun bir
yoldu. Büyük bir emek, işbirliği ve dayanışma hikâyesidir başlı başına. Bir şekilde
yakınında kıyısında bu hikâyede olmak bana nasip olduğu için şükran doluyum.
Daha anlatılmaya sayfaların yetmeyeceği öyle çok anı var ki.... Teşekkürler Victor.
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Domates kuruyunca….

Fotoğraf: Lalehan Uysal

Kışlık hazırlıklarında domatesin özel bir yeri var. Domates
salçası, sosu olmadan kiler biraz öksüz kalır. Yazın
tarlada, bahçede yetişen domatesler ya kurutularak ya
uzun süre kaynatılarak ya da konserve edilerek işlenebilir.
Yazı

Sevgi Akar

Yaz tatillerimin geçtiği, geleneksel bilgilerin çoğunu edindiğim Gerlengeç Köyü
Çanakkale’nin domates yetiştirmekle ünlenmiş köyleri arasında. Bu bölgede
domates hasadı en erken Haziran sonu gibi başlar en geç Eylül ortası gibi biter.
Ağustos ayında evlerden kaynatılan salçaların kokuları gelir, püre ve kıyma makinası olan evlerin bahçelerinde doğranmış ya da ilk kaynatımı yapılmış domates
bidonları sıraya girer, geceli gündüzlü hummalı bir salça faaliyeti sürer. Başka bir
yerde görmediğim Biga’nın domates yetiştiren köylerine özgü kurutulmuş domatesten yapılmış, kahvaltılarda yenen enfes bir salçası var. Adına kıyma ya da
kıydırma salça derler. Bazı yerlerde, lezzetine övgü olarak “fakir sucuğu” olarak
da adlandırılır. Bu salçanın nasıl yapıldığını anlatmadan önce domates kurutmanın inceliklerinden bahsetmem gerek.
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Püf Noktaları
Kurutmaya en elverişli
domates, yumurta
biçimli Çanakkale
domatesi adıyla da
anılan dokusu sert
yani etli, dolgun
domateslerdir.
• Güzelce yıkanan
domateslerin önce
başları kesilir.
• Başların kesildiği
noktadan aşağı
doğru domates,
tek parça halinde
tutulacak şekilde dört
ya da altı parçaya yarılır.
• Domates, kesildiği yerlerden açıldığında, parmakları açılmış bir el gibi
görünür. Daha dolgun görünen dilimler ise verev bir çizik atılarak
inceltilir. Çizik verevine olmaz ise domatesin içi düşebilir.
• İsteğe bağlı tuzlanır. Tuzlanmış domatesler 2-3 saat kadar, suyunu
salıp akıtması için bekletilir.
• Akıtma işlemi için süzgeç, sepet ya da altı delikli domates kasaları
kullanılır.
• Daha sonra domatesler kabuklu kısmı yere değecek şekilde güneşe
serilir. Kurutma yeri ahşap zemin, bez serilmiş temiz bir alan, kiremit
üstü, ya da sineklik benzeri telli çerçeveler olabilir.
• Domatesler 3 ya da 4 günde kurur, toplanır.
• Yuvarlak domates kurutuluyor ise ön yüzü kuruyan dilimlerin arka
yüzü çevrilir, bir iki gün daha beklenir.
• Kuruduktan hemen sonra serin, kuru bir yere alınır. Zira güneşte fazla
kalan domatesler kararabilir.
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Marmara Bölgesi’nde en ideal güneşte kurutma zamanı Ağustos ayıdır. Güneye
indikçe kurutma mevsimi Eylül sonu, hatta Ekim başına kadar uzayabilir. Eylül
ve Ekim ayında kurutulacaksa geceleri çiğ düşme ihtimaline karşı ya domateslerin üstü örtülür ya da gece kapalı bir mekâna alınır.
Kuru Domates Salçası
Kışın kahvaltılarımızın
vazgeçilmezi olan
kuru domates salçası
yapmanın birkaç yöntemi
var. Annemin yöntemi
şöyleydi:
Kuru domatesleri birkaç
kez yıkayıp tozundan
arıtır, suyunu süzmeye
bırakır, kapya biberlerin
tohumları temizleyip
boydan ikiye böler
ve iç kısmını güneşe
bakacak şekilde bir gün
kurutur, beş ölçü kuru domatesi bir ya da iki ölçü biberle birlikte kıyma
makinasından geçirir, birkaç tane de kızarmış acı süs biber katardı.
Makinadan çıkan karışımı zeytinyağlı bir tavada biraz kavurur, sıcak halde
kavanozlara koyar, kavanozun içinde hava boşluğu kalmaması için kaşıkla
iyice bastırır, salça kavanozlarını uzun süre sıcaklığını muhafaza etmesi
için kalın bezlere sarardı.
Daha eskilerde uygulanan yöntemde, kavurma işlemi yerine fırınlama
yapılırmış. Kıyma makinasından geçirilen salça tepsilere konup köy
evlerindeki fırınlarda pişirildikten sonra kavanozlanırmış.
Güvemalan Köyü’nden salçacı Sabriye hanım ise kuruttuğu domatesleri,
birkaç parçaya böldüğü kapya biberlerle birlikte suyunu çekene kadar
tavada kaynatıyor. Kıyma ve püre makinası olan Sabriye hanımın bahçesi
Ağustos ve Eylül aylarında doğranmış ya da kurutulmuş domates
bidonları ile şenleniyor.
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Nasıl Tüketilir?
• Kuru domates salçası ya da namı diğer Fakir
Sucuğu kış kahvaltıları için harika bir lezzettir. Salça bir tavada zeytinyağında kavrulur ve sıcak sıcak sofraya getirilir.
• Ekmek üstüne sürülerek ara öğün yapılır ya
da çay yanında ikram edilir.
• Kuru domates salçası özellikle kuru fasulye,
nohut gibi yemeklerde de kullanılır.
• Kuru domates salçası üç dört yıl dayanabilir.
• Sadece kuru domates ise ya sıcak su ile şişirilerek ya da kızgın yağda biraz kavrularak
tüketilebilir.
• Hiçbir işlem yapmadan küçültülerek zeytinyağ, kekik ve istenilen baharatlarla da
yenebilir.
Yöresel farklılıklar
Domates salçası yapımı yöreden yöreye değişir. Burada belirleyici olan iklim
özellikleridir. Sahil bölgeleri nemli olduğu için güneşte kurutmadan ziyade, iki
aşamalı kaynatma yöntemi uygulanır. Nemsiz bölgelerde ilk işlem olarak kaynatma, ikinci işlem olarak güneşte kurutma tercih edilebilir. Orta Anadolu gibi
yüksek, güneşli ve nemsiz bölgelerde kaynatma tercih edilmeyebilir.
Afyon’dan bir tarif
Afyon Dinar’dan Gülser ablanın uygulaması şöyle:
Domatesler üç dört parçaya ayrılır, tuzlanır, güneşte
ekşimeye bırakılır. 3-4 gün sonra kevgirden (süzek
ya da ilistir) geçirilir. Oluşan sıvı püre 1 veya 2 santimi
geçmeyecek şekilde tepsilere dökülür. Üstüne tülbent
konur, tülbentin bir ucu aşağı sarkıtılır ki, üstte oluşan
su tahliye edilebilsin. Yüksekçe bir yerde güneşte
kurumaya bırakılır, arada bir tahta kaşıkla karıştırılır.
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Hancı olmadan önce
yolcu olmak

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

Çağla Karagöz

Şehirde doğmuş ve büyümüş biri olarak doğa saygı duyduğum, bazen de sığındığım bir varlıktı. Doğanın canlı bir varlık oluşunu anlamam ise kötü haberlerin
sonucuydu. Doğa inciniyor, insanlar tarafından incitiliyordu. Tüketim çılgınlığı
ile gelen israf, tarımdan zehirlenen toprak, besinden zehirlenen insan ve daha
bir sürü yıkıcı eylem. Tüm sorumluluklarımın bilincinde, doğada yaşam hakkı
bulan tüm sessiz canlılar için çabalıyordum fakat hala şehirliydim. Yaz tatillerinde gittiğim bir köyüm de yoktu üstelik. Memleket kavramı benim için koca
bir şehirden ibaretti. Daha fazla ne yapabilirdim sürekli bunu düşünüyordum.
Şehrimdeki Reyhan Pazarı’ndan her geçtiğimde, meyve ve sebze ile aramda
sevgiye dayalı bir ilişki kurabiliyordum. Oysa tezgâha gelen her besinin, tohumdan başlayan bir yolculuğu vardı. Doğanın döngüsüne eşlik etmek istediğimde
ise meyvenin peşinden benim de yolculuğum başlamış oldu.
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TaTuTa projesi sayesinde uzaktan gözlemlediğim döngüye, doğa
dostu üretici ile ortak olacaktım. Küçükken hiç ağaca tırmanmamış,
eline hiç çapa almamış biri olarak büyük bir cesaretle gönüllü olmak
istemiştim. Toprağı zehirlemeden, gezegeni düşünerek doğanın
dönüşümüne yardımcı olan çiftlik sahibine ziyaret talebini
gönderdiğiniz an, gönüllü ve ev sahibi arasında ilk bağ
oluşuyordu; güven. Beni bilmediğim bir şehrin saklı kırsalına
getiren bu güven duygusuydu. Aynı düşünebildiğiniz
insanlar ve ortak amaca emek verme isteği, birbirini
tanımayan insanları değerli bir şekilde yakınlaştırıyordu.

Kadim ve bilge zeytin ağaçları ile kaplı Fadime Teyze’nin çiftliği ise ilk TaTuTa
çiftliğimdi. Zeytinden önce narla tanışmış, nar ekşisi yapımı için önce dikenli
dallarından narları almıştık; böylesine değerli bir meyve ağacından zor da olsa
ayrılıyordu. Narların tanelerini tektek sıkım için ayıklarken emek kavramını bir
kez daha sorgulamıştım, endüstrinin mahvettiği olguların başında emek de geliyordu ve yerel olan, bu nedenden dolayı da değerliydi. Nar tanelerinden nar
suyunu alabilmek için köydeki başka bir çiftçinin makinesini kullandığımızda
ise yardımlaşmanın da bir gönüllülük meselesi olduğunu anlamıştım. Kırsalda
büyük makinelere değil dostlara ihtiyacınız oluyordu.
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Sıkılan nar suyu kazanda kaynayıp
koyulaştığında dönüşümün ne demek olduğunu tam anlamıyla anlamıştım. Dikenli zorlu ağacından
meyvesini aldığınız nar önce kabuktan kurtulup tanelenmiş, sonra
su olup kaynamıştı. Her aşamasına yardımcı olduğum bu işlem
sonunda şişelenen nar ekşisi, bir
sonraki hasada kadar kim bilir kaç
kişinin sofrasına şifa olacaktı.
Zeytin bambaşka bir
hissiyatla sizi karşılıyordu,
ağacından taranıp kendini
sizin elinize bıraktığında
anlıyordunuz bunu. Şeftali
inatçı, karadut narindi.
Çilek güneşte toplanmazdı.
Patatesi sizden önce patates
böceği yemek istiyordu.
Domates hassastı, öyle
demişti Ahmet Amca
“Domates ilgi ister, sevilmek
ister. Domates çapa ister!”
Doğadaki tüm canlılar bambaşka karakterlerde ve öğrenecek çok şey var. Yerel
üreticiler ve emek verdikleri çiftlikleri, çiftliklerde var olan karakterleri tanımak
için bir fırsat. Hancı olabilmek için önce yolcu olmak gerekiyor. Ben hancı ve
yolcunun farkını; hancıların bana kattıkları sonsuz bilgiden sonra onlara veda
ederken öğrendim. TaTuTa sayesinde insanlar ve kültürler tanıdım, her insan
bana bambaşka bir bakış açısı katıp gezegene karşı bir iyilik hakkı daha verdi.
Her döndüğüm çiftlikten sonra vicdanım biraz daha rahattı. Paylaşılan sofralar,
aynı karıkta sebzeyi rahatlatan çapa, ağaçtan izin alarak koparılan meyveler ve
daha fazlası hem insana hem de toprağa iyi gelen şeylerdi.
Her zaman doğaya faydalı olmak umuduyla; yolculuklar bitmesin, ekolojik
hanlar çoğalsın.
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Ekolojik yaşam
bilgi ağına katılın
Ekolojik krizi engellemek ve doğaya
verdiğimiz zararı onarmak için
yapabileceğimiz çok şey var. Gelin ilk
adımı birlikte atalım!
Buğday Derneği olarak ihtiyaç duyanlara, ekolojik
yaşamın her alanında bilgilenebilecekleri, bu alandaki deneyimlerden ilham alabilecekleri etkinlik ve
atölyeler düzenliyoruz.

İllüstrasyonlar: Neval Ergün

Atölyelerimiz

» Şehirde ekolojik yaşam
» Atıksız yaşam
» Tohum hayattır
» Kompost - Mutfak atıklarınızı
dönüştürün

» Sağlıklı, güvenilir gıdaya
ulaşmanın yolları
» Ekşi maya ekmek
» Fermente gıdalar
» Gerçek temizlik

» Kent bahçeciliği

» Ekolojik arıcılık ve arı ürünleri

» Organik tarım

» Ekolojik tasarım ve mimari

» Zehirsiz sofralar

» Şehirde su hasadı

Güncel etkinlik ve atölyeleri dukkan.bugday.org sayfasından 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.
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Hasat öyküleri:
Ispanak mevsimi
Hazırlayan: Ayşe Nur Ayan

Fotoğraf: Ayşe Nur Ayan

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.
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.
Türkiye’nin farklı bölgelerinden üreticilere ve uzmanlara danışılarak hazırlanan
“Mevsimsel Beslen” takvimini Buğday Derneği’nin sosyal medya hesaplarından
veya www.bugday.org sayfasından takip edebilirsiniz.
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Dursun Kaplan
İstanbul, Tarihi Yedikule Bostanları

Fotoğraflar: Dursun Kaplan Arşivi

Dört kuşaktır Yedikule Bostanları’ndaki 5 dönümlük arazimizde sebze ve meyve üretimi
yapıyoruz. Burada, bizim gibi ailesiyle tarımsal üretim yapan 29 bostancı var. Bizden
önce Yunan, Ermeni, Bulgar, Arnavut ve Makedonlar sur boyunca bahçıvanlık yaparmış.
Babam Muammer Kaplan hem memleketimiz Kastamonu’da hem de buradaki bostanlarda çiftçilik yaparak geçimimizi sağlardı. Toprağın, suyun kıymetini biz ondan öğrendik.
Dedemizden, babamızdan kalan yerel tohumlarla mevsimine göre yetiştirdiğimiz domates, biber, patlıcan, Yedikule marulu, tere, nane, reyhan, kişniş, kekik, maydanoz,
kuzukulağı, karalahana, ıspanak, pazı, semizotu, yeşil soğan, sarımsak, incir ve dut gibi
pek çok ürünü, komşularımıza, çevredeki manavlara veya pazarcılara satışını yaparak
değerlendiriyoruz.
Ispanak dört mevsim ekilebilir ancak biz daha iyi verim alabilmek için kış ve sonbahar
mevsiminde olmak üzere iki ekim yapıyoruz. Ocak ayında kendi tohumlarımızdan ektiğimiz kuzu ıspanağın yetişmesi yaklaşık 45 gün sürüyor. Son hasadı sıcaklar başlarken,
mayıs ayı sonunda yapıp kalanları dalında kurutarak güz döneminde de ekmek üzere
kendimize tohumluk ayırıyoruz.
Tohumlarımızı dalından sıyırdıktan sonra eleyip güzelce kuruması için bir gün boyunca
güneşte bekletiyoruz. Rutubetsiz bir ortamda, keten torbalarda saklayarak daha uzun
ömürlü ve sağlıklı olmasını sağlıyoruz.
Sonbahardaki ikinci ekim için havaların biraz serinlemesini beklemek gerekiyor. Bu yıl
10 Eylül’de, geçen dönemden ayırdığımız tohumlarla ıspanak ekimini yaptık. Kış ekimine göre daha kısa sürede yetişen ıspanakların ilk hasadına kasım ayı itibarıyla başlar,
aralık sonuna kadar devam ederiz.
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Ispanak kumlu ve gübreli toprağı çok seviyor. Tarlamızdaki evlekleri* kısa dönemli
ve dönüşümlü olarak kullandığımız için damlama sulama yerine salma sulama yapıyoruz. Yedikule Bostanları’nda yüzyıllardır uygulanan, masula dediğimiz tava sistemi ile fazla suya ihtiyaç duyan bitkileri, diğerlerinden ayırıyoruz. Böylece, hem üst
toprağı rüzgardan koruyup yazın dahi nemli kalmasını sağlıyor hem de su tasarrufu
elde ediyoruz.
Ispanağa gelen karaburun böceğine karşı tarlaya tohum atmadan önce yanık kireçle
tozluyoruz. Sadece açık alanda ürünlerimizi yetiştiriyoruz, sera kullanmıyoruz. Yılda
iki ay toprağımızın bir kısmı boş kalıyor ve biz bu alanları büyükbaş hayvan gübresi ile
döşeyerek toprağı dinlendiriyoruz. Tohuma gitmek üzere olan yeşil yapraklı bitkilerin
iyi yapraklarını alıp geri kalanları toprağa serdiğimizde de doğal gübre elde etmiş oluyoruz. Bu yıl solucan gübresini de denemek istiyoruz.
*Bahçe, bağ ve bostanda sulamayı kolaylaştırmak amacıyla toprağın eğilimine göre
ayrılmış bölümler, andal.
İstanbul Kent Konseyi Kent Bostanları Çalışma Grubu’ndan Kiraz Özdoğan ve
Suna Kafadar ile kent bostanlarını konuştuğumuz söyleşi kaydını buradan izleyebilir; “Tarım Yapan Kent İstanbul: Bugünden Yarına Müşterek Hayatlar” metnine
buradan ulaşabilirsiniz.
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Seher - Necati Cebeci
Ankara, Güdül - Tahtacıörencik Köyü

Fotoğraflar: Yeşil Güdül Arşivi

Ankara’nın Güdül ilçesine bağlı Tahtaciörencik Köyü’nde yaklaşık 20 yıldır tarım ve
hayvancılık yapıyoruz. Dört Mevsim Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Buğday
Derneği’nin yürüttüğü “Güdül’de Gıda Topluluklarıyla Agroekolojik Dönüşüm” projesi
kapsamında agroekolojik üretim yöntemleri ve gıda topluluklarına yönelik eğitimler aldık, diğer üreticilerle bilgilerimizi paylaştık, birlikte öğrendik. Ankara, İstanbul, İzmir ve
çevresinde kendimizi tanıtma imkânı bulduk. Bahçemizi merak edip Samsun’dan kendi
sebze meyvesini almaya gelenler bile oluyor.
Elma, üzüm, biber, domates, hıyar, soğan, sarımsak, fasulye, nohut, patlıcan, kabak,
kıvırcık, tere, maydanoz, ıspanak, roka, kavun, karpuz ile birlikte süt, peynir, yoğurt,
pestil gibi işlenmiş ürünlerimizi Güdül Belediyesi’nin desteğiyle 2020 yaz döneminde
kurulan üretici pazarlarında, aracısız olarak tüketicilere ulaştırdık. Zehir kullanmadığımız için ürünlerimize çok talep oluyor ancak salgın nedeniyle pazarımız kapanınca
birçok ürün elimizde kaldı. Artık ağırlıklı olarak kendi köyümüzde ve gıda toplulukları
aracılığıyla evlere teslim yaparak ürünlerimizi satıyoruz.
Sebze işi çok zahmetli, emek istiyor. Sürekli bahçeden ot temizliyoruz. Hiç bahçeyle
uğraşmayanlar verilen emeği anlayamıyor, ürünlerimizi pahalı bulabiliyorlar. Aslında
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yardım edenimiz ve ürünlerimizi satabileceğimiz
sürekli bir pazarımız olsa hem daha fazla ürün yetiştirebiliriz hem de maliyetlerimiz azalır.
Yerel ıspanak tohumlarımızı her sene ağustos ayında dikmeye başlıyoruz. Sıcakta çabuk tohumlaştığı
için hemen hasat edip değerlendirmek gerekiyor.
Ekimden sonra kapalı alanda ektiğimizde ise tarlada daha uzun süre kalabiliyor. Bir ay içerisinde yetişen ıspanakların hasadına başlamamıza yakın art
arda ekimini yapıyoruz ve bu şekilde mayıs ayına
kadar pazara çıkarabiliyoruz.
Nisan ayında ektiğimiz daha iyi kuruduğu için ondan tohumluk ayırıp kavanozlarda saklıyoruz.
Havalar aniden değişince kapalı alanda yetiştirdiğimiz ürünler bile zarar görebiliyor. Meşe külünü
sulandırıp ürünlerin yapraklarına dökerek zararlı
böceklerden ve hastalıklardan kurtuluyoruz. Toprağı beslemek için de sadece kendi hayvanlarımızın
gübresini kullandığımız için ürünlerimiz temiz ve
lezzetli oluyor.

“Güdül’de Gıda Topluluklarıyla Agroekolojik Dönüşüm” projesi hakkında ayrıntılı
bilgi edinmek için yesilgudul.net sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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Erdal Eren Ersöz
Afyonkarahisar - Başmakçı

Fotoğraflar: Erdal Eren Ersöz Arşivi

Türkiye’de organik tarım yapan ilk aile çiftliklerindeniz. Tıbbın kurucusu Hipokrat’ın
“Aldığın besin ilacın olsun, aldığın ilaç besinin olsun” teorisinden hareket eden çiftliğimizde gelecek kuşaklara temiz bir toprak bırakmak için çalışıyoruz. Organik sertifikalı
olarak yetiştirdiğimiz ürünlerle 15 yıldır İstanbul’daki organik pazarlarda yer alıyoruz.
Doğanın ritmi ve döngülerine göre üretim yapıyoruz. Ayın gökyüzündeki evrelerini
takip ederek tohum atma ve hasat dönemlerini belirlememizi sağlayan biyodinamik
tarım uygulamalarından faydalanıyoruz.
Üretimde kullandığımız girdileri (tohum, gübre, kompost ve preparat vb.) kendimiz
hazırlayıp sebze üretimindeki yabani ot ve atıkları kompost yaparak geri dönüşümü
sağlıyoruz.
Ağustos ayının 15’inden sonra kendi tohumlarımızla ıspanak ekimine başlayıp birer ay
ara ile devam ediyoruz. Ispanaklar ekimden 45 ila 60 gün sonra hasada geliyor. EkimMart döneminde organik pazardaki tezgâhımızda tüketicilerle buluşturuyoruz.
Tohumu düşen her yerde yeşillik çıkar. Toprağı gübre ile besledikten sonra ıspanak
da yetiştirmesi oldukça kolay ve bereketli bir sebze. Beyaz sinek haricinde bir zararlısı olmuyor. Onun için de herhangi bir ilaç kullanmıyoruz. Vahşi sulama yerine yaz
ekiminde yağmurlama sistemi kullanıyoruz. Kışın zaten çok su istemiyor, yağmurlar
yeterli oluyor. Tek bir zorluğu var, o da toplaması. Sabahtan akşama kadar en fazla 80
kilo ancak toplayabiliyoruz.

32

Başa Dön

GÜZ 2021

EKOPANO

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.
Kulak verin
İklim aktivisti çocuklar 24 Eylül’de, #sistemiköktendeğiştir
diyerek politikacılaraseslenecek, sistematik adaletsizliklerin
giderilmesini ve bilime kulak verilmesini talep edecekler.
Türkiye’nin de diğer tüm ülkelerle birlikte iklim krizini gündemine
alması ve Paris Anlaşmasını onaylaması, somut ve gerçekçi bir
iklim eylem planını uygulamaya koyması için hükümete çağrıda
bulunacaklar. fridaysforfuture.org
Plastiksiz kargo isteyin
Yıllık 8 milyon ton plastiğin karıştığı okyanusların etrafında
yaşayan deniz kuşlarının %60’nın midesinden plastik çıkıyor, deniz
kaplumbağalarının ise neredeyse hepsinin midesinde plastik var.
Plastik kargo poşetleri ve ambalaj malzemeleri ise plastik kirliliği
krizini büyütmekten başka bir şeye yaramıyor. Sürdürülebilir
bir dünya için gönüllü olan ve #plastiksizkargoistiyoruz diyen
ecobloggerların çağrısına kulak verin, plastik kirliliğinin parçası
olan e-ticaret sitelerinin bu konuda aksiyon almaları ve üzerlerine
düşeni yapmaları için imzalayın
Kızkuşları için harekete geçelim
Rufford Foundation tarafından fonlanan, Goperatif (Karadeniz
Ekolojik Kalkınma Derneği) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ornitoloji Araştırma Merkezi yardımlarıyla yürütülen, ‘Kızkuşları
için harekete geçelim” projesi kapsamında türün çeltik tarlasına
yaptığı yuvaların çiftçiler tarafından görünür kılınmasını sağlamak
ve tarla sürüm faaliyetleri sırasında yuvaların ezilmesini önlemek
hedefleniyor. Bir diğer hedef de yöre halkının bu tür ve türe
yönelik tehditlerle ile ilgili farkındalığını arttırmak. Bu kapsamda da
proje ekibi ekim ayında köy okullarına eğitime gidecek ve köylüler,
özellikle de çiftçiler ile toplantılar gerçekleştirecek. Detaylı bilgi
için web sitesi ve instagram sayfasına bakabilirsiniz.
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%100 Ekolojik Pazarlar
yaygınlaşıyor

Fotoğraf: KAPTAR Arşivi

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR),
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Kayseri İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi işbirliği ile
2013 yılından beri kurulan Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik
Pazar’ın ikincisi, yerel üreticilerin katılımıyla 15 Eylül’de açıldı.
Organik sertifikalı üretim yapan çiftçilerin ürünlerini pazarlayabilmesi için dokuz
yıldır sezonluk olarak hizmet veren Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar’ın
ikincisi, halkın yoğun talebi ve üreticinin ihtiyacı doğrultusunda 15 Eylül’den
itibaren her çarşamba günü Yenimahalle’de kurulacak.
Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği’nin (KAPTAR) müteşebbisliğinde, Kayseri’nin dokuz ilçesindeki 700 dekar alanda organik sertifikalı üretim
yapan 45 çiftçi, 30 çeşit ürününü, %100 Ekolojik Pazarlar güvencesiyle zehirsiz
ve sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyen tüketicilerle aracısız olarak ulaştırma imkânı
buluyor.
Sivil toplum ve kamu kuruluşları işbirliği ile organik tarımın desteklenmesi ve
yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar’a,
9 yılın sonunda ikinci bir halka daha eklenerek Türkiye’de bir ilke imza atıldı.
Kocasinan Belediyesi, sadece yerel üreticilerin tezgâh sahibi olduğu iki organik
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pazara birden ev sahipliği yapan ilk ve tek şehir olmasının yanı sıra, gıdanın
üreticiden tüketiciye adil bir üretim ve pazarlama modeli ile sürdürülebilirliği
konusunda da diğer belediyelere öncülük ediyor.
Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu, Kocasinan’da açılan
ikinci %100 Ekolojik Pazar’ın önemine dikkat çektiği açıklamasında,
“Üretici örgütlenir; devlet üretimi, yerel yönetimler de sivil toplum
örgütlerinin katkıları ile organik pazarları destekler; üretim ve tüketimde
yerellik sağlanarak organik pazarlar üreticiden tüketiciye hale gelirse,
hem sürdürülebilirlik sağlanıyor hem de organik ürünlerdeki fiyatlar
aşağı çekilebiliyor. Kayseri’deki organik pazar fiyatları İstanbul, Ankara ve
İzmir’deki organik pazarların neredeyse yarısı bir bedel. Buğday Derneği
olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımızı ve yerel yönetimleri işbirliği içinde
hem üretim hem pazar ayağı bir arada olacak şekilde organik tarımı
desteklemeye çağırıyoruz. Kocasinan %100 Ekolojik Pazar modelinin
yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.” dedi.
Organik ürün bereketi artıyor
KAPTAR Derneği Başkanı Dr. Yeşim Bekyürek, organik pazarın açılışına ilişkin
şunları söyledi: “Tüketicilerimize ulaşmak, üretim alanlarımızı arttırmak, sağlıklı
ve güvenilir organik ürünlere en kısa yoldan ve en ucuza ulaşılmasını sağlamak
amacıyla ikinci pazarımızı açıyoruz.”
Kurulduğu 2013 yılından bu yana organik tarım sektörünün öncü girişimlerinden
biri olan Kocasinan %100 Ekolojik Pazar, 9 yıldır hem Kocasinan halkına hem de
Kayseri’nin çeşitli ilçelerinden gelen müşterilere hizmet veriyor. Mevcut üreticilerin yeni ürünleri ile birlikte, organik ürün bereketi de her geçen gün artıyor.
%100 Ekolojik Pazar’da, 2020 yılı verilerine göre, 159.062,75 kg. taze sebze ve
meyve satışı gerçekleşirken; üreticilerin elde ettikleri toplam kazanç, iklim krizine ve pandemiye bağlı olarak azalan ürün miktarına rağmen, 722.591,50 TL’ye
ulaşmış durumda. Son 6 yılda 980.426,31 kilogram taze sebze ve meyve satışı
gerçekleştiren üreticiler toplam 3.230.162 TL kazanç elde ederek üretim kapasitelerini geliştirmeye devam ediyor.
Buğday Derneği’nin danışmanlığını yaptığı %100 Ekolojik Pazarlar’ın
adreslerini, krokilerini ve pazarlardaki üreticilerin sertifikalarını incelemek
için: www.ekolojikpazarlar.org
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DOĞA DOSTU TEKNOLOJİ

İklim için inovatif
çözümler
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.
Hazırlayan

Deniz Saygı

İllüstrasyon: Neval Ergün

Klimadan daha güçlü boya

Yenilebilir ambalaj

Bilim insanları, güneş ışığının
%98’inden fazlasını yansıtan
ve bazı klima üniteleri ile
kıyaslandığında daha fazla etkiye
sahip olduğu belirlenen beyaz
renkte bir boya geliştirdiklerini
duyurdu.

Metali altına çevirmek,
Ortaçağ simyacılarının ‘’kutsal
kâse’’siydi. Peki, sizce, 21. yüzyıla
geldiğimizde en değerli ‘’simya’’
çalışması nedir?
Her gün artan plastik atık
sorununu çözerek plastiği toprağı
besleyen kompost yapımında
olduğu gibi faydalı bir şeye
dönüştüren ‘’modern bir simya
çalışması’’ artık mümkün.

İklim krizine dair sunulan inovatif
çözümler arasında dikkat çeken bu
boya, enerji tasarrufu yönünden
değindiği noktalar ile bu krizin
yarattığı olumsuz etkilerin
üstesinden gelmeye yardımcı
olabilir. Dolayısıyla, binalarda bu
boyanın tercih edilmesi, enerji
kullanımını azaltması sebebiyle
iklim kriziyle mücadele için de
hayati bir önem taşıyor.

Almanya çıkışlı bir kadın girişimi
olan ‘’Traceless’’, tek kullanımlık
plastik ambalajlara karşı tarım
atıklarından geliştirilen ve %87’ye
varan karbon tasarrufu sağlayan
‘’yenilebilir’’ bir alternatif sunuyor.

HABERİN DEVAMI
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“Dünyada hiç hata
yapmayan beyin
yeşil yapraklı
bitkilerindir.”
“Kompost yapmak zor, çok zaman
alıyor” diyorsanız, organik tarım
üreticisi Halil Hallaç, sizlere evinizin
bahçesinde ve balkonunuzdaki bitkiler
için kolayca uygulayabileceğiniz pratik
öneriler sunuyor.
Yazı

Halil Hallaç

İllustrasyonlar: Neval Ergün

Sağlıklı ve zehirsiz gıda üretirken toprağı beslemek, bitkiyi korumak oldukça önemli.
Haftada bir gün bahçeye gitmek yeterli değil. Daha fazla üzerine gitmek, gözlemlemek ve incelemek gerekiyor. Eğer ürününüzü bir hastalığa yakalatırsanız o ürünü
sürüp geçmek zorunda kalırsınız, o dönem bir daha ürün alamazsınız.
Toprağı beslemek için büyükbaş hayvan gübresi kullanabilir veya evinizdeki organik
atıklarla yaptığınız komposttan faydalanabilirsiniz. Zira beslenmeden olmaz, bitki
beslensin ki verimli olsun. Ancak bunlar size zahmetli geliyor ise daha kısa bir zamanda etkili sonuçlar alabilmenizi sağlayacak, bitkilerinizin vitamin ihtiyacını karşılayacak
doğa dostu bir yöntemim var. Gelin, birlikte deneyelim.
Kış sonu-bahar başlangıcında biber, patlıcan ve domates fideleri ekmiştim. Soğuklardan dolayı fideler yeterince büyümemeye başladı. Sabaha kadar ıslattığım kompostu
karıştırarak çaya benzeyen kızıl bir su elde ettim. Bu su ile fideleri suladıktan birkaç
gün sonra gözle görülebilecek kadar büyüdüklerini fark ettim. Buradan esinlenerek,
fideleri tarlaya diktiğimde de uygulamak için “kompoze” olarak adlandırdığım bir formül geliştirdim.
Dünyada hiç hata yapmayan beyin yeşil yapraklı bitkilerindir. Lahananın (brokoli, karnabahar, fasulye veya benzeri yeşil yapraklı bitkilerin) özellikle koyu yeşil dış yapraklarını kuru bir varilin içerisine sıkı sıkı bastırarak dolduruyorum. 240 litrelik bir varil
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yaklaşık 80 kilogram yaprak alıyor. En son üzerine bahçemdeki derin kuyu sondaj
suyundan 100 litre kadar ekleyip kapağını hiç hava almayacak şekilde kapatıyorum ve
iki ay boyunca fermente olmasını bekliyorum. Bu süreçte varilin kapağını açmıyorum
ve hiçbir metal madde ile temas ettirmiyorum.
İki ay dolduktan sonra varilin kapağını açtığınızda kötü bir koku duyacaksınız ve varil
yarıya kadar inmiş olacak. Elde ettiğiniz yeşil suyu süzüp kullanabilirsiniz. Ben bin
metrekarelik alan için, beş litrelik şişelere doldurduğum karışımı, saatte iki litre su veren damlama sistemi ile bahçemdeki bitkilere uyguluyorum.
Bitkilerin aradığı öz madde olan doğal azotu tamamlamış oluyoruz ve böylece mahsuller çok güzel, iştahlı bir şekilde büyüyor. Benim bahçemdeki özellikle azotu çok
seven patlıcan, fasulye, kabak, salatalık, biber ve çilek için oldukça faydalı oldu, hepsi
ışıldadı.
Küçük bahçe ve balkonunda yetiştirdiği bitkilere, çiçeklere uygulamak isteyenler ise
10 litre suya 1 çay bardağı olacak şekilde bu formülü kullanabilir.

Aşırı sıcaklarda bitkiler de bizim gibi serinlemek ister. Kapalı bir alanda,
boyumdan yükseğe erişen 50’den fazla fıskiye yerleştirdim. İnce çoban
yağmuru deriz biz, yani çoban anlayamaz aslında ama ıslanmıştır. Onun
kadar su atan ince fıskilerlerle mahsullere tepeden aşağı bir banyo
yaptırdım. Böylece mahsuller de serinledi, rahatladı ve huzur buldular.
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Üzüm güzelleme

Fotoğraf: Lalehan Uysal

Sonbahar demek, bağbozumu demek. Büyük Akdeniz
havzası, üzüm, buğday ve zeytin coğrafyası. Bu üç kadim
mahsul Akdeniz medeniyetinin temel unsurlarından.
Önce buğdayla başlar hasat mevsimi, üzümle devam
eder ve zeytinle sonlanır.
Yazı

Nazlı Pişkin

Üç güzelden üzüm, iklime göre değişmekle birlikte Türkiye’de Ağustos ayından başlayarak türlü türlü haliyle sofralarımızı şenlendirir. Her yıl bağbozumuna
erişmek, her rekoltenin biricikliğinden ötürü hayatın tekrarındaki eşsizlikten alınabilecek hazlardan biri bence. Nazım Hikmet’in “Sebastian Bach’ın 1 Numaralı
Dominör Konçertosu” adlı şiirindeki şu dizelerini anmadan olmaz:
“Güz sabahı üzüm bağında
Sıra sıra, büklüm büklüm kütüklerin tekrarı,
Kütüklerde salkımların
Salkımlarda tanelerin
Tanelerde aydınlığın
Aydınlıkta yüreğimin
Tekrardaki mucize gülüm
Tekrarın tekrarsızlığı.”
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Fotoğraf: Oya Ayman

Binlerce yıldır gönlünü üzüme kaptırmış pek çok sevdalı var. Yunan mitolojisine göre üzüm asması, kökeninde Lidya ve Frigya tanrılarına benzer özellikler
gösteren Dionysos’un insanlığa armağanıdır. Mitolojiye göre üzüm asması kütüğünün yeryüzüne yayılmasıyla uygarlığın buğdaydan sonraki aşaması gerçekleştirilmiş.
Üzüm, hem eski hem de dünyanın dört bir tarafında türlü türlü yüzleriyle bize
gülümseyen bir meyve. Zeytin, nar, hurma ve incir gibi üzüm, Eski Dünya’nın
en eski evcilleştirilmiş bitkilerinden biri. Günümüzde yetiştirilen asmaların pek
çoğunun atası, Neolitik Çağ’dan önce de bulunan ve yaban atalarından zorlukla ayırt edilebilen asma çubuğu Vitis vinifera’nın çok sayıda klonlarıdır.
Üzüm asmasının Hazar Denizi’nin güney kıyısındaki ağaçlı bölgeden diğer yerlere yayılması, Samiler’in göçleriyle olmuştur. Samiler, Aşağı Fırat bölgesine
yerleşmeye başladıklarında asmayı da beraberlerinde götürerek yeni yerleşim
bölgelerine dikmişler. MÖ 3. bin yıl ortalarında üzüm Mezopotamya ve Mısır’da
yaygınlaşmıştı. Taze üzüm ve kuru üzümün Mezopotamya ticaretinde önemli bir yere sahip ürünler olduğu kil tabletlerden anlaşılmaktadır. Eski Mısır’da
üzüm önem verilen bir üründü. Mısır’daki üzüm asması ve üzümün beğenilen
bir meyve olması ile ilgili referanslara Eski Ahit’te de rastlıyoruz. Antikçağ’da
Anadolu’da da üzüm önemliydi. Anadolu’da kurulmuş uygarlıklar üzüm yetiştiriciliğine büyük önem vermişler. Hititler devrinde bağcılık, Anadolu’da ekonominin temel kaynaklarından biriydi.
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Türlü Adlar, Türlü Tatlar
Türkçe’de üzüm türlerinin adları esasen,
karasakız, akdimlit, akbulut, akgevrek, aşı
kara, acıkara, karasakız, vb. örneklerinde
olduğu gibi tanenin rengini; kadınparmağı,
öküzgözü, danamemesi, misket, tilkikuyruğu vb. örneklerindeki gibi tanenin şeklini,
Kalecik karası, Merzifon karası, Çal karası,
Hasandede, Foça karası, Fersun örneklerindeki gibi üzümün yetiştiği yerin adını ya
da keten gömlek, boğazkere örneğindeki gibi üzüm türünün duyusal özelliklerine
göndermede bulunan vb. adlardır. Şaraplık
üzümlerden dünyaca meşhur üzüm cinsleri arasında yer alan chardonnay,
sauvignon blanc, shiraz, pinot noir, cabernet sauvignon, cabernet franc,
merlot ve daha pek çok üzüm türü de günümüzde bağlarımızda yetiştiriliyor.
Üzümü taze meyve olarak tükettiğimiz gibi kuru halde de tüketiyoruz ya da
yan ürünlerin yapımında kullanıyoruz. Koruk ekşisi, şıra, pekmez, sirke, vb.
üzümden elde edilen ürünler. Bunlar öyle ürünler ki ya doğrudan tüketiyoruz ya da sofralarımızı donatmamızı sağlayan çeşitli yiyeceğin yapımında
kullanıyoruz onları.
Üzüm türlerinin bazıları özellikle sofralık üzüm olarak tüketiliyor. Anadolu’nun
sofralık üzümleri arasında en dikkat çekeni, Manisa ve İzmir başta olmak
üzere Ege Bölgesi’nde yetiştirilen çekirdeksiz beyaz üzüm türü olan sultani
üzüm. Bu küçük taneli, kabuğu ince, sık taneli beyaz üzüm türünün önemi,
yaş olarak tüketilmesinden ziyade kuru tüketilmesinden kaynaklanıyor. Sultani kuru üzüm, Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinden. Kuru üzüm,
rafine şekerin yaygınlaşmasından önce mutfaklarda pekmezle birlikte en
yaygın kullanılan tatlandırıcılardandı. Günümüzde, rafine şeker tüketiminin
azaltılması çabaları doğrultusunda sultani kuru üzümün çeşitli tariflerde şeker yerine kullanımı hatırlandı. Ben kuru üzümü bazı kurabiye çeşitlerine,
bazı zeytinyağlı sebze yemeklerime koysam da en çok tek başına ya da sarı
leblebiyle eşleştirerek yemeyi severim.
Bu sonbahar ve kış sofralarınızdan türlü türlü haliyle üzüm eksik olmasın.
İncekileriniz dolu, haneleriniz şen olsun.
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Ali & Aynur Yener
Organik tarım üreticileri
“Bizim maliyetimiz gübre ve ilaç maliyeti değil, tamamen işçilik, emek ve
doğa ile alakalı. Özellikle bu yıl birçok ürünü tarlada bıraktık. Havaların
aşırı yağışlı ve soğuk gitmesi bizim o ürünlerdeki yabancı otlarla veya
zararlılarla mücadelemizi etkiledi. Bu ürünleri otla beraber tekrar toprağa
karıştırdık. Bu da bir maliyet. Çünkü oradan gelecek bir gelir vardı. Onun
öncesinde bir ekimi, hazırlığı vardı. Bunların tamamı toprağa döndü.”
Hazırlayan

Ayşe Nur Ayan

Asıl mesleği arıcılık olan Ali Yener, bölgesindeki fındık ağaçlarında kullanılan pestisitlerin arılara ve doğaya verdiği zararı gördükten sonra ailesi ile birlikte zehirsiz ve
organik üretim yapmaya başlıyor. Şişli %100 Ekolojik Pazar’ın ilk üreticilerinden olan
Yener Ailesi, Zonguldak Alaplı’da büyük emekle yetiştirdikleri meyve ve sebzelerini
15 yıldır aracısız bir şekilde tüketiciler ile buluşturuyor. Aynı zamanda, Türkiye’nin ilk
organik kestane balı ve brokoli üreticilerinden olan Ali ve Aynur, tezgâhlarındaki yerel
ürün çeşitliliğini her geçen gün artırıyor.

Videoya Git

42

Başa Dön

GÜZ 2021

Buğday Günlüğü
İzmir’de yaşayan Buğdaygillerden Gözde Özbey
temmuz ayında iletişim ekibimize katıldı. Yaklaşık üç yıl
önce gönüllü olarak başladığı Buğday yolculuğunda
bir dönem profesyonel olarak da çalışan Gözde, yeni
pozisyonundan dolayı oldukça heyecanlı. Gözde,
bir yandan Buğday’ın iletişim ve medya ilişkilerini
yürütürken diğer yandan da kendi bloğunda ekolojik
yaşam pratiklerini başkalarına anlatmaya ve üretmeye
devam ediyor. Hoş geldin Gözde!

İzmir gıda toplulukları 14 Eylül’de Urla Caz Festivali’ne
topluluk üreticilerinin açtıkları temiz gıda standları ile
katılım sağladı ve herkesi gıdasının sorumluluğunu
almaya davet etti. Gıda toplulukları ürünlerini festival
katılımcıları ile buluşturma şansı yakaladı ve söyleşilerle
birlikte keyifli bir etkinlik gerçekleştirildi. Buğday
Derneği olarak katıldığımız etkinlikte, yayınlarımızı
tanıttık ve katılımcılara derneğimizin faaliyetleri
hakkında bilgi verdik. Originn Gıda Topluluğu’nun
organizasyonuyla bir araya gelen katılımcılar, bir yandan
da şeflerin temiz gıdalarla hazırladığı atıştırmalıklar ve
müzik eşliğinde sohbet ettiler.

Buğday takipçileri, İletişim gönüllümüz Neval Ergün’ün
yaratıcı illüstrasyonlarını hem yayınlarımızdan
hem de sosyal medya paylaşımlarımızdan izliyor.
İllüstrasyonlarını Neval’in yaptığı Orhan Veli’nin şiir
kitabı bugünlerde kitapçıların raflarını süslüyor. Neval
için, hem onu Orhan Veli’nin şiirleri ile tanıştıran
babasının anısını yaşatmak hem de Orhan Veli’nin
yediden yetmişe herkes tarafından sevilip tanınması
için yıllardır aklında olan bu projenin tamamlanması
çok anlamlı. Tebrikler Neval!
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Gıda Mühendisimiz Merve Atınç, Ürdün Amman’da
faaliyet gösteren Inaya Permakültür Çiftliği’nden
Antonio Bernardeau-Sanogo ve ailesini Şişli %100
Ekolojik Pazar’da ağırladı. Kurucumuz Victor
Ananias’ın 15 yıl önce hayata geçirdiği ekolojik pazar
modelini pazarın ilk üreticilerinden dinleyen Inaya
ekibi, kendi gıdalarını ürettikleri ve ekolojik yaşama
dair eğitimler düzenledikleri çiftliklerinde de bu modeli
örnek alarak bir proje hayata geçirdiklerini aktardı.

İletişim ekibimizden Ayşe Nur Ayan, sevenlerinin
deyişiyle Ayşik, yaz boyunca ofisten ziyade bostan ve
pazarlarda görüldü. İlk olarak İzmir Bayındır’ın dağ köyü
Marmariç’te Oya Ayman ile birlikte barbunya hasadı ve
lavanta tütsüsü yaparken yakaladığımız Ayşik, ıspanak
mevsimi başlarken Tarihi Yedikule Bostanları’nda
objektiflere takıldı. Tezgâhın Ardındaki Kahramanlar
video serisinin çekimleri için her fırsatta %100
Ekolojik Pazarlar’daki üreticileri ziyaret eden Ayşik’in
bunca bostan ve pazar görüp hiç kilo almaması ise
Buğdaygillerce merak konusu oldu. Ayşik ise, gönlünü
doyururken midesini doyurmayı unuttuğunu itiraf etti.

Buğday strateji kurulu üyesi Güneşin Aydemir, Bir
Tohum Vakfı’nın Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’nde
düzenlediği “Gençler ve Genç Kalanlar Kırsala” kampı
ile Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen katılımcılarla
buluştu. Pandemi arasından sonra tekrar gerçekleşen
programda, üretimden türetime; topraktan doğaya;
insandan topluluğa; tohumdan barınmaya; müzikten
masala kadar pek çok konu teorik ve pratik yönleriyle
ele alındı. Kampta bu yıl “genç kalanlar” başlığından
aldıkları güçle daha yaşlı olanlar da katıldı.
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İlham Veren Kitaplar
Bizi dönüştüren, ekolojik yaşam mücadelemizde bize
ilham veren kitapları sizin için derledik.
Hazırlayan

Özlem Gürtunca

Böcekler Gezegeni, Anne Sverdrup
Thygeson, Çeviren: Dilek Başak,
Koç Üniversitesi Yayınları, 196 sayfa

Bitki Devrimi, Stefano Mancuso,
Çeviren: Merve Öke Fidan, 		
Yeni insan, 224 sayfa

Her bir elemanının karmaşık ilişkilerle
birbirine bağlı olduğu ekosistemin
küçük üyeleri böceklerin acayip ve
muhteşem dünyasını tanımak için
iyi bir fırsat. İnsanların, çoğunlukla
başa çıkılması gereken bir şey olarak
gördükleri, fakat dünyadaki yaşamın
devam etmesinde rol oynayan
böceklerin yaşamı, özellikleri,
bitkilerle, hayvanlarla ve insanlarla
olan şaşırtıcı ve hayret uyandırıcı
ilişkilerini öğrenmek, onları daha fazla
önemsememizi sağlayacak.

Bitki Zekası kitabı ile yepyeni bir
perspektiften, bitkilere dair tüm
yargılarımızı temelden sarsan Stefano
Mancuso, bu kez de Bitki Devrimi
kitabı ile karşımızda. Kitap, 31 binden
fazla bitki türünü ihtiyaçlarımız
için kullanmamıza rağmen, hâlâ
bitkilerden öğreneceğimiz çok şey
olduğunu, bitkilerin hafızalarından
taklit yeteneklerine kadar birçok hayret
verici örnekle anlatıyor. Örnekler,
bitkilerden ilham alarak dünyada
yok etmeye başladığımız yaşamları
kurtarmak için nasıl bir çıkış yolu
bulabileceğimizi gösteriyor. Yazar bu
sürece “Bitki Devrimi” ismini veriyor.
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Büyüdüğüm Yer, Anne Crausaz,
Çeviren: Özlem Şekercioğlu Lesport,
Ekofil Yayınları, 48 sayfa
Yayıncılığın en güzel şekli olan
topluluk destekli yayıncılık yapan
Ekofil Yayınları’nın son kitabı, minicik
bir tohumun, bereketli, kocaman
bir ağaca dönüşmesinin hikayesini
çocuklar için anlatıyor. Anne
Crausaz’ın, yabandaki yaşamı ve
canlılığı şiirsel bir dille anlatışmına
harika görseller eşlik ediyor. Doğadaki
bir yaşam formuna dair bu serüven
çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini
çekecek, kalbine dokunacak.

Susuz Çağın Çocukları, Selda Yaşar,
Paraşüt Kitap, 112 sayfa
Su kaynaklarının bitme noktasına geldiği
bir dünyada, umut olan çocukların
maceralarına kulak verin. Doğaya olan
ilgi ve merakları beş çocuğu buluşturur
ve kuraklık sorununu çözmeleri için de
doğaya dikkatle bakmaları gerekecektir.
Üzerlerine düşeni yapmaya hazır olan
bu beş çocuğun merak uyandıran
hikayesinin anlatıldığı kitap, yetişkinler
için de hem ilham olabilecek hem
sınırlara, farklılıklara, doğaya yüz
çevirmeye dair ders çıkarılabilecek
konulara değiniyor.

“Victor’un Balkabakları” kitabının 3. baskısı çıktı!
Bundan yıllar yıllar önce, Victor adında meraklı bir
çocuk, yaşadığı köyü turuncuya boyamış, hem de
balkabağı turuncusuna. Nasıl mı?
Her şey küçücük bir tohumla başlamış...
Leyla Aslan’ın, Buğday Hareketi’nin kurucusu Victor Ananias’ın başından geçen gerçek bir olaydan
esinlenerek kaleme aldığı “Victor’un Balkabakları”na,
Mısra Karahan’ın çizimleri eşlik ediyor. Kitabı dukkan.bugday.org adresinden
sipariş verebilirsiniz.
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Elma sirkesi

Fotoğraf: Oya Ayman

Son zamanlarda herkesin dilinde olan fermantasyon, bu
fiyakalı tabiri yabancı menşeili olsa da her şeyiyle yerlidir.
Hatta kefir ve yoğurdu dünyaya yayan, Orta Asya’da at
koştururken, çiğ eti fermente etmek için eyerinin yanına
bağlayıp baldırıyla bastıran (bakınız pastırma) Türkler için
bir nevi ata sporu sayılabilir.
Yazı

Elif Özizmir

“Oğlan gündüz çok uzun uyudu, ya akşama uyumazsa?” diyorum, annem hemen atılıyor, “Görürsün bak, daha bile güzel uyur. Uyku uykunun mayasıdır.”
Ters bir hareketini gördüğümüz birinden, zaten ondan bunu beklediğimizin altını çizmek için o kişiyi “mayası bozuk” diye tanımlarız. Hıdırellez sabahına mahsus tılsımlı bir ritüel olarak bitkilerin üzerindeki çiğ damlaları toplanıp,
“Hızır mayası” olarak kullanılır. Nasrettin Hoca o meşhur hikayesinde, “Ya tutarsa” diyerek, koca göle maya çalar. Dilimize yerleşmiş deyimlere, “Keskin sirke
küpüne zarar” gibi atasözlerine, “Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk” gibi tekerlemelere, kültürümüzü oluşturan hikâye ve fıkralara bakarsak hamurumuzun
ezelden beri mayayla yoğrulmuş olduğunu görürüz.
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Bedava sirke baldan tatlıdır diye de bir sözümüz de mevcut. Bedava olduğu
için değil ama bence hayranlık uyandırıcı dönüşüm aşamalarını bizzat
gözlemleyebildiğimiz için, insanın kendi yaptığı sirke gibisi gerçekten yoktur. O
yüzden hiç denemediyseniz elma sirkesiyle başlamak için bu mevsimi kaçırmayın
derim.
Bu sene birçok diğer meyve ağacı gibi bizim elma ağacı da hiç meyve vermedi.
Halbuki geçen yaz sonu, tam bu sıralarda ağacın dalları meyvenin çokluğundan
yerlere eğiliyordu. Hem dalından koparıp, hem de yere düşüp de henüz çürümemiş
olan minik elmalardan toplayıp sirke yapmıştım. Sirke 28°C civarı oda sıcaklığı
sevdiğinden, yapımı için bu mevsim ideal zaman.

Mayası kabuğunda
5 litrelik bir cam kavanozu neredeyse yarısına kadar elmayla
doldurdum. Mayası kabuğunda
olduğu için organik elmayı çok
fazla yıkamadan ve kabuğunu
soymadan, lekeli yerlerini ayıklayıp, orta irilikte parçalara bölerek kullandım. Yıkarsanız da iyice
kurumasını bekleyin.
Üzerine yarım bardak (100 gr civarı) şeker ve kavanozun ağzından birkaç parmak boşluk kalacak kadar içme suyu ekledim. Yeşil elma gibi ekşi değil, kendinden tatlı
elma kullanmak en iyisi. Yine de şeker eklemekte de fayda var çünkü şeker
fermantasyonu gerçekleştirecek olan mayaları besliyor ve yine onlar tarafından tüketiliyor.
Kavanozun üzerine geniş gözenekli olmayan temiz bir bez örtüp, bir lastikle sabitledim. Oda sıcaklığında loş ve temiz bir köşede beklettim. Kavanozda ilk köpüklerin belirişini gözlemleyebileceğiniz, fermantasyonun
başladığı bu birinci aşama 2-3 gün sürüyor. Daha önce tüm sirke yapım
sürecini bu şekilde yani kapak yerine bezle örtülmüş kavanozda yapıyordum ve meyveler dibe çökene kadar her gün birkaç kez karıştırıyordum
ama Meyvelitepe blog’unda gördükten sonra ikinci aşamayı kavanozun
kapağı kapalı olarak denedim ve sonuç çok daha başarılı oldu.
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Fotoğraf: Ayşe Nur Ayan

Ağzı bezle örtülü kavanozda kef yani beyaz bir tabaka oluşumu olabiliyor
ve özellikle ilk defa sirke yapıyorsanız kef ile sirke anasını birbirinden ayırmak da zor oluyor. 2-3 hafta kadar süren bu ikinci aşamada şeker, karbondioksit ve alkole dönüşüyor.
İlk günden itibaren köpüklenmeyi görmeye başlıyorsunuz zaten. Kavanozdan gaz çıkışı bittiğinde ve meyveler iyice dibe çöktüğünde bu aşama
da bitmiş olacak ve kapağı açıp, kavanozu tekrar lastikle sabitlenmiş bezle
örteceğiz. Artık asetik asit devreye girecek ve alkolü sirkeye dönüştürmeye
başlayacak.
Bu noktada sirkeleşme sürecini desteklemek için yine ev yapımı keskin
bir elma sirkesinden 60 ml kadar ekleyebilirsiniz. 4-8 hafta kadar sürecek
olan bu üçüncü aşamada burnunuza sirke kokusu gelmeye ve kavanozun ağzında ince bir tabaka halinde sirke anası oluşmaya başlayacak. Sirke
anası dibe çöktüğünde, tadı istediğiniz keskinliğe ulaştıysa, sirkeyi süzerek
şişelere aktarabilirsiniz.
Eğer ph ölçeriniz varsa 3,4 sirke için uygun bir asitlik oranıdır. Benimkisi
3,2 oldu. Sirkeleri şişelerken bir-iki parmaktan fazla boşluk bırakmamaya
çalışın çünkü havayla temas, asitliğin düşmesine neden olabilir. Sabah aç
karnına bir bardak ılık suya, bir yemek kaşığı ev yapımı sirkenizden ekleyip
içerseniz güne harika bir başlangıç yapmış olacaksınız.
Afiyet ve sağlıkla dolu bir sonbahar diliyorum.
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PODCAST

“Buğday’ın Ambarından
Kurda, Kuşa, Aşa...”
Podcast Serisi
Ekolojik tasarım
Lalehan Uysal, “Buğday’ın
Ambarı’ndan Kurda, Kuşa, Aşa...”
podcast serimizin bu bölümünde,
tasarımcı ve yazar Melih Aşanlı
ile ekolojik tasarımın doğasını
ve yaşadığımız gezegene olan
onarıcı etkilerini konuşuyor.
DİNLE

Tüm Bölümleri Dinle
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Bilgilenmek için

ZEHİRSİZ SOFRALAR

%100 EKOLOJİK PAZARLAR

WWOOF Türkiye/TaTuTa

Pestisitlerin zararları
konusunda farkındalık
yaratmak, Türkiye’de pestisit
kullanımını azaltmak,
zehirsiz yöntem ve teknikler
konusunda üreticileri
bilgilendirmek için
çalışıyoruz.

Organik üretimi ve üreticiyi
desteklemek, sağlıklı ve
güvenilir gıdaya erişmek
isteyen türeticilerle
üreticileri buluşturmak için
geliştirdiğimiz %100 Ekolojik
Pazarlar giderek büyüyor.

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.

ÜYE OL

GÖNÜLLÜ OL

DESTEKÇİ OL

Buğday Derneği’ne üye
olarak, doğayla uyumlu
ve sağlıklı bir yaşam
için ekolojik dönüşüm
hareketine katılın.

İlgi, bilgi, deneyim ve
becerileriniz doğrultusunda
çözümün parçası olun;
zaman ve emeğinizle ekolojik
dönüşüme katkı sağlayın.

Tek seferlik ya da düzenli
bağışlarınızla derneğimizin
çalışmalarına destek
olun, ekolojik yaşamın
tohumlarını birlikte
yeşertelim.

