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Doğadan giderek uzaklaşan insan topluluklarının
mevsimsel döngüleri yakalayıp, toprağın,
yağmurun, rüzgârın enerjisini bünyelerine
alabilmelerinin en iyi yolu bulunduğumuz
coğrafyanın ve mevsimin yiyecekleri ile
beslenmek olsa gerek. Her sayıda olduğu
gibi bu sayıda da mevsimlik ekim, hasat ve
beslenme öykülerini ekranlarınıza taşıyoruz…
Hasat Öyküleri’nde yeşil soğanın bereketine,
Toprağa Yazılan Notlar’da kabağın mucizesine,
Fermantasyon Güncesi’nde lahana turşusunun
bakterilerle dostluğuna tanık olacaksınız.
İklim krizi sellerden kuraklığa hepimizin hayatını
doğrudan etkilerken, küresel sıcaklık artışının
1.5 derece ile sınırlandırılmasında, önümüzdeki
dönemde yapacağımız seçimler ve eylemlerimiz
belirleyici olacak. Krize karşı önlemleri hayata
geçirecek en önemli kurumlardan biri de yerel
yönetimler. İlerleyen sayfalarda, Montreal’de şehir
yönetimi ile sivil oluşumların “iklim dostu şehir”
odaklı çalışmalarını okuyacaksınız.
Ancak ne tek başına yerel yönetimler ne bireysel
girişimler bu krizi durdurmak için yeterli. Bu,
hükümetler ve şirketlerle birlikte bütün kurumsal
yapıları da içine alan topyekün bir mücadele ve
Onarıcı Bakış bölümünde Eren Tordemir’in de
dikkat çektiği gibi ”Değiştirmek ya da Değişmek...
Mesele Bu…”

Ekolojik dönüşüm tohumlarının yeşerdiği umut
dolu bir yeni yıl olsun…
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Buğday’dan Haberler
Belediyeler zehirsiz kentler için ne yapıyor?
Kentlerde kullanılan pestisitlerin ve biyosidal
ürünlerin zararları konusunda farkındalık yaratılması
ve alternatif uygulamaların kullanımının teşvik
edilmesi amacıyla yürüttüğümüz “Zehirsiz
Kentlere Doğru” projesi kapsamında “Türkiye’deki
Belediyelerde Zararlı Mücadelesi Durum Analizi
Raporu” yayınlandı.
İllustrasyon: Tolga Demirel

Habere Git »

75 kurum Zehirsiz Kentler için harekete geçti

İllustrasyon: Tolga Demirel

Zehirsiz Sofralar Platformu, yaşam alanlarımızda
insan ve çevre sağlığını tehdit eden zehirli
kimyasalların belediyeler öncülüğünde
kullanımının sonlandırılması ve ekolojik, doğa
dostu alternatiflerin uygulanması talebiyle Zehirsiz
Kentler Kampanyası’nı başlattı.
Habere Git »

Yeni yıl için 10 türetici hediye önerisi
Alışveriş ancak gerçek ihtiyaçlarımıza karşılık veren
doğal varlıkları besleyen bir yapıyı destekleyerek
sürdürülebilir. Gelin, ortak geleceğimiz için bu
yılbaşında tüketici değil, türetici olalım.
Habere Git »
Fotoğraf: Canva
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Agroekoloji bilgisine neden ihtiyacımız var?

Fotoğraf: Canva

Biyoçeşitlilik kaybı, iklim krizi ve kırsal yoksulluk
ile mücadelede çözümler öneren geleneksel
agroekoloji bilgi, deneyim ve uygulamalarının
derlenmesi ve agroekolojinin yaygınlaşması
amacıyla Akdeniz Agroekoloji Kervanı –
MedCaravan projesini yürütüyoruz.
Habere Git »

Zehirsiz Kentler İçin: “Tüketici Rehberi” yayında

Fotoğraf: Canva

Zehirsiz Kentlere Doğru proje ortaklarımızdan
Pestisit Eylem Ağı’nın yayımladığı ve proje
kapsamında Türkçeye çevrilen Tüketici Rehberi,
endokrin sistemi bozucu kimyasalların hamile ve
bebekler için daha toksik olduğundan söz ediyor
ve zehirli kimyasallardan nasıl korunabileceğimize
yönelik önerilerde bulunuyor.
Habere Git »

Naylon torbadan kaçarken bez çantaya tutulmak
Buğday Derneği Strateji Kurulu Üyesi Güneşin
Aydemir yazdı: “Batının en hızlı naylon torba çeken
tezgâhtarlarına karşı, bez çantaları kolumuza takıp
salına salına gezdiriyorduk ki, ortada bir bez çanta
yığını oluşuverdi.”
Fotoğraf: Canva
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Dünyadan Haberler
Sürdürülebilir ambalajlama mümkün

Fotoğraf: Flickr

Tüketiciler, şirket ve markalardan çevre dostu pratikler
talep ettikçe sürdürülebilirlik, gıda endüstrisinde moda
bir kelime haline geldi. En yaygın vaatlerin arasında
ise şunlar var: Gıda atıklarını azaltmak, onarıcı tarımı
desteklemek, hayvansal protein tüketimini bırakmak
ve karbon emisyonlarını düşürmek…
Habere Git »

Yeniden kullanılabilir buz küpleri
Soğutma işlemleri amacıyla üretilen yeni bir ‘’küp’’
türü, hem buza hem de geleneksel soğutma
yöntemlerine ihtiyaç duyulmadan yiyecek
ve içeceklerin en taze hâliyle servis edilmesi
konusunda bir ‘’devrim’’ yaratabilir...
Fotoğraf: Unsplash, Scott Rodgerson

Habere Git »

İklim kriziyle mücadelede deniz çayırlarının önemi

Fotoğraf: Foodtank

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP)
yayınladığı rapora göre; deniz çayırları, deniz
tabanını stabilize etmesi, canlılara gıda ve yaşam
alanları sağlaması ve su kalitesini koruyup artırması
nedeniyle ekosistemlerin devamlılığında hayati bir
role sahip...
Habere Git »
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Bitki bazlı et

Fotoğraf: Reuters, Amir Cohen

Bitkisel malzemeler ve 3D yazıcılarla et yerine
geçebilecek malzemeler üreten İsrailli bir şirket,
yeni ürününü piyasaya sundu. Ürün, bifteği andıran
bitkisel bir proteinden oluşuyor. Şirketin daha önceki
et alternatifi denemeleri, çoğunlukla hamburgerlerde
kullanılan kıyma benzeri etlerle sınırlı kalmıştı.
Habere Git »

Yerli halkların iklim krizi ile mücadelesi

Fotoğraf: Reuters, Johanna Alarcon

Geride bıraktığımız COP26 Konferansı’ndaki İklim
Görüşmeleri’nde, iklim krizi ile mücadelede yerli halkların
önemine dikkat çekildi. BM Yerli Halklar Birimi Başkanı
Yon Fernández de Larrinoa, yerli halkların çevre ile
birlik ve uyum içerisinde yaşadığını ve doğanın iklim
krizinin yıkıcı etkilerine karşı korunmasında bu yaşam
pratiklerinin dünyaca kabulünün önemini vurguladı.
Habere Git »

Bisiklet dostu Paris
Bisiklet kullanmayı tercih edenlerin koşullarını daha
da iyileştirmek amacıyla Paris Büyükşehir Belediyesi,
yeni adımlar atarak 250 milyon Euro yatırım yaptı.
Güncellenen ‘’Plan Velo: 2. Eylem Planı’’, şehrin
tamamen bisiklet dostu olmasını hedefliyor.
Fotoğraf: Unsplash, Jilbert Ebrahimi
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İklim dostu şehir adayı:
Montreal
Küresel iklim değişikliğinin etkileri tüm dünyada hissediliyor.
Uluslararası bilim camiasına göre “en kötü etkilerden
kaçınmak için“ küresel sıcaklık artışını 1,5 °C ile
sınırlandırmalıyız. Bu hedefin gerçekleşmesinde
önümüzdeki süreçte yapacağımız seçimlerimiz
ve eylemlerimiz belirleyici olacak.
Yazı ve Fotoğraflar

Dilek Ayman

Yılın önemli bir bölümü soğuk ve karlı bir iklim yapısına sahip olan Montreal’de
bu etki; aşırı ısı dalgaları, sel baskınları, don ve çözülme dönemlerindeki
değişiklikler halinde kendini göstermeye başladı birkaç yıldır. Şehirde en fazla
sera gazı salımına neden olan iki önemli kaynak var: Taşıtlarda kullanılan yakıtlar
ve binaları ısıtmak için kullanılan doğal gaz.

İklim dostu şehirler için şehir bahçeleri
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Montreal şehir yönetimi ile sivil oluşumlar ve paydaşlar uzun süredir iklim dostu
şehir odaklı çalışmalar yürütüyor. Şehir, sera gazı emisyonlarını %55 oranında
azaltarak 25 yıl içinde (2050 yılına kadar) karbon nötr hale gelmeyi hedefliyor.
Bu hedefte öngörülen iklim eylem planı; sadece şehrin yerel yönetimi ve Çevre
ve İklim Değişikliği ile Mücadele Bakanlığı tarafından değil, tüm şehir sakinleri
ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını öngören kolektif bir çaba olarak ele
alınıyor.
Bu çabada işletmelerin, kuruluşların, hükümetlerin ve yurttaşların her ölçekte
yapması gereken çalışmalar var. Şehirde iklim değişikliğinin potansiyel etkilerinin
değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalarla görülüyor ki, söz konusu
değişiklikler sadece bir şehrin sosyal ve fiziki yaşam kalitesini etkilemekle
kalmayacak, aynı zamanda onu besleyen ve çevreleyen tüm yaşam unsurları
da benzer etkileri yaşayacak. Aşırı iklim hareketlerinin ve artan hava kirliliğinin
neden olduğu sağlık sorunları, polen mevsiminin uzaması, bitki fenolojisindeki
değişim (örneğin bitkilerin erken çiçeklenmesi), bazı bitki zararlıların çoğalması
ve artan istila sıklığı yaşamı etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor.
Montreal’de tüm bu etkilerin ele alındığı İklim Eylem Planı’nda; metropol,
mahalle ve insan ölçeğinde olmak üzere üç katman ve her bir ölçekte de dört
temel yönelim yer alıyor:

1

Ekolojik
geçiş sürecini
hızlandırmak

3

2

Dayanışma,
eşitlik ve
katılımı
güçlendirmek

Demokratik
katılım
oranını
yükseltmek

4

Yeniliği ve
yaratıcılığı
canlandırmak

Bu planın 2020-2030 dönemine ait olan kısmı kırk altı başlıkta toplanan bir dizi
eylemi içeriyor ve çoğunun uygulanmasının 2030 yılına kadar tamamlanması
planlanıyor.
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Bu kademeli seferberlik planlarında en öncelikli eylem, sera gazı emisyonlarının
azaltılması amacıyla enerji santralleri ve büyük sanayi tesisleri tarafından
yayılan karbondioksit, metan, azot oksit ve florlu gazları yakalama ve depolama
teknolojilerinin uygulanması.
Planın diğer aşamaları şöyle:
• İnsan ölçekli ve doğal dinamiklerin entegre edildiği mahallelerin gelişimini
teşvik etmek ve iklim değişikliğine uyarlanmış bu mahallelerle şehrin
iyileştirilmesine katkıda bulunmak
• Şehrin atmosferinde karayolu taşımacılığından kaynaklanan sera gazı
emisyonlarını %50 oranında azaltmak, mahallelerin tümünde toplu ulaşımı
ve bisiklet ulaşımını yaygınlaştırmak, taksi ve özel otomobil paylaşımını
artırmak, elektrikli araç oranını artırmak
• Yeşillendirmenin teşvik edilmesi ve şehrin otoparklarının dönüştürülerek
ağaçlıklı, kamusal ve açık alanlar haline getirilmesi
• Isı adalarını önlemek üzere özellikle şehrin hassas alanlarında 500 bin ağacın
dikilmesi
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• Eko-sorumluluk stratejileri kapsamında şirketlerin, halihazırda uygulamaya
konulmuş olan ”Colibri Projesi” (sıfır emisyonlu teslimat hizmeti) gibi
uygulamaları benimsemesini ve uygulamasını teşvik etmek
• Biyo-gıda ve inovasyon merkezli döngüsel ekonominin güçlendirilmesi ve
şirketler, kuruluşlar ve işletmeler arası bağların canlandırılması
• Gıda ve tekstilde israfın azaltılması amacıyla, şirketlerin ve yurttaşların bağış
ve yeniden değerlendirme yoluyla hem federal hem eyalet hükümetleriyle
işbirliği yapmak ve “atık malzemeleri azaltarak sera gazı emisyonlarını azaltan”
bir stratejiyi hayata geçirmek

• Yapılarda petrol ürünü yakıtların kullanımını tamamen kaldırarak yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek
• Tüm yapı türlerinde enerji verimliliğini ve dayanıklılığını destekleyen program
ve düzenlemeleri uyarlamak
• Ev sahipleri için yapıların sağlıklı ve ekolojik rehabilitasyonunu destekleyecek
bir finans programı geliştirmek
• Yapılardaki enerji tüketiminin ve sera gazı emisyonunun listelenmesi yoluyla,
büyük ölçekli yapıların enerji performansını iyileştirme sistemini oluşturmak
• Şehir yerel yönetim yapılarından başlayarak sıfır karbon hedefinin ilk
adımlarını atmak
• Tüm yerel yönetim çalışanlarının toplu ulaşım ve bisikletle ulaşım kullanımını
teşvik eden örnek modeller oluşturmak
• On yıllık mülkiyet programı bütçesinden %10 ila %15 arası kadar bir pay
ayırmak ve bu bütçeyi İklim Eylem Planı uygulamalarında kullanmak
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Yurttaş eylem planı
Şehir yerel yönetimi, bu eylem planını adım adım uygularken yurttaşların ve
tüm yerel paydaşların katılımını en üst seviyeye çıkarmak için bir Yurttaş Eylem
Programı oluşturdu. Bu planın adımları şöyle sıralanıyor:
• İklim dostu şehre geçiş sürecinde, tüm açık alanların ve kamusal alanların bir
sinerji ve paylaşım alanına dönüştürülerek, eylem planında yer alan projelerin
ve bilginin yurttaşlar tarafından ulaşılabilir olmasını sağlamak
• Mahalle örgütleriyle şehirlilerin işbirliğini İklim Eylem Planı kapsamında teşvik
etmek ve kolaylaştırmak
• Bilgilendirme ve duyarlılaştırma kampanyalarını düzenli olarak organize etmek,
İklim Eylem Planı kapsamındaki tüm programlara erişimi kolaylaştırmak ve
özellikle ‘katılımcı bütçeleri’ çoğaltmak
• Şehirde yaşayan farklı etnik ve kimliklerdeki toplulukların birbirleriyle kültür
bağları kurmalarını, mahallelerin canlılığını ve kültürünü geliştirmesine
olanak sağlamak

Karbon emisyonunun üçte birinden 40 şehir sorumlu
Yeryüzü şehirleri dünya nüfusunun yarısından fazlasını, tüm
nüfusun % 54’ünü barındırıyor ve şehirler enerji tüketiminin
% 60-80’inden sorumlular. Aynı zamanda dünyadaki en büyük
40 şehir karbondioksit gazı emisyonlarının 1/3’ünden sorumlu.

Bu veriler çok yazılıp çizildi ve hepimiz kolaylıkla iklim değişikliği raporlarına
ve iklim eylem planlarına erişebilir ve bilgi alabiliriz. Ancak bu bilginin ve
yapılan planların yurttaş ve sivil kuruluşların katılımlarıyla hayata geçirilmesi,
gezegenimizin iklim dostu bir yer olması için büyük önem taşıyor. Bu açıdan
dünyanın tüm şehirlerinin yaşayan birer organizma olduğunu bilmek gerekiyor.
Şehirlerin geniş ısı adalarından arınmış, düşük karbonlu; kadın, çocuk, engelli
dostu hale getirilme çabalarına her birimizin katılması anlamına geliyor.
Yeryüzünün sınırlı kaynaklarına göre düşünülmüş ulaşım sistemini, yapı
teknolojisi olan, ısıtma ve aydınlatmasının yenilenebilir kaynaklardan elde
edildiği gerçek dost şehirleri ancak bu şekilde dönüştürebilir ve yaratabiliriz.
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Gençler kırsala
dönüyor
“Birçok küçük ekonomi geliştirme denemesi
yaptık. Bazıları başarılı oldu. Ama sosyal hayat insana bağlı bir ihtiyaç
olduğundan gençlerin daha çok yaşıtlarıyla beraber olması için daha
geniş planlı bir proje yapmak gerekiyordu. Ve bu ihtiyaçtan dolayı
Gençler Kırsala Projesi’ni hayata geçirdik.”
Yazı

Burhan Eltan

Fotoğraflar: Gençler Kırsala Arşivi

İstanbul’un bir sahil kasabası olan Yeşilköy’de başlayan hayatım, şehrin küçük
kasabamızı yutmasıyla ve iş güç sarmalıyla huzursuz bir hale gelmişti. 2008
yılında rahmetli Victor Ananias’ın önerisiyle yıkık bir taş evi satın alarak Kaz
Dağları’nda bir köye geçiş yaptım.

İlk yıllar heyecan doluydu, her şey yepyeniydi; doğal mimari, sulama tesisatları,
organik bitki yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, yerel halkla ilişkiler kurma,
bulunduğum coğrafyanın sosyokültürel yapısını anlama ve tabii ki yeni bir
ekonomi arayışlarım...
İnsan kırsal hayata geçiş yaparken sudan çıkmış balığa dönüyor, çok az insan
ile tanış olduğu yepyeni bir coğrafyada bir hayat kurmaya çabalıyor. Bu yüzden
kültürel açıdan bağlantı kurabileceği herkese yeni arkadaşlıklar ve belki bazı
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dostluklar kurmak umuduyla kapısını açıyor. Tabii bu süreçte bekar olmamdan
ve bir eş arayışında oluşumdan bahsetmeden geçmemeli. Yani sosyal ve
duygusal ihtiyaçların giderilmesi en büyük amel haline gelivermişti.
Bütün bu maddi ve manevi ihtiyaçlar tamamlandıktan veya ben tamamlandığını
zannettikten sonra daha büyük bir üretim sistemine merak saldım. O dönemde
çok popüler olan permakültür sisteminin büyüsüne kendimi kaptırarak çok
az bilgi ve deneyimimle büyük bir arazinin tasarımını ve uygulamasını yapma
cesaretini gösterme gafletine düştüm.

Yeni bir üretim sistemi kurgulama aşaması benim sahip olmadığım birçok
yeteneği gerektiriyordu. Toprak, su, iklim, bitki ve bütüncül bir bakışa sahip
olmadan bunları yapmak gerçekten çok zor. Ama asıl önemlisi ise bu işleri tek
başına yapmaya çalışmak, hayır için başlayan niyetin şerre dönüşmesine gebe.
Dolayısıyla, ticari bir kaygı yoksa, gıda üretim sistemleri kurgulamak isteyenlerin
on dekardan büyük arazi almalarını tavsiye etmem. Çok büyük bir alana yayılmış
olan bu projenin başlangıcından sonra bir numaralı odağımızın topluluk kurmak,
bu işi birlikte yapacağımız insanları bulmak olduğunu fark ettim. Ve Buğday
Derneği’nin WWOOF Türkiye/TaTuTa programına ev sahibi olarak üye oldum.
TaTuTa sayesinde benimle benzer niyetleri paylaşan farklı yaşlarda birçok insanla
tanıştım. Bu tanışma gerçek bir tanışmaydı çünkü birlikte sahada ter döküyorduk,
ortak kaygılarımız vardı ve ortak hayaller geliştirdik. Birçoğu hayata geçemedi.
Fakat bu süreçte yirmili yaşlarının başında birçok gençle tanışma
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imkânı buldum. Gençler çok heyecan vericiydi. Çok deneyimsizlerdi fakat
saflıklarıyla umut kaynağı oluyorlardı. Ve belli bir süre sonra gelenler şehre geri
dönseler de tekrar gelmeye başladılar.
Gençlerin kırsal hayata geçebilmesi için iki tane çözmemiz gereken konu vardı:
Birincisi ekonomi, ikincisi sosyal hayat. Yani kendim için uğraştığım bu konuları
gençler için de yeniden gündeme almak durumunda kalmıştım.
Birçok küçük ekonomi geliştirme denemesi yaptık. Bazıları başarılı oldu. Ama
sosyal hayat insana bağlı bir ihtiyaç olduğundan gençlerin daha çok yaşıtlarıyla
beraber olması için daha geniş planlı bir proje yapmak gerekiyordu. Ve bu
ihtiyaçtan dolayı Gençler Kırsala Projesi’ni hayata geçirdik.

WWWOOF Türkiye/TaTuTa ekolojik çiftliklerinde
emeğinizle gönüllü olun: wwoofturkey.org
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Bir Tohum Vakfı ile 2021 yılında üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Gençler Kırsala
kamplarına katılan birçok genç; Ormanya Gıda Ormanı Projesi, Çamtepe
Ekolojik Yaşam Merkezi ve Çetmibaşı Birlikte Yaşam Projesi’nde yer alıyor.

Gençler Kırsala Projesi kapsamında, 18-26 yaş arası gençlere
yönelik yedi günlük giriş kampı vermek için sadece gıda katılım
payı talep edilerek duyuru yapılır. Başvurular belirlenen yedi
kriter üzerinden üç farklı seçici tarafından bağımsız olarak
değerlendirilir ve katılımcılar belirlenir.

Giriş kampı; doğa, barınmak, toprak, üretim, türetim, ekonomi ve insan ilişkileri
konularındaki deneyimlerimizi birer günlük süreler içinde aktarır. Kampın
bitimi ile birlikte belirli zamanlarda Ormanya ve Çamtepe çalışma programına
göre öncelikli görünen ihtiyaçlar giriş kampına katılanlara duyurulur. Ve birlikte
çalışma esnasında bağlar kurulur.
Bu tanışma aşamaları tamamlandıktan sonra kırsal hayata geçiş yapmaya hazır
olan ve bunu talep eden gençlere barınma ve ekonomi imkânları sağlanabiliyorsa
kırsala geçiş gerçekleşir.
Kırsala yeni taşınan gencin birinci yılında stajyer (çırak) konumunda teorik ve
pratik eğitimlerle gelişmesi arzulanır. Bu bir yıllık süreçten sonra devam etme
niyeti varsa bazı konuların sorumluluklarını alması (kalfalık) beklenir.
Yaşadığımız tecrübeler şunu göstermiştir ki, iki senelik bu periyottan sonra ideal
olan gencin; bireysel bir proje yaparak aile, eğitim, şehirdeki iş deneyimleri ve
kırsalda edindiği tüm bu deneyimlerle bireysel bir projeyi kotarması ve kırsala
sağlam köklenebilmesidir. Bu köklenmenin bizim olduğunuz coğrafya ya da
farklı bir coğrafyada olmasının çok bir önemi yoktur.
Ece Yakupoğlu’nun “Gençler Kırsala Projesi ile
Kırsala Geçiş Yapmış Bir Gencin Hikâyesi” başlıklı
yazısını buradan okuyabilirsiniz: www.bugday.org
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Kültür tohumları!
Ekolojik yaşamı desteklemenin birincil yolunun
kültür tohumlarının yaygınlaştırılmasından
geçtiğine olan inancı onu hep “doğru işlere”
yönlendirdi. Eğer zenginleşeceksek önce
yeryüzü kültürleri ile buluşmalı, bunların
tarihsel köklerini anlamalı ve yaşamımızın içine
“katık” etmeliydik.
Yazı

Salim Kadıbeşegil

Fotoğraf: Şafak İnce

Victor Ananias özel bir insandı. Bunu hepimiz biliyoruz. Olması gereken değerleri
yaşamının omurgası yapmıştı. Ondan çok şey öğrendik. Öğrendiklerimizi bir
şekli ile yaşatmaya çalışıyoruz. Ama Victor’un tılsımı “kültür tohumlarında” saklı.
Farklı kültürlerin otantik özelliklerinin zenginliğinden beslenerek yaşam kalitesini
inşa edebileceğimizi gösterdi. En azından kendi yaşamına uyarladı.
Sınırlar ötesi bir kültür alışverişinin, insanın gezegene yapmakta olduğu kötülükleri yok etmese bile göreceli bir şekilde azaltabileceğine inanıyordu. Haksız
değildi! Ekolojik yaşamı desteklemenin birincil yolunun kültür tohumlarının
yaygınlaştırılmasından geçtiğine olan inancı onu hep “doğru işlere” yönlendirdi.
Eğer zenginleşeceksek önce yeryüzü kültürleri ile buluşmalı, bunların tarihsel
köklerini anlamalı ve yaşamımızın içine “katık” etmeliydik. Kültürler -küresel
ölçekte- ayrıştırıcı değil “birleştiriciydi”! Tarihsel kökleri; tarım yöntemleri,

Gelecek için umutlanmamızın
tohumlarını ekti Victor.
O tohumların yeşermesine
izin vermemiz lazım.
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bitki çeşitliliği, ormanlardaki yaşamlar, suyun değeri, doğal yaşamın içindeki
insanın gezegenin sürdürülebilirliği karşısında geliştirdiği yöntemlerden doğan
kültürel zenginlik sonradan insana yapışmış; tüketim kültürü, açgözlülük, arsızlık,
savurganlık gibi başkalaşmış kültürel ögeleri kovabilecek güçte görünüyordu!
En azından insanlık tarihi içinde bu defalarca kanıtlanmıştı.
Victor öğretileriyle, deneyimleriyle baş ucumuzda duruyor. Bir yere gitmedi.
Benim 45 yıllık kariyerimde yaşam kılavuzluğumu yapan beş akıl hocamdan
biriydi. Tabii ki yakın çevresindekiler gibi ondan çok şey öğrendim. Ama gerçek
anlamda “dünya vatandaşlığının” ne olduğunu öğrendim. Aynı değerlere sahip,
dünyanın farklı yörelerinde yaşayan; dilini, dinini, yaşını, cinsiyetini, ten rengini
bilmediğim insanlarla bir gün aynı yemek sofrasında sanki yıllar öncesine dayanan
dostlukların dayanışması içinde buluşabileceğimizi gördüm. Bizi birbirimize
bağlayan değerlerin köklerinin de kültür tohumlarının içinde barındığına tanık
oldum.
Sanayi devrimi, şirketlerin vizyon-misyon-değerler üçlemesinin başlangıç
noktasını “varlık nedeni; para kazanmak/kâr elde etmektir” şeklinde dikte ettirdi.
Bugün içinden nasıl çıkacağımızı bilemediğimiz iklim krizinin özünü oluşturan
“varlık nedeni” meselesinin içinde Victor’un sözünü ettiği “kültür tohumları”
bulunmuyor. Hatta, var olan ve insanlığın gerçek zenginliğini borçlu olduğu bu
kültürel hazinenin ortadan kaldırılması, yok edilmesi, görmezden gelinmesi için
sanayi devrimi süreçleri her şeyi yaptı. Hisse senetleri icat etti, borsalar kurdu,
sanal merkez bankaları, karşılığı olmayan paralar ile insanlığı kuşattı. Fakirliği,
yoksulluğu, açlığı, hastalıkları insanlığın yazgısı olarak belletti!
Victor’a borçluyuz. Bizi aydınlattığı, bize yaşamın gerçek yüzünü gösterdiği için
borçluyuz. Kültür tohumlarına o yüzden sahip çıkmamız, yaşatmamız lazım.
Gelecek için umutlanmamızın tohumlarını ekti Victor. O tohumların yeşermesine
izin vermemiz lazım.
Victoryen Sevgilerle…
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Muhafaza kapları
ve mekânları...
Yiyecekleri uzun süreli muhafaza etmek için sadece ürüne işlem
uygulamak yetmez. Muhafaza edilecek kaplar ve mekân da çok
önemlidir. Her ürün her kapta muhafaza edilemeyeceği gibi her
mekânda da muhafaza edilemez.
Yazı ve Fotoğraflar

Sevgi Akar

Aksaray’ın Gülağaç kasabasının kadınları arpa; çavdar, kuru fasulye gibi erzaklarını
nem ve küften korumak için yöreye özgü bir kamış türünden ördükleri selelerde
saklıyorlar. Erzincan Kemah’ın Ayranpınar Köyü sakinleri, atalarından öğrendikleri
yöntemlerle ürettikleri tulum peynirini, buz mağaralarında saklama geleneğini
sürdürüyorlar. Karadeniz’in özgün ahşap mimarisinin örneklerinden seranderler;
yüzyıllardır mısır, darı, fındık gibi ürünlerin kurutulup saklanmasında kullanılıyor
ve dört ayak üzerinde yükselen bu ahşap yapılar aynı zamanda ürünleri rutubet
ve farelere karşı koruyor.
Gıdalarımızı geleneksel yolla uzun süre muhafaza edebilmek için sadece
tohumun geleneksel, yerel olması ve gıdaları işleme teknikleri yeterli değil;
gıdanın muhafaza edildiği kaplar ve muhafaza edildiği mekânlar da önemli.
Muhafaza kapları ahşap, toprak ya da metal olabilir; bitki saplarından, kılıflarından
ya da dallardan dokuma ve örme kaplar da kullanılabilir. Gıdamızı uzun süre
sakladığımız mekânlar ise mağaralardan taş binalara, kerpiç kilerlerden kerpiç
evlerin tavan aralarına ve samanlıklara kadar çeşitlilik gösterir. Bazı yörelerde
ise gıdalar toprağa gömülerek muhafaza edilir.
Geleneksel muhafaza kapları
Toprak kaplar:
Küçük ve büyük
küpler, testi, petek

Ahşap kaplar:
Ambar, sandık, ölbe, farklı
boy ve şekillerde kutular

Metal kaplar:
Teneke, badıya

Dokuma- örme kaplar:
Bez torba (pamuklu),
sepet, telis
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Kavanoz, şişe,
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Kaybolmaya yüz tutmuş muhafaza kaplarının anlamları:
Badıya:
Ağzı dar kazan

Petek:
Çamurdan yapılıp
kurutulan ambar

Ölbe:
Yuvarlanan
tahta kutu

Telis:
Kendir liflerinden
yapılmış çuval

Muhafaza mekânları
Bazı modern binaların bodrum katları kiler olarak kullanılabilse de kent ve
kasabalarda birçok evde kiler birkaç küçük rafa sığacak kadar küçülmüş
durumda. Pazar ekonomisinin sağladığı kolaylıklarla birçok şey marketlerden
temin edilir hale geldiğinden insanlar gıdaları uzun süre saklama ihtiyacı da
duymuyor.
Geleneksel gıda muhafaza mekânlarının özelliği ısının yükselmediği, hava
sirkülasyonu olan, serinlik sağlanabilen yerlerdir. Mağaralar ve kuyular birer
soğuk hava deposu işlevi görürken, toprak altına yerleştirilen peynir küpleri ya
da sandıkları gıdayı uzun süre muhafaza eder. Un fabrikalarının çoğalmasıyla
yok olmaya yüz tutmuş ahşap ambarlar ise buğday, arpa, yulaf gibi mahsulleri
birkaç yıllığına barındırabilir.

Tahıl ambarı Soğucak köyü Yenice, 2010
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Kelimelerin izinde
Konutların alt katına ya da yanı başına inşa edilen kilerlere mağaza, hazna gibi
isimler de verilir. Burhan Oğuz, Türkiye Halkının Kültür Kökenleri eserinde
muhafaza mekânları ile ilgili kelimelerin izini şöyle sürer:
“Hazna ya da Hazne kelimesi Arapça hazine kelimesinden türer; evlerde odanın
içinde öteberi koymaya mahsus ikinci oda, sandık odasıdır. Hazınlık, kışlık, erzak
deposu, kiler anlamındadır. Kiler kelimesi de Latince Cellarium’dan türemiştir.
Cella; hücre, göz manasında olup küçük oda, arı peteğinin gözünü ifade eder.”
Sıvıların muhafazası
Başta su olmak üzere sıvı maddelerin en ideal muhafaza kabı topraktan yapılan
küp, testi gibi kaplardır. Sırsız testiler suyu dışına sızdırır, terler. Makbul olanı
budur. Toprağın tadı suya geçer, suyu serin tutar. Suyun muhafaza ve taşınması
için deri pek kullanılmaz.

Geleneksel sıvı muhafaza, taşıma kapları ve özellikleri:
• Maşrapa; toprak ve benzeri
malzemeden yapılmış
kulplu su kabı.
• Güğüm; Tek kulplu, uzun
boyunlu, ağzı dar, içine su veya
çeşitli sıvılar konan bakır kap.
• Matara; Arapça “temizlik kabı” olan
mathereden türemiş yolculukta
bele, boyuna asılarak kolayca
taşınabilen, deri, mâden vb.
şeylerden yapılmış su kabı.
• Susak; Su kabağı veya ağaçtan
oyularak yapılan maşrapa.
• Bakraç; Kulplu, küçük bakır kap.
• Yatık: Ağzı dar, boğazı kısa, karnı
yassı su ya da şarap kabı.
• Senek: Kütükten oyma kap.
• Yasıman: Altı geniş, üstü
dar çam bardak.
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Hangi gıda hangi kapta muhafaza edilir?*
• Peynir küpte,
• Yağ küp, teneke ve badıyada,
• Bulgur ambar ve petekte,
• Firik, nohut teneke ve torbada,
• Kuru üzüm sandık, ölbe ve sepette,
• Ceviz petek ve sandıkta,
• Nane kurusu torbada,
• Döğülmüş kırmızı biber teneke ve tahta kutuda,
• Biber kurusu, dolmalık patlıcan, domates
kurusu ipe dizilerek çiviye asılır,
• Bamya ve yeşil fasulye kurusu torba ya da kutuda,
• Baş soğan sepet ya da petekte,
• Sarmısak kilerin tavanına asılır,
• Her çeşit pekmez küçük küpte,
• Pastırma kilerin tavanına asılır,
• Yeşil zeytin tatlandırıp küpe konur,
• Tarhana torbada,
• Fıstık ve badem kutu, sandık ve teliste
* Kaynak: Ömer Asım Aksoy’dan aktaran Burhan Oğuz

İllüstrasyonlar: Aslı Erdursun
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Barışı inşa ederken…

Sosyal permakültür

İnsanın kendini ve doğayı bilerek, onlara güvenerek
tasarımlar yapması çok önemli. Korkuyla, zapt ederek,
üzerinde tahakküm kurmaya çalışarak ve sürekli
dışarıdan müdahalelerle ne beden ne de doğa iyileşebilir.
Yazı

Hilal Toker

Bosna Hersek’te Mostar’a 5-6 km yakınlıkta bir köyde bulunan EkoDizajn
isminde bir permakültür çiftliğinde buluştuk. Bosna Hersek’ten Nešto Više ve
Kosova’dan Gaia Kosova sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla hazırlanan
bir “sosyal permakültür” eğitimiydi bizi bir araya getiren. Biz dediğim ise Türkiye,
Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Katalonya, Kosova, Slovenya,
Hırvatistan ve Fransa’dan gelen katılımcılar.
Erasmus+ kapsamında Buğday Derneği’nin de ortaklarından biri olduğu, “3 Peas
Permaculture as a Path to Peace” projesi; barışı inşa ederken permakültürü
bir araç olarak kullanabilmenin imkanlarını araştırıyor. Benim Bosna Hersek’te
katıldığım Sosyal Permakültür eğitimi ise tam olarak buna hizmet eden bir
amaçla, geçtiğimiz Eylül ayında projenin ikinci ayağı olarak yapıldı.

25

KIŞ 2021 - 2022

GÖNÜLLÜ DENEYİMİ

Permakültür temel olarak bir tasarım yöntemi. Doğayla birlikte tasarım yapmak.
Doğanın örüntülerini, bağlantılarını, çalışma işleyişini gözlemleyerek onunla
uyumlu bir şekilde tasarım yapma ilmi. Sosyal permakültür ise tasarıma, insan
ve insan ilişkileri unsurlarını katıyor. Kabaca açıklamak gerekirse; permakültür
gözlüğünüzle bir araziyi, sosyal permakültür gözlüğünüzle ise insan
ilişkilerini tasarlayabilirsiniz.
Sosyal permakültür eğitiminde Looby Macnamara’nın “design web” ismini
verdiği tasarım yöntemini öğrendik. Permakültür etiği ve ilkelerini göz önünde
bulundurarak insan tabanlı sistemleri tasarlama yöntemi olan “tasarım ağı”nı hem
kendi kişisel tasarımlarımız hem grup tasarımlarımızda kullandık. Hayatımızda
gerçekleştirmek istediğimiz bir hayalimiz veya geliştirmek istediğimiz bir
yönümüzü tasarım ağı metoduyla kendimiz için bireysel olarak tasarladık. Grup
çalışmalarında ise yine tasarım ağı metodunu kullanarak daha güzel ve barış
dolu bir dünya için kolektif olarak tasarımlar yaptık.
Bir haftalık eğitimin sonunda her birimiz bireysel ve grup tasarımlarımızı sunduk
ve birbirimize her iki tasarım için de geri bildirimler verdik. Ufuk açıcı, umut
verici tasarımlar dinledik ve bu tasarımların gerçekleşmesinin o kadar da uzak
ihtimal olmadığını deneyimledik.
Tüm bu güzel sürecin yürütücüsü, bilgisi ve deneyimi ile bizi ihya eden
eğitmenimiz Barbara Scheltus bu eğitimin “en büyük iyi ki”siydi benim için.
Barbara, ailesiyle birlikte Hırvatistan’da yaklaşık yirmi hektar arazide yaşayan
bir permakültür çılgını! Yirmi hektar arazinin ne kadar büyük bir alana tekabül
ettiğini hayal etmekte zorlanabilirsiniz. İşte o kadar kocaman bir alanda
permakültür etiği ve ilkelerine uygun bir yaşam sürüyor; çiftliğinde gönüllüler
ağırlıyor, atölyeler düzenliyor ve bu yaşam tarzının yayılması başkalarına da
ilham olması için Bosna Hersek’e gelip sosyal permakültür eğitimi veriyor ve
beni kendisine hayran bırakıyor.
Barbara bana; varlığıyla, yaklaşımı ve yaşayışıyla doğaya güvenmenin, içinde
yaşadığımız bedene güvenmenin ne kadar önemli ve bugünlerde ne kadar
unuttuğumuz bir şey olduğunu hatırlattı. İnsanın kendini ve doğayı bilerek,
onlara güvenerek tasarımlar yapması çok önemli. Korkuyla, zapt ederek,
üzerinde tahakküm kurmaya çalışarak ve sürekli dışarıdan müdahalelerle
ne beden ne de doğa iyileşebilir. Bedenin de doğanın da kendi işleyişine
saygı duyarak onlarla uyumlu bir şekilde tasarımlar yaptığımız ve sürece
güvendiğimiz günlerin gelmesi dileğimle…
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Ekolojik yaşama
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.

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.

H A S AT ÖY K Ü L E R İ

Taze/yeşil soğan
mevsimi

Hazırlayan

Ayşe Nur Ayan

Fotoğraf: Lalehan Uysal

Yerel çeşitler, geliştirilmiş çeşitlere kıyasla iklim şartlarındaki beklenmedik
değişikliklerden (erken veya geç gelen sıcaklar, yağışlar vb.) daha az etkilense de;
ürünlerin ekim, dikim ve hasat dönemlerinde yıllara göre kaymalar yaşanabiliyor.
İklim krizinin temel nedenlerinden biri olan karbon emisyonunun 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 ve zehirsiz
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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Ayten Bozkurt Zonguldak, Alaplı

Fotoğraf: Ayşe Nur Ayan

Arpacık soğanları mart ayında ekerek kuru soğan haline getiriyorum. Yeşil yapraklarının tamamen kuruduğu temmuz ayına kadar soğanları toprakta tutuyorum. Sonra tek
tek sökerek, kuruması için seriyorum. Kuruduktan sonra her tarafını temizleyip rutubet
olmayan bir yerde tutuyorum. Yeşil soğan olarak yetiştirmek için ise eylül ayından itibaren kasım ayına kadar, 250 metrekarelik alanlara, taze soğanların üst üste gelmemesini
sağlamak için, 15-20 gün aralıklarla ekiyorum.
Arazimizde dönüşümlü olarak ekim yaptığımız için damlama sulama sistemini kullanamıyoruz. Bölgemiz genel olarak yağışlı olsa da, haziran ayından sonra yağışların azalmasıyla, taze soğanın yeşermesi için üç günde bir sulamak gerekiyor.
Yağışlı dönemlerde ise her gün mutlaka ot yoluyorum. Yeşil soğanın bir diğer düşmanı
da kurttur. Özüne indiğinde, çürüme başlar. Böcekleri elle toplayarak baş edemiyorsak,
zor da olsa, hem üründen hem de emeğinden vazgeçip tüm hasadı söküp yer değiştirmek zorunda kalabiliyoruz.

Yeşil soğan olarak yetiştirmek için
ise eylül ayından itibaren kasım
ayına kadar, 250 metrekarelik
alanlara, taze soğanların üst üste
gelmemesini sağlamak için,
15-20 gün aralıklarla ekiyorum.
Fotoğraf: Lalehan Uysal
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Muzaffer Kul İzmir, Kemalpaşa

Fotoğraf: Bahar Aslan

Üretim yaptığımız bölgenin toprak sıcaklığı diğer bölgelere kıyasla 6-7 derece daha
fazla. Bitkiler bolca güneş aldığı için çoğu ürünün hasat dönemi 20 gün erken oluyor.
Kuzey Yarım Küre’de ilk kiraz Kemalpaşa’da çıkıyor.
Ekim ayının ilk yarısında ektiğim soğanlar aralık ayı itibarıyla çimlenmeye başlıyor,
mart-nisan aylarında büyüyor ve nisan sonunda da taze olarak hasat ediliyor. Eğer kışın
tüketmek, tezgâha çıkartmak istersek eylül ayında dikmemiz gerekiyor.
Soğan çok su isteyen bir bitki değil, kolaylıkla yetiştirilebilir. Çapalayıp ihtiyacı olan suyu
vermek yeterli. İnsan nasıl ki susuz kalınca çeşmeye gider, bitkiler de suya ulaşmak için
köklerini toprağın derinliklerine indirir.
Çiftçinin en büyük düşmanı faredir; en yararlı hayvan da fareleri yiyen yılandır. Eğer tarladaki fareleri kontrol altına alamazsak bütün hasadımızı kaybedebiliriz. Bitkideki birçok
mantar hastalığından ve nemden kaynaklı pas hastalığından, bordo bulamacı kullanarak kurtuluyoruz. Daha çok kışın sayıları artan bit ve tırtıl sorununu ise tek tek elle uzaklaştırıyoruz. Ekolojik tarım yaptığımız için zehirli kimyasalları kullanmıyoruz. Bakanlığın
izin verdiği sertifikalı ilaçlar da dolar üzerinden ülkemize geldiği için çok pahalı oluyor.
Kimsenin gücü yetmiyor.

Soğanın kökleri yarım metre aşağı
uzanırken, karpuz 4 metre, üzüm ise
40 metreye kadar köklerini uzatabilir.
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Şaban Burhan Bursa, Karacabey

Fotoğraf: Ayşe Nur Ayan

Cücüklenmiş ve arpacık soğanlar ile eylül ayında yeşil soğan ekimine başlıyoruz. Küçük,
arpacık soğanları hem yeşil soğan hem de kuru soğan olarak değerlendiriyoruz.
Herhangi bir zararlısı bulunmuyor ancak yetiştirildiği alanın sudan biraz ırak olması
gerekiyor. Biz setler yaparak suyun köklere gelerek sarartıp çürütmesini engelliyoruz.
Uçları da kırağıdan etkileniyor. Yeşil soğanların hasat zamanı suya bağlıdır. Suyunuz
varsa hemen büyür, gelişirler ama eğer su kıt ise yağmuru beklersiniz. Çimlenme
yağmurlardan sonra başlar.
Toplama ve temizleme işlemleri çok emek isteyen bir bitki olduğu için her hafta
pazarlara çıkaramıyoruz. On demet soğan soymak yerine iki yüz tane karnabahar
kesebilirsiniz. Dolayısıyla hasat dönemi sadece iklime, yağışlara bağlı kalmıyor, emek
hesabı da işin içine giriyor. Tabii burada ürünün tarladan tezgâha taşınma aşamasında
araçta kapladığı yer, dayanma süresini de unutmamak lazım. Dolayısıyla üretim
tamamıyla bir planlama işi.
Kök derinliği fazla olmadığı için saksıda da kolayca yetiştirilebilir. İri, cücüklenmiş
soğanları ektiğinizde yeşil kısmı hızlı ve çok büyüyeceği için bir soğandan yarım demet
soğan alabilmeniz mümkün olur. Kökü çıkarmadığınız sürece yeşil yapraklarını kış
boyunca taze tutarak hasat edebilirsiniz.

Tarım zehirlerinin yasaklanması ve doğa dostu
yöntemlerle üretim yapan küçük çiftçilerin
desteklenmesi için Zehirsiz Kampanya’yı
imzalayın: Change.org/ZehirsizSofralar
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Sinem Demirkan İstanbul, Balkon Bahçesi

Fotoğraflar: Sinem Demirkan

İstanbul gibi koca bir kentte sıkışıp kalmış, balkonunda azıcık bir toprağa sahip olan bir
balkon bahçecisiyim. Güz balkonum için planlar yaparken, bu sezon tohum ekmek
için geç kaldığımı düşündüm. Havalar ha soğudu ha soğuyacak, artık ekmeyeyim
derken bir türlü soğumadı. Ben de en son mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar
yaşadığımız kasım günlerine güvenip güz balkonum için hazırlıklara başladım ve ay
sonunda da olsa ekim yaptım.
Ben minicik alanda bile mevsim gidişatı ile ilgili bir sürü kararsızlık yaşarken bu işi koca
tarlalarda yapan çiftçilerimiz nasıl zorluklarla karşı karşıya kalıyor, kim bilir?
Şimdiye kadar beni pek zora sokmayan, kolayca yetişen, neredeyse her an ekebildiğim,
balkon bahçemin vazgeçilmezlerinden biri de soğan. Soğanı uzun zamandır neredeyse
hiç dışarıdan satın almıyorum. Minicik bir saksı, hatta bir kap bile toprağa tutunmasına,
yeşillik vermesine yetiyor. Soğan tohumdan da ekilebiliyor fakat ben süreci kısaltmak
adına, minik kuru baş soğanları birkaç gün suda bekleterek saçaklarını canlandırıp
sonra toprakla buluşturuyorum. Bu seferki soğanlar ailemin ata tohumdan yetiştirdiği,
kendi bahçesinden hasat ettiği kuru soğanlardandı.
Kullandığım bu yöntem ile uzunca bir süre yapraklardan kolaylıkla taze soğan hasadı
yapabiliyorum. Ektiğim soğan başları zamanını doldurunca yeniden aynı işlemi
uyguluyorum. Böylece taze soğanlar sürekli balkonumda oluyor. Bazen aralara aynı
yöntemle sarımsak dişleri de ektiğim oluyor.
Aynı şekilde soğanlar gibi saçaklılardan pırasa ve kerevizin de yemek yaparken kestiğim
sapını biraz suda bekletip toprağa gömüyorum, böylece bir süre daha pırasa yeşili
tüketebiliyorum. Bu şekilde birçok kök bitkiyi yeniden ekmeyi ve yeşilini kullanmayı
çok seviyorum. Bunların yanında roka, tere, pazı gibi yeşillikleri balkonumda tohumdan
yetiştiriyorum fakat benim oğlanların (kedilerimin) biraz gazabına uğruyorlar. Şimdilik
saksılara çubuk saplayarak üzerlerini de rüzgârdan ve soğuktan korumak için bir poşet
geçirerek yarı zayiatla devam ediyorum. Yeşilliklerde kullandığım tohumlar da yine
Muğla’daki zehirsiz bahçemizden aldığımız yerel tohumlar. Yaşasın tohumlar!
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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

Fotoğraf: Mustafa Büyükgedik

Ankara Beypazarı’na bağlı Uruş Mahallesi’nde planlanan, yapılması
durumunda Sakin Şehir (CittaSlow) Güdül ilçesi de dahil çevredeki eşsiz
ekosisteme, zengin tarımsal üretime ve köylerin sosyal yapılarına geri
dönüşsüz zararlar verebilecek olan bir maden projesine karşı yerel halkın
mücadelesi sürüyor. Proje için verilen “ÇED gerekli değildir” kararının iptali
ve yürütmesinin durdurulması için açılan dava kapsamında, 5 Kasım 2021
tarihinde mahkeme ve bilirkişi heyetinin yaptığı alan incelemesinde, bölgedeki
köylüler ve üreticiler, projenin iptali yönündeki iradelerini ortaya koydular.

Temiz moda hareketine katılın
Aşırı üretim ve aşırı tüketimimizin moda endüstrisindeki çevresel
maliyeti, doğada zehirli izler bırakıyor. Black Friday, bu sömürüyü daha
da büyütüyor. Temiz kotlar üreten ve Temiz Moda hareketinin temsilcisi
olan Begojeans, Black Friday’e karşı bir kampanya başlattı ve kurumları/
bireyleri, Temiz Moda Hareketi’ne katılarak dünyamız ve geleceğimiz için
tüketim çılgınlığına karşı durmaya davet etti: “Tüketim alışkanlıklarımıza ve
tercihlerimize göre şekillenen bir moda dünyası olduğunu unutmayalım.
Doğal, geri dönüşüme uygun, çevreye en az zararı verecek şekilde
yaptığımız alışverişler, satın alma iştahımızı kabartmak için yarış halinde
olan moda sektörüne yön verebilir. Sepete ekle tuşuna basmadan önce
sadece bir an düşünmemiz, dünyayı daha güzel bir yer haline getirebilir.”
Fotoğraf: The Irish Times

#AkçaySulakAlanıYokOlmasın kampanyasını destekleyin

Fotoğraf: Akçay Sulak Alanı
Savunması
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Kuzey Ege Bölgesi’nin son sulak alan ekosistemi Akçay Sulak Alanı’nın
bir kısmı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB) tarafından, bir yılı
aşkın süre hafriyat alanı olarak kullanıldı. Çevre savunucularının uzun
uğraşları sonucunda yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapan sulak
alan hafriyat alanı olmaktan çıkarıldı. Ancak Akçay Sulak Alanı için
tehlike devam ediyor. BBB döküm işlemlerine son verse de sulak
alanda moloz artıkları duruyor. Yüzlerce bitki ve kuş türüne ve nesli
kritik derecede tehlike altında olan yılan balıklarına ev sahipliği yapan
alan için #AkçaySulakAlanıYokOlmasın diyen 37 sivil toplum kuruluşu
BBB’nin alanı rehabilite etmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın
ise alanı ulusal öneme haiz sulak alan statüsü kazandırması için bir
kampanya yürütüyor. Kampanyayı buradan imzalayabilirsiniz.
KIŞ 2021 - 2022
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Zehirsiz Sofralar
Platformu kuruldu
Sağlık, çevre, ekolojik yaşam, tüketici
hakları, doğa koruma, tarım, gıda ve benzeri
alanlarda çalışan 38 kurum tarafından
Zehirsiz Sofralar Platformu kuruldu. 23
sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatif de
platformu desteklediğini açıkladı.
Hazırlayan

Gözde Özbey

Soframıza gelen gıda ile gıda dışı tarımsal ürünlerin bulunabilir, erişilebilir,
sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak için yapılacak bütün faaliyetlerde
kamusal refahı, gelecek kuşakların ve tüm canlıların yaşam hakkını gözetecek,
ekosistemi koruyacak; iklim krizini de dikkate alarak uzun vadeli, ihtiyaçlara
odaklı, yerelliği ve kendine yeterliliği öncelikleyen, kadim bilgi ve pratiklerini de
dikkate alan, adil bir bakış açısını egemen kılmak amacını benimseyen Zehirsiz
Sofralar Platformu altında Türkiye Organik Ağı (TORA), Zehirsiz Sofralar
Pestisit Eylem Ağı (ZSPEA) gibi çeşitli ağlar da yer alıyor.
2019 yılında “Zehirsiz Sofralar Mümkün” diyerek bir araya gelen 100’ün üstünde
sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatifin kurduğu Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem
Ağı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı muhatap aldıkları ve 165 binin üstünde imza

İllüstrasyon: Tolga Demirel
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topladıkları Zehirsiz Kampanya ile önemli bir başarıya imza attı. 2020 yılında
insan sağlığı, doğal varlıklar ve biyolojik çeşitliliğe son derece zararlı olan
tarım zehirleri (pestisitler) konusu TBMM gündemine dört kez taşınırken, Ağ’ın
lobi faaliyetlerinin de etkisi ile Bakanlık, 41 pestisit etken maddesini görüşe
açtı ve 25 etken maddeyi yasakladı, 7 tanesine de sınırlama getirdi. Bunların
dışında çok sayıda pestisitin kullanımı konusunda farklı ülkeler tarafından halen
çevre, insan ve hayvan sağlığına etkileri açısından değerlendirmeler yapılıyor.
İşbirliğinin sürekliliğini arzu eden sivil toplum örgütleri ve sivil inisiyatifler, Şubat
2020’de bir araya gelerek gıda güvenliğini merkeze alan daha geniş kapsamlı
bir amaç için Zehirsiz Sofralar Platformu’nu kurmaya karar verdi. Bünyesindeki
ağlar ve çalışma grupları üstünden çalışmalarına devam edecek olan Platform,
önümüzdeki dönemde pestisitlerin zararları ve alternatifleri konusunda
kamuoyu ile ilgili tarafları bilgilendirme, lobi ve savunuculuk faaliyetlerini
sürdürmeye devam edecek.

İllüstrasyon: Tolga Demirel
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Bunların yanında sağlıklı gıdaya ulaşım için organik tarım, gıda toplulukları,
doğa dostu arıcılığın yaygınlaştırılması, atalık/yerel tohumların teşviki ve
yaygınlaştırılması, onarıcı tarım, agroekoloji gibi pek çok konuda çalışmalar
yapılması planlanıyor.
Platform’un desteklediği önemli projelerden biri de “Zehirsiz Kentlere Doğru”
Projesi. Pestisitler yani tarım zehirleri ve aynı etken/aktif maddelere sahip
biyosidal ürünler ne yazık ki kentlerde okullardan park ve bahçelere, sitelerden
yol kenarları ve boş arazilere kadar pek çok yerde kullanılıyor ve sağlığımızı
tehdit ediyor.
Koronavirüs salgını ve iklim krizi gibi artan küresel felaketler, gezegende yaşamın
bir bütün olduğunu ve ancak bir bütün olarak sürdürülebileceğini bizlere
anlatmaya çalışıyor. İklimdeki hızlı değişimler, afetler, açlık, salgınlar, göçler,
gıdanın bulunabilirliği ve erişilebilirliğine dair her geçen gün artan sorunlar, hızla
yok olan biyolojik çeşitlilik ve kirlettiğimiz doğa bizlere gelecekte varlığımızı
sürdürebilmemiz için doğa ile uyumlu bir yaşamın kaçınılmaz olduğunu
gösteriyor. Platform, insanı merkez alan ve büyüme odaklı değil, gezegendeki
yaşamın bir bütün olarak sürdürülebilirliğini hedef alan ilkeler ile önümüzdeki
dönemde çalışmalarına devam edecek.

İllüstrasyon: Tolga Demirel
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İklim için
yenilikçi 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 ve Rüstem Sayar

Yenilenebilir enerji ikilemi
Temiz enerjiye geçiş bugün iklim krizini
yavaşlatmak için elimizde bulunan fırsatlardan
biri. Bu sayede hem enerji kaynaklarımızı
çeşitlendiriyor hem de yıkıcı etkilere sahip yakıtlara
olan bağımlılığımızı azaltıyoruz. Ancak kuramsal
fizik alanında önde gelen isimler arasında yer
alan Jacques Treiner, üretimlerinde ortaya çıkan
emisyonlardan dolayı, yenilenebilir kaynakların
yüzde yüz çevre dostu olamayacağını öne sürüyor.
Fotoğraf: Canva

Haberin Devamı »

Google’dan iklim için yeni adımlar
Google, kullanıcılarını, tüketimi azaltmak üzere
çevreci ve sürdürülebilir kararlar almaya teşvik
ediyor. Bu çerçevede yeşil rotalar, yeşil uçuşlar ve
temiz enerji kullanımı konusunda yeni adımlar
atıyor. Sundar Pichai, Google tarafından geliştirilen
doğa dostu yeşil teknolojileri anlatıyor.
Fotoğraf: Canva
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Kabak mucizesi
Kabak yaz-kış, 12 ay boyunca
yetiştirilebilir. Yazın sakız kabak, kışın
ise balkabağı ve kestane kabağı olur.
Yıl boyunca her on günde bir zehirsiz,
suni gübresiz zeytinyağlı kabak yemek
ömrü uzatır, insanın vücudundaki zehri
tüketir. Sakın aksatmayın.
Yazı

Halil Hallaç

Yemeğimizi yedikten sonra vücudumuz, midemiz çok kızar; nereden geldi bu kabak
der. Bana günde 3 bin kalori lazım, daha 10 bin adım yürüyeceğim ama enerji yok, ne
yapalım der? Hadi, beyne soralım der. Beyne gider, kapısını çalar, tak tak...
Uyuyan beyin uyanır. Kabak geldi, biz ne yapacağımızı bilemedik, sizi uyandırdık der.
Beyin der ki, o biriktirdiğimiz zehirli toksinlerin bir miktarını alın, kullanın ve enerji
kazanın. Öyle yaparlar ve kabak yemeği enerjiye dönüşür. Yıl boyu aralıksız tükettiğinizde vücudunuzda biriken toksinler atılır.

Fotoğraf: Lalehan Uysal
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Kabak virüsünün çaresi:
Portakal çiçeği
İnsanların başındaki koronavirüs
belası gibi kabakların da çok
tehlikeli bir virüsü var. Bu virüs bir
geldi mi, koca kabaklar bükülür,
kıvrılır, nefesi kesilir ve kaybolur.
Kabakların sadece birine bile
virüs bulaşsa kökünden söküp
bahçenin dışına gömmek gerekir.
Elini yıkamadan diğer kabaklara el
değemezsin, bıçakla hasat edersin.
Portakallar çiçek açıp yere dökülünce
iki avuç kadar toplayıp kaynatıyorum.
Kabaklar hastalanacak gibi olursa,
soğutup süzdüğüm portakal
çiçeğinden 50 gram ile yarım litre
suyu karıştırıp sprey şişe ile ürüne
uyguluyorum. Kabak, salatalık,
marul gibi yere yayılan ürünlerin
arasına muhakkak fasulye ve
domates gibi sırıklı ürünler ekerek
nefes almalarını sağlıyorum.

Tohumların yılda bir kere kalbi atar…
Cam kavanozun içine bir çay kaşığı
kül veya gölgede kurumuş defne
yaprağı koyarak ağzı kapalı bir şekilde
tohumlarınızı koruyabilirsiniz.
İllüstrasyon: Neval Ergün
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Organik tarım üreticisi

Emrah Kulaksız
“Zehirsiz üretimde doğa
bize yardımcı oluyor.”

“Biz sadece bitki yetiştirmiyoruz, canlıların yaşama özgürlüğüne de
katkıda bulunuyoruz. Asmadan üzüm yerken kekliklerin büyüdüğünü,
kargaların ceviz ağacına yuva yapışını ve beslendiğini görüyoruz.
Çünkü biz zehir kullanmıyoruz. Zehir kullansak bu canlılar burada yuva
yapmaz. Onlar bile seçici davranıyorlar, zehirli bölgelerden kaçıp bizimki
gibi güvenli yerlere saklanıyorlar… Doğa, hiçbir zaman kaybetmeye
mahkûm bir sistem yapısına sahip olmadığını bizlere gösteriyor; kendini
dengeleyebilecek, güçlü kılabilecek bir yapıya sahip; insanlardan ve
insanların verdiği yıkımdan bile daha güçlü.”
Hazırlayan
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Buğday günlüğü
Buğdaygiller olarak, 29-31 Ekim’de Yönetim Kurulu
üyemiz ve %100 Ekolojik Pazar üreticimiz Şaban
Burhan’ın Bursa Karacabey’deki çiftliğinde bir araya geldik.
Pandemi dolayısıyla uzun zamandır yüz yüze bir araya
gelemediğimiz için, birbirimize anlatacak çok şeyimiz
vardı… Bol bol özlem giderdik ve brokoli, karnabahar,
kereviz, pırasa, biberiye ve nane hasadına yardım ettik.
Muhabbetin bol olduğu sofralarda, ev sahibimiz Hamdiye
Abla’nın kendi elleriyle açtığı böreklerin tadı damağımızda
kaldı. Derneğimiz ve çalışmalarımız ile ilgili beklentilerimizi
ve önerilerimizi paylaştık. Bir araya gelmenin verdiği
motivasyonla geleceğe dair hayaller kurduk ve planlar
yaptık… Bir dahaki buluşmanın en kısa zamanda
gerçekleşmesi dilekleriyle çiftlikten umutla ayrıldık.

Birbirinden heyecanlı yeni gönüllüllerimiz
geçtiğimiz Ekim ayında aramıza katıldı. Yeni
gönüllülerimiz, katıldıkları Ekolojik Yaşama Giriş
(EYG) Programı’nda; Buğday Hareketi’nin tarihi,
değerleri, çalışma yöntemleri ve faaliyetleriyle
ilgili sunumların yanı sıra tarımdan iklime, atık
yönetiminden sağlığa kadar farklı alanlarda
ekolojik bakış açısını yansıtan paylaşımları izlediler.
EYG programı sayesinde Buğday Derneği’ni ve
ekibini daha iyi tanıma imkânı buldular. Programın
ardından gönüllü arkadaşlarımız, kendi istek ve
motivasyonları doğrultusunda, Buğday Ekibi ile
çalışmaya başladı. Hoş geldin yeni ekip…

İllüstrasyon: Neval Ergün

Ekibimizden İpek ve Gözde, Kasım ayında
İstanbul’daydı. Yeni gönüllü ekibi ile Buğday
Ofis’te bir araya gelip Ekolojik Yaşama Giriş
Programı’nın bir oturumunu birlikte dinlediler.
Cumartesi günü ise Şişli %100 Ekolojik
Pazar’da buluşan gönüllüler, Yönetim Kurulu
Başkanımız Leyla Aslan’dan ve Kurumsal Kimlik
Danışmanımız Lalehan Uysal’dan pazarın
kuruluş hikâyesini ve 15 yıllık dönüşümünü
dinledi. Gıda Mühendisimiz Merve Atınç ile
birlikte pazardaki üreticilerin tezgâhlarını
gezip sohbet ettiler. Üreticilerden iklim krizinin
üretimi nasıl etkilediğini dinlediler.
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İlham veren kitaplar
Bizi dönüştüren, ekolojik yaşam mücadelemizde bize
ilham veren kitapları sizin için derledik.
Hazırlayan

Özlem Gürtunca

İllüstrasyon: Tolga Demirel

Türkiye’de Tarım Topraklarının Dünü,
Bugünü ve Geleceği, Buket Atlı, Evren
Yıldırım, Iraz Candaş, WWF-Türkiye
(Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 100 sayfa

Türkiye’deki Belediyelerde Zararlı
Mücadelesi Durum Analizi Raporu, Buğday
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve
Avrupa Pestisit Eylem Ağı, 31 sayfa

WWF Türkiye ve Eti’nin “Sağlıklı Toprak
Hareketi” projesi kapsamında, Türkiye
Permakültür Araştırma Enstitüsü’nden,
akademiden, kamu ve özel sektörden 13
uzmanın katkılarıyla hazırlanan “Türkiye’de
Tarım Topraklarının Dünü, Bugünü ve
Geleceği” raporu, hem toprak ve topraktaki
yaşam hakkında temel bilgiler veriyor hem
Türkiye’de ve dünyada toprağın durumunu
ve karşı karşıya olduğu sorunları ortaya
koyuyor, hem de toprağı koruma ve
iyileştirme yöntemlerine dair teorik ve pratik
bilgiler içeriyor.

Kentlerde, halka açık alanlarda pestisit ve
biyosidal ürünlerin kullanımını azaltmayı ve
bunun yerine zararlılarla mücadelede çevre
dostu yöntemleri teşvik etmeyi amaçlayan
“Zehirsiz Kentlere Doğru” projesi kapsamında
belediyelerin zararlılarla mücadele
konusundaki mevcut uygulamalarını ve
farkındalıklarını tespit etmek amacıyla 54
belediyenin katılımı ile gerçekleştirilen
araştırmanın sonuçları “Türkiye’deki
Belediyelerde Zararlı Mücadelesi Durum
Analizi Raporu” ile sunuluyor.

Toprak hakkında önemli bir kaynak olma
özelliği taşıyan rapora dijital kanallardan
ulaşmak mümkün.
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Rapor, uygulamaların yanı sıra, belediyelerin
zararlılarla mücadelede karşılaştıkları
sorunları belirlemek adına da önemli bir
kaynak niteliğinde. Rapora dijital olarak
buradan ulaşabilirsiniz.
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Kütüphanenize katın:
Avrupa ve Tarihsiz Halklar Eric R. Wolf,
Çeviren: Hamit Çalışkan, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, 736 sayfa

Tek Yol Permakültür Graham Bell,
Çeviren: İlknur Urkun Kelso, Yelkovan
Kitap, 288 sayfa

Çöl mü Cennet mi? Sepp Holzer, Çeviren:
Attila Geridönmez, Yelkovan Kitap, 264

Yeryüzüyle Barışmak Vandana
Shiva, Çeviren: Tuğba Elçin, Yeni
İnsan Yayınevi, 248 sayfa

Permakültür Uygulamaları Sepp Holzer,
Çeviren: Ceren Sümer Turanlıgil, Yeni İnsan
Yayınevi, 216 sayfa

“Victor’un mutfağından
sofrasına yolculuk…”
Buğday Derneği’nin kurucusu Victor Ananias’ın aramızdan ayrılışının 10. yılı
vesilesiyle hazırlanan “Arife Tarif” kitabında, kendi kaleminden çıkan yazılarla
birlikte, dostlarının dilinden onu okuyacak, sağlıklı ve lezzetli tariflerini
öğrenecek, bu yemekleri eşsiz kılan sırrı keşfedeceksiniz.

Fotoğraf: Bahar Aslan

Fotoğraf: Arzu Kutan

Kitabı dukkan.bugday.org
adresinden sipariş verebilirsiniz.
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Probiyotik lahana turşusu
Bu günlerde hasretle turşusunu yapacağım lahananın çıkmasını
bekliyorum. Lahananın lezzetli olması ve acılığının gitmesi için kırağı
görmesi gerekiyor. Şeker oranının artması, gece gündüz arasındaki
sıcaklık farkına bağlı. Probiyotik turşu yaparken devreye giren ve sadece
tuzla ovularak, kendi suyunda fermente edilen lahananın ekşileşmesini
sağlayan lakto basiller yani dost bakteriler de tam olarak bu şekerle
beslenip çoğalıyor. Böylece turşu hem daha lezzetli, hem de probiyotik
içerik bakımından daha zengin oluyor.
Yazı ve Fotoğraf

Elif Özizmir

Aralık ayını çoktan yarılamış olmamıza karşın havalar ancak son birkaç gündür
soğumaya başladı. Lahanaların istediğim kıvama gelmesi için sanırım birkaç hafta
daha beklemem gerekecek. Ondan sonra da en az dört-beş hafta sürecek olan
fermantasyon süreci başlayacak. Daha önce de bahsettiğim gibi fermantasyonla
haşır neşir olmak insana hem sabırla beklemeyi, hem de doğanın döngüleriyle
uyumlanmayı öğretiyor. Yazın sıcakta harareti alan sulu, hafif, rengarenk sebze
ve meyveyi bol bol çiğ olarak tüketirken, havalar soğudukça havuç, pancar,
kereviz gibi daha yoğun, bol nişastalı kök sebzelerini tercih ediyoruz.
Güneşi daha az gördüğümüz bu günlerde nasıl sebzeler toprağın altında kalan
köklerinde şeker depoluyorsa, insan da bu soğuk ve karanlık günlerde içini
ısıtacak yiyecek ve deneyimlere yöneliyor. Yazın dışa dönük, hareketli ve hafif
ruh bir halindeyken; kışın daha içe dönük, derinleşmeye müsait, sakin bir ruh
haline bürünüp, daha az hareket ederek ve belki biraz da kilo alarak soğuk
günlerle başa çıkabilmemizi sağlayacak enerjiyi depoluyoruz.
Turşu, kışın beslenmemizde ağırlıklı olarak yer tutan bol nişastalı
kök sebzelerin ve baklagillerin mükemmel eşlikçisidir. Probiyotik
yöntemle hazırlandığında hem sindirime faydası olur hem de bol
bol vitamin içeren lahana, fermantasyon sayesinde bu oranları
katlayarak tam bir süper besine dönüşür. Bu açıdan bağışıklığı
desteklemek için de vazgeçilmez bir eşlikçi niteliğindedir.
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Sauerkraut
Öncelikle mümkünse organik,
yassı değil de top gibi yuvarlak
ve hacmine göre sağlam ağırlığı
olan yani kof olmayan bir lahana
seçin. Ne kadar taze olursa
o kadar iyi sonuç veriyor.

1

Parmak uçlarımızla lahanaya
masaj yaparak, tuzu
yedirdiğimizde lahana (tazeyse)
bir süre sonra suyunu salmaya
başlıyor. Bu noktada bir tatlı
kaşığı kadar tane kimyon,
dilerseniz hardal tohumu, ardıç
tohumu gibi fermantasyonun
yolunda gitmesini sağlayan
baharatlardan ekleyebilirsiniz.

3
5

Lahanayı büyük bir cam
kavanoza, hava boşluğu
kalmaması için büyük havan
tokmağı veya benzeri bir aletle
(ya da yumruğunuzla) iyice
bastırarak sıkıştırın. Lahananın
suyu üste çıkınca, lahananın
dış yapraklarından birini kapak
yapıp üzerine bir ağırlık koyun
ve kapağı sıkıca kapatın. Bu
şekilde dört-beş hafta oda
sıcaklığında bekletin. İlk birkaç
gün su çıkışı devam edeceği için
kavanozun altına büyükçe bir
kase koymayı ihmal etmeyin.

45

Lahananın kaç gram olduğunu
ölçtükten sonra ağırlığının %2
sini hesaplayıp, ona göre tuz
kullanmak gerekiyor. Yani örneğin
3 kiloluk lahana için 60 gram tuz
kullanıyoruz. Tuz da rafine değil,
doğal kaya veya deniz tuzu olmalı.
Lahanayı 1 cm’yi geçmeyecek
şeritler halinde doğradıktan sonra,
geniş bir kasede üzerine katman
katman tuz serpiştiriyoruz.

2

İlk seferde sade veya tadını
seviyorsanız sadece tane
kimyonla yapmayı deneyip,
daha sonra ağız tadınıza
göre baharat ve farklı
sebzelerle (kırmızı lahana,
rende havuç, turp vs.) sayısız
kombinasyon deneyebilirsiniz.

4

AfiYeT
Olsun!
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Değiştirmek ya da
değişmek… mesele bu…
Davranışlarımızı, yöntemlerimizi onarmadığımız ve taleplerimizi
değiştirmediğimiz sürece, sistemin bütün unsurları bizimle birlikte ve
bizim için dünyamızı kirletmeye devam edecek.
Yazı

Eren Toydemir @araziterapisti

Herhangi bir insanın beğenmediğimiz bir davranışını
yargılayacak ve onun acilen değişmesini şiddetle talep
edecek kafa yapısında olduğumuzu düşünelim.
Bir suçluyu yargılamak gibi değil de, sırf biz beğenmiyor ve
istemiyoruz diye birinin değişmesi gerekliliğinden bahsediyorum.
Kimi değiştirebiliriz?
Kim, kendi yaşam biçimini ve davranışlarını, sadece biz istedik diye,
zaman içinde dönüştürmeyi değil de, acilen değiştirmeyi seçer.
Var mı böyle bir örnek?
Karşılaştınız mı?
Benim yaşam sürecimde böyle bir tanıklığım olmadı.
Peki ya iklime ne demeli?
Dönüşmek yerine, neden hızlı değişimlerin tutsağı
oluyor ve bizi de sonuçlarına tutsak ediyor?
Neden doğal afetler ve yıkımlara bu kadar sık tanık oluyoruz?
Neden türler yok oluyor?
Rahmetli fizik profesörü, Albert Allen Bartlett’in çok sevdiğim
bir sözü var; “İnsanlığın en önemli eksikliği; üstel fonksiyonu
(exponential function (growth)) anlamasındaki yetersizliğidir.”
Yani hoca diyor ki; önünüzde koca bir duvar görüyorsunuz,
ister kafa atın, ister üstünden atlayın, seçim sizin.
Bizden gizlenmiyorsa eğer, bu ayarda bir gezegen daha yok
bildiğimiz. Fanusunla gel, diyor diğer gezegenlerimiz.
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E bu gezegenin de kaynakları sınırlı.
Ne yapsak?
Sahip mi çıksak acaba?
Eğer bu yazı 1750’de çıkan bir dergide
yayınlanacak olsaydı “bireysel çaba”nın
önemsizliğinden bahsedebilir ve
argümanlarınızla benim fikirlerimi al aşağı
edebilirdiniz. Fakat 2021 yılında bireylerin
dönüştürücü gücünü yok sayan bir düşünce
biçiminin sağlıklı olduğunu düşünmek çok zor.
Fazladan tükettiğimiz ne varsa gözden
geçirmek durumundayız. Dünya hepimizin evi
ve evimizi korumak zorundayız. Kullandığımız
İllüstrasyon: Neval Ergün
bir kağıt bardağı önemsiz bir ayrıntı olarak görüyor,
gereksiz yere yanan ışığı söndürmüyor, ellerimizi sabunlarken suyu
boşa akıtıyor, toplu taşıma kullanabilecekken özel araç kullanıyor
ve bu örnekleri listelemek istediğimizde listenin sonunu bir türlü
getiremiyorsak başka insanlara ya da kurumlara akıl vermektense kalkıp
önce bir aynaya bakmalı ve ben ne yapıyorum yahu demeliyiz.
Biz talep ediyor, biz tüketiyor, biz kirletiyoruz. Davranışlarımızı, yöntemlerimizi
onarmadığımız ve taleplerimizi değiştirmediğimiz sürece, sistemin bütün
unsurları bizimle birlikte ve bizim için dünyamızı kirletmeye devam edecek.
Bir zamanlar tüketen, kirleten 1’di 2 oldu sonra 4 sonra 16 sonra da 256 oldu.
Artık sıra her alanda onarıcıları 1’den 256x256’lara çıkartmakta.
Rehavete kapılmadan, umudumuzu kaybetmeden.
Victor’un attığı bir buğday tanesi şimdilerde nasıl binler olduysa; sıra o binlerin,
Victor’un sahip olduğu o tek buğday tanesine sahip olduğunu anlamasında.
Ya aklımızı kullanarak, yöntemlerimizi, stratejilerimizi tekrar gözden
geçirerek ve de tasarım biliminden faydalanarak dünyamızı ve kendimizi
onaracağız ya da kendi akılsızlığımızın atıklarında boğulup gideceğiz.
Seçim bizim.
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Ece Erbay
“Doğayı hayatımıza yansıtmanın
yollarını buluyoruz.”
Röportaj

Aslı Erdursun

Fotoğraf: © Mehmet Gürmen

• Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?
İshak adında, 2015’li bir çocuğum var. Alternatif eğitim veren, Waldorf
yaklaşımından ilham alan bir anaokulunda eğitmen olarak çalışıyorum.
• Ekolojik yaşam sizin için ne ifade ediyor?
Benim için, gelecek nesiller de dahil olmak üzere bütün insanlığı ve bütün
doğayı korumaya yönelik, zarar vermeyen, çöp üretmeyen, her varlığın yaşam
hakkına saygı duyan bir yaşam tarzını ifade ediyor.
• Doğum ve doğa arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz?
Güçlü bir bağ kuruyorum, neredeyse aynı şey bunlar. Biri olmadan diğeri var
olamıyor.
• Çocuğunuzun doğumu ile birlikte ekolojik yaşam biçiminizi nasıl
devam ettirdiniz?
Çocuğum doğmadan önce zaten aklım başıma gelmişti, yaşantıma dikkat
ediyordum. Ama onun gelişiyle başka bir varlığın bütün sorumluluğunu
aldığımı hissettiğim için daha özenli davranmaya başladım. Öncelikle ilaçlı ve
katlı maddesi bol yiyecekler yerine sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacak
yiyecekler yemesine dikkat ederken, gelecekte doğa ile ilişkisi kuvvetli bir birey
olması için ona örnek olmaya çalıştım, her fırsatta doğada zaman geçirmesi
için çabaladım.
• Çocuğunuzun ihtiyaçlarını nasıl belirliyorsunuz? Onun için neler
üretiyorsunuz?
Çocuğumun ihtiyaçlarını ilk olarak onu dikkatle gözleyerek belirliyorum.

48

KIŞ 2021 - 2022

R Ö P O R TA J

Çocuğumun ihtiyacını bana ilettiğine inanıyor ve kendisine güveniyorum.
Örneğin benim çocuğum müzik ve renklerle ilgilidir, ben onu kendi fikirlerimi
ön plana alarak, onun pek de ilgilenmediği alanlara yönlendirmemeye çalışırım.
Ayrıca onun için güvenli ve huzurlu, oyun oynamaya davet eden, yüksek ses,
ışık, ekran gibi, gereğinden fazla algı yüklemesi yapmayan ve bireyselleşmesini,
özgürlüğünü de engellemeyen bir ev ortamı oluşturmaya çalışıyorum.

• Çocuğunuzun doğa ile ilişkisi nasıl?
Güzel bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Biz büyük bir şehirde yaşıyoruz,
gündelik hayatı içinde doğaya çok uzak, ama doğayı hayatımıza yansıtmanın
yollarını buluyoruz. Doğumundan sonraki iki yıl boyunca sürekli deniz
kenarındaydık. Deniz, taş ve ağaçlara yakın büyüdü, kumda oynadı ve kayalara
tırmandı, deniz kenarı hayvanlarını çok iyi tanır. Biraz büyüyünce benim
eğitmenlik yaptığım, doğayla çok içiçe olduğu yuvamıza gitti. Hâlâ her tatilde
Analı Kuzulu programlarına dahil olup kamp yapmaya gideriz. Burada hem
doğa hem birbirimiz hem de kendi kendimizle olan ilişkimizi tazeleriz. Ben
ayarlamasam da İshak artık kendiliğinden kamp programı yapmaya başladı.
Ailesinde gördüğü her şeyi çocukların içselleştirdiğini düşünüyorum. Bizim
doğa ile kendi ilişkimiz kuvvetli ise çocuğumuzun da öyle olur.
• Pandemi döneminde şehirde çocuğunuzu büyütürken en büyük
motivasyonunuz ne oluyor?
Hayatta her zaman dalgalanmaların olduğunu, her şeyin geçtiğini bilmek.
Pandemi hepimizi çok zorladı, sıkıştırdı. Ama biz, elbette kendimizi korumayı
ihmal etmeden, dış koşullara ne kadar sakince yaklaşırsak çocuğumuz da
bundan o kadar az etkilenecektir. Çocuklarımız olayların kendisinden çok,
çevresindekilerin o olayı algılama, yaşama ve atlatma yollarıyla kendilerini
şekillendiriyorlar bence. Pandemi bize açık havanın ne kadar kıymetli olduğunu
hatırlattı. Ayrıca birbirimizi özledik ve kavuşmalar çok coşkulu oldu.
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PODCAST

“Buğday’ın ambarından
kurda, kuşa, aşa...”
podcast serisi
Şifa Mutfağı
Lalehan Uysal, “Buğday’ın Ambarı’ndan
Kurda, Kuşa, Aşa...” podcast serimizin
bu bölümünde, bağışıklık sistemini
güçlendiren menüler, fermente gıdalar,
holistik beslenme, hasta mutfakları, doğru
gluten ve doğru gıda alışverişleri üzerine
çalışan; Okuyan Us Yayınevi’nden çıkan
“Duyguya Tarif Gerek” kitabının yazarı, eğitmen,
danışman ve şef Tuba Gürcan ile “Holistik Mutfak” denilen ama
kendisinin “Şifa Mutfağı” adıyla tanımladığı sağlık mutfağını konuşuyor.
DİNLE

Tüm bölümleri dinle
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