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Buğday dijital derginin atası olan Buğday
Fanzin, Buğday Derneği’nin de tohumlarının
atıldığı Bodrum’daki Buğday Bitkisel Ürünler
Restoranı’nda elle yazıldığı ilk günlerden bu
yana ve hep o ilk günün heyecanıyla ekolojik
yaşama dair bilgi ve deneyimleri paylaşmanın
heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanla hem
ilkbaharın gelişini hem de dijital dergimizin
birinci yaşını kutluyoruz.
Dergimizin bu sayısında da doğadaki
dönüşümün en renkli ve enerji dolu anlarından
ilham alarak, yaşadığımız enerji krizinin nasıl
bir dönüşüme evrileceğini sorguladık. Enerji
Dönüşümü Raporu, gezegendeki tüm varlıklar
için sürdürülebilir ve adil bir dönüşüm yolunda
atılması gereken adımları ve önerilerimizi
içeriyor.
Elbette önerilerde bulunmak yetmiyor, Buğday
Derneği’nin kuruluşunun 20. yılını kutladığımız
bu yıl, Buğday hareketinin kurucusu sevgili
Victor Ananias’ın sözlerini hatırlayarak yolumuza
devam ediyoruz: Yaşam Dönüşümdür ve
dönüşüm hizmetle şekillenir…
Baharın enerjisi yaşamınızı renklendirsin.
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Buğday’dan Haberler
Zehirsiz Sofralar en iyi 10 projeden biri oldu
Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu;
Sivilog projesi kapsamında hazırlanan tanıtım
videosunda, Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı’nın
faaliyetleri, pestisit kullanımının yasaklanması için
165 bin kişinin desteğini alan kampanyanın yarattığı
etkileri ve elde edilen başarıları anlattı.
Fotoğraf: Sivilog Arşivi

Habere Git »

WWOOF Türkiye/TaTuTa Ekolojik Çiftlikleri

Fotoğraf: Mehmet Koyun

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin Ahmetçeli Köyü’nde;
Sevinç Abla, Hüsamettin Abi, Hafize Nine ve hayvan
dostlarıyla kocaman bir aileyi barındıran Sevinç Abla’nın
Çiftliği’nde, tarıma başladıkları günden beri ekolojik
yöntemler kullanılıyor. Gelin, dört mevsim gönüllü
kabul eden bu aile çiftliğini birlikte tanıyalım.
Habere Git »

Doğanın bahar şenliği: Cemre düştü

Fotoğraf: Arzu Kutan

Güneşin Aydemir yazdı: “Baharın geldiğini nereden
anlarsınız? Kendini cesurca ortaya koyan narin
badem çiçeklerinden mi? Etrafta cıvıldaşan kuş
seslerinden mi? Işığın daha parlak olmasından mı?
Yoksa sadece takvimdeki günlerden mi? Peki, ya bir
badem çiçeği tomurcuğu, topraktaki tohumlar nasıl
anlıyor baharın geldiğini?”
Habere Git »
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Pestisitlere mahkûm değiliz
Buğday Derneği Genel Müdürü Batur
Şehirlioğlu, Artı TV’de yayınlanan Nazım Alpman
ile Gün Başlıyor programına konuk olarak
Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından yürütülen
“Zehirsiz Kentlere Doğru” projesini anlattı.
İllüstrasyon: Tolga Demirel

Habere Git »

Tarımsal ve sosyokültürel ekosistemler arasında
bir bağlantı: Agroekoloji
MedCaravan proje ortağımız Deafal'dan Anna
Morera yazdı: “Agroekoloji, sürdürülebilir tarım-gıda
sistemlerini organize eden uygulamalara, insanlara
ve topluluklara dayalı olarak gelişir. Kültürel ve
ekonomik köklerinde ‘köylü tarımı’ vardır.
Fotoğraf: Canva

Habere Git »

İyi Şeyler Yapan Güzel İnsanlar: BİSKUR

Fotoğraf: BİSKUR Arşivi

Ülkemizde bisiklet kullanımının yaygınlaşması
ve alış-verişin sanallaşması yeni iş kollarını da
beraberinde getiriyor. Bisikletli kuryeler de bu iş
kollarından biri. Büyükşehirlerin insanı canından
bezdiren trafiği onların en büyük kozu. Araçların
dakikalarca hiç hareket etmeden beklediği yerlerde
onlar hedeflerine kesintisiz bir şekilde ilerleyebiliyor.
Hem de çevreye ‘sıfır karbon’ salarak.
Habere Git »
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Dünyadan Haberler
Japonya’da atıklardan inşa edilen merkez

Fotoğraf: Dezeen, Hiroshi Nakamura
& NAP

Japonya'nın hiç atık üretmeyen ilk kasabası olan
Kamikatsu, atıklardan bir geri dönüşüm merkezi
kurdu. Geri dönüşüm merkezinin inşasında yerel halk
tarafından bağışlanan pencereler, ahşap kesmeler,
plastik kaplar ve diğer kullanılmayan eşyalardan
faydalanıldı.
Habere Git »

İklim değişikliğinin kahve, kaju ve avokado
üretimine etkisi
Plos One dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada,
önümüzdeki 30 yıl içinde kahve, kaju fıstığı ve
avokado için yetiştirme koşullarının nasıl değişeceği
modellendi. 2050 yılına gelindiğinde, dünyanın
tarımsal peyzajı günümüzden çok farklı görünecek.
Fotoğraf: Canva

Habere Git »

Virüsler iklimdeki değişikliklerden nasıl
etkileniyor?

Fotoğraf: Biomimicry Institute
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İklim değişikliği tüm insanlığı tehdit ediyor. Son
yıllarda dünya çapında yaşanan doğal afetlerle, iklim
değişikliğinin sonuçlarına tanık oluyoruz. Şimdilerde
ise koşullara adapte olmayı seven ısrarcı bir küresel
salgının ikinci yılındayız. İklim değişikliğine ve
virüsün yayılımına karşı verilen mücadeleler aslında
birbiriyle bağlantılı. Birinde ilerleme kaydetmek
diğerine de yansıyabilir.
Habere Git »
BAHAR 2022
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Net sıfıra ulaşmanın anahtarı: Doğa temelli çözümler

Fotoğraf: Canva

Doğa temelli çözümler, daha fazla ağaç dikip
karbon depolamayı artırarak veya ormansızlaşmayı
sınırlayıp sera gazı emisyonlarını önleyerek işler.
Oxford Üniversitesi Doğa Temelli Çözümler Girişimi
direktörü Prof. Nathalie Seddon, yılda yaklaşık
10-12 milyar ton karbondioksit eşdeğeri tasarruf
edilebileceğini ve bunun da ulaşılması öngörülen
en yüksek sıcaklık seviyesini yaklaşık 0,3° azaltmaya
yetebileceğini söylüyor.
Habere Git »

İklim krizi, gıda üretimi ve fiyatlar

Fotoğraf: Canva

Güney Afrika da dahil olmak üzere Sahra Altı
Afrika, iklim etkisi sebebiyle gıdaya erişim ve uygun
maliyet konusunda yüksek risk altında. Daha yüksek
ortalama küresel sıcaklıklar ve iklim değişikliği ile ilişkili
daha olağan dışı hava olaylarının gıda üretiminin
güvenilirliğini azaltacağı öngörülüyor.
Habere Git »

Gıda güvenliği için yerli gıda sistemlerine
yatırım yapmak

Fotoğraf: Getty Images

Bugün dünya çapında yaklaşık 746 milyon kişi açlık
çekiyor; 1,5 milyar insansa gıda güvensizliğinden
muzdarip. Bu tabloda dünyada açlığı bitirme fikri
neredeyse imkansız geliyor. Geçen zamana yenik
düşmemiş geleneksel sistemlerden çıkarılacak dersler,
gelecek için paha biçilmez bir yol haritası sunabilir.
Habere Git »
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B U Ğ DAY D E R N E Ğ İ 2 0 YA Ş I N DA

Buğday'ın lokomotifleri…
“Bireyin her bir nefesi bir karar, bir yaşam, büyük bir değişim aracı
olabilir. Bunu deneyimlemek, yaşamak, yaşatmak için de sahip
olduğumuzdan bir zerre daha fazlasına ihtiyacımız yok.”
Victor Ananias
Yazı

Bora Sarı

Buğday Derneği’nin 20. yılı için e-dergimize bir yazı yazmam istenildiğinde
düşünüp taşınıp, geldiğim nokta şu oldu:
Bir dernek, bir kurum, bir hareket, bir sivil toplum kuruluşu gibi yapısallıktan
ziyade; çok altında, üstünde, özünde, içinde, dışında ve yani her yerinde olan
sevgili dostlarımı, kardeşlerimi yazmak en uygunu olacak…
Elbette yazarken kimden başladığımdan, hangi sırada gittiğime, kimleri unutup
kimleri hatırladığıma kadar dikkat çekebilecek olan bu zor yazıyı çok yazmak
istedim; heyecanlandım, sevindim, korktum, telaşlandım ama illaki yazacaktım,
biliyorum… Bu yazıya, izin verilen sınırlar yettiği kadar küçük bir grubu dahil
edebildim. Oysa onlarca başka paydaş da şimdilik gönlümde, gönlümüzde;
belki ilerde birlikte kitabını yazarız…

Fotoğraf: Buğday Arşivi
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Çünkü Buğday Hareketi o sâyede yürüyor, koşuyor, konuşuyor, nefes alıyor,
nefes veriyor, düşünüyor, üretiyor ve paylaşıyor…
Bütün bunları daha da çok, daha da yararlı, daha da verimli ve daha da etkili
yapacağına eminim; her adımı gibi…
Hayatım boyunca yolculuğuna şahit olduğum dernek, girişim, hareketlerin
hep lokomotifi olan insanlar oldu. O insanlar olmadan, o yapılar hareket dahi
edemedi…
Buğday’ın nefes almasını sağlayan insanlardan, değerlerinden biri sevgili Victor
Ananias’tan sonra ilk tanıdığım Oya Ayman olmuştur. Sevgili Oya, eğer ona
gönlünüzü açarsanız, niyetinizi inanarak ortaya koyarsanız, size hemen el uzatır.
En hassas, en az kıracak şekilde; hep destekleyen ve teşvik eden, sizin hem
anaçlığı hem kadınlığı hem ablalığı hem kardeşliği hem dostluğu ile sırdaş bir
yol göstereniniz olur… Sonuna kadar içtenliği ile yakın ve açık olur size ama
haddini bilir ve onunla sınırlar hiç aşılmaz. Siz, Oya’nın derleyip toparlayıcılığı ile
onun uyumuna sarılır, kendinize güvenerek yolunuza devam edersiniz. Bu arada
her zaman ona ulaşıp gene destek isteyebileceğinizi bilirsiniz… Kendisi dahil
kimseciklerin el süremeyeceği bir sanat eseri gibi söz ettiği oğlu Ali konusunda
da bir anne olarak ne kadar haddini bildiğine tanık olabilirsiniz. Emsal olacak bu
ilişkiyi de yaşamak ve buna şahit olmak ne değerlidir…

Victor Ananias
Fotoğraf: Çetin Korkmaz
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Oya Ayman
Fotoğraf: Gamze Kutluk
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Buğday’ın bir diğer paydaşı, değeri Güneşin Aydemir… Bu dünyaya ikinci veya
kim bilir kaçıncı defa gelişine istinaden derya deniz enginliğinde bilgi, birikim,
farkındalığı ile sapasağlam bir başka Buğday değeridir… Onunla minicik çocuklar
gibi şımarıp sonuna kadar gülebilir, ağırbaşlı olgunluğu ile dertleşip ağlayabilirsiniz
de… Daima yeni bir şeyler öğrenip onun nasıl öğrendiğinden, keşfettiğinden,
anladığından, yaşadığından dersler çıkarıp böyle çok değerli hediyeler ile
ayrılırsınız yanından… Güneşin sizi hiç unutmaz; ayrılın ondan ama on yıl sonra
buluşun, bıraktığınız yerden başlar sizinle; tüm ayrıntıları hatırlayarak, zihninde
ördüğü size özel kıyafeti gene keyifle giyersiniz… Bir gün gelecek ve o sizi, tam
size göre, tam hayal ettiğiniz şekilde bir rol, görev veya sorumluluk için çalışmak
üzere arayacaktır; sıkı durun…
Buğday’ın bir diğer paydaşı, değeri Yeşin Aydemir… Dostluğundan, anaçlığından,
kardeşliğinden yine çok destek göreceğiniz farklı bir insandır sevgili Yeşin. Ailecek
öyleler galiba; Yeşin de bu dünyaya kim bilir kaçıncı kez gelmiştir. O yüzden onunla
yapacağınız sohbetle kendinize yepyeni bir yol bulursunuz. Hiç öğreten, düzelten,
müdahale eden bir tarzda olmadan, size sizi keşfettirir. Sohbeti ile siz yeni keşfinizi
kendi kendinize hediye etmiş gibi oradan hülyalı bir şekilde uzaklaşırsınız ve
bir süre sonra fark edersiniz ki bunu Yeşin sayesinde keşfetmişsiniz... Yeşin ise
tamamen sessiz ve sakin bir şekilde sizi izler, ufacık, gizli bir şekilde gülümser…
Ne kadar müteşekkir olduğunuzu anlatsanız bile hiç kabul etmez; sizi kutlar ve
sizin en çok kendinize ihtiyacınız olduğunun altını çizer, hiç çaktırmadan…

Güneşin Aydemir
Fotoğraf: Güneşin Aydemir Arşivi
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Yeşin Aydemir
Fotoğraf: Reyhan Yıldırım

BAHAR 2022

B U Ğ DAY D E R N E Ğ İ 2 0 YA Ş I N DA

Buğday’ın bir diğer paydaşı, değeri Batur Şehirlioğlu… Sevgili Batur biraz karışıktır,
hem de karmakarışık… Bir baba, bir abi, bir kardeş, bir arkadaş, bir sırdaş, bir yaşıt,
bir yaşlı, hepsi… Her an bu rollerin ya 10 ya 40 ya 80 yaşındaki halleri ile size
doğru koşar… Bunun üzerine onunla kavga da edebilirsiniz, en gizli hali ile sır
dozunda paylaşımlar da yapabilirsiniz. En saf hali ile size o konuda hiçbir şey
bilmediğini de hatta tam tersi, bu konuda ne kadar bilgili ve farkında olduğunu
da koyar önünüze… Tüm iyi niyeti ve farkındalığı ile onunla görüştükten sonra
bir sorumluluk, görev üstlenirsiniz, çünkü sizi üstlendirir; şaşırır kalırsınız ama
o çok gerekli diye sizi ikna etmiştir. Arkasında uzun uzun düşünmüş ve mantık
sistematiğini kurmuştur. Siz de o yüzden satın almışsınızdır. Batur ile çalıştığınızda
bir işi bitirmenin, sorumluluk almanın, üstlendiğinizi hayata geçirmenin tadına
varırsınız. Batur onu unutur çünkü başka bir iş ile ilgilenmektedir; siz de asla
unutmaz, ortak işiniz ile haklı olarak övünürsünüz…
Buğday’ın bir diğer paydaşı, değeri Leyla Aslan… Sevgili Leyla’yı Buğday’ın
bünyesinde ekolojik pazar koordinatörlüğünden, mali işler sorumluluğuna, Açık
Radyo programcılığından, dernek başkanlığına kadar ne çok ve çeşitli görevlerde
hep başarı ile sonuçlar alırken izledik. Dünyalar güzeli ve tatlısı iki kızından sonra
da özellikle ağırbaşlı ama usta tutumu ile hep sapasağlam bir takım arkadaşı
olarak, sizinle sağlıklı ve bilinçli bir işbirliği yaptığını görürsünüz. Leyla tüm
deneyim, bilgi ve beceri birikimi ile sizi hemen ikna eder, hiç tartışmaz, kolaylıkla
uyum sağlamanıza destek olur. Buğday’ı ondan öğrenir, öğrenirken de o hiç
sıkılmadan, ne kadar gerekli bir çaba içinde olduğunuzu size yaşattığı için huzurla
adımlar atarsınız. Ona sonuna kadar güveneceğinizi gördüğünüz için de sırtınızı
sapasağlam bir temele yasladığınızı bilerek, kendinize de güvenirsiniz.

Batur Şehirlioğlu
Fotoğraf: Ayşe Nur Ayan
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Leyla Aslan
Fotoğraf: Neslihan Balamir
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Buğday’ın bir diğer paydaşı, değeri Lalehan Uysal… Bu dünyada yaşantısı,
ilişkileri, uğraşları ile büyük bir usta ile çalıştığınızı hissettirir size, sevgili Lalehan.
Beraber çalışırken veya sohbet ederken zor ve karmakarışık bir şeylerden söz
ediyor gibi gelebilir size; sonuna kadar izin verin ki hiç de öyle olmadığını
görürsünüz. En titiz küratör, en deneyimli girişimci, en bilinçli yaratıcı olarak
onunla her görüşmenizde mezun olduğunuzu hissedersiniz. Ama bir üst sınıfa
geçmiş, yeniden öğrenmeye ve çalışmaya devam etmeniz gerektiğini de fark
edersiniz. O küçücük hanımın, kocaman tasarımcının işini; ordular yönetecek
kadar geniş, uzun vadeli ve ayrıntılı düşündüğünü, hepsinin de ne kadar hayati
ve gerekli olduğunu görür, ikna olur, ona hep ihtiyaç duyacağınızı fark edersiniz.
Bir daha ki sefere Lalehan başka bir muhteşem proje ile ilgili çalışmaktadır ve
meşguldür. Fayda sağlayabileceğini, kendi örüntüsüne dahil edeceğini bildiği
işleri arar, bulur, onların peşinde koşar. Bence onu takip edin, çünkü hep yeni bir
şeyler keşfedip, öğreneceksinizdir…
Farkında mısınız; yukarıda özetle söz ettiğim her bir arkadaşımızın ortak
özellikleri var. Siz belki tanımadığınız için aynı kişiden söz ettiğimi bile düşünmüş
olabilirsiniz. Bu işin kimyası böyle sanırım…
Bunu özellikle Buğday’a yeni katılan pırıl pırıl, gencecik, pırlanta gibi yeni
insanlarda da görüyorum ve çok mutluyum. Her biri bir kitabın yeni sayfası
ama aynı kitabın, devam eden hikâyesinin bir parçası olabiliyorlar.
Buğday lokomotifindeki birden çok insan bir bütünü oluşturup paylaşılan
vizyonları ile yollarına devam ediyorlar.
Bir taraftan birbirlerini tamamlarken
diğer taraftan da kendilerine özgü
katkılarına devam ediyorlar. Ederken
de aynı kişi o kadar değerli ve yüce
ki sizin hayatınızda birden çok rol
üstlenebiliyor… Bu yüzden de bol
bol katkı verip, en çok da birlikte
üretip diğer insanlar ile paylaşmayı
sağlıyorlar…

El ele bu yolda yürümeye,
üretmeye, paylaşmaya
devam ederek…
Fotoğraf: Hakan Aydoğan
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Yenilebilir şehir
Sokaklarında, parklarında, çocuk bahçelerinde, okul avlularında,
kamusal alanlarında ve kurumsal yapıların bahçelerinde meyve
ağaçlarını, ceviz ağaçlarını, üzüm asmalarını ve yenilebilir bitkileri
barındıran şehirler ”Yenilebilir Şehir”lerdir.
Bu şehirlerin yollarında, dezavantajlı mahallelerinde, çatı ve
bahçelerinde, ağaçların, çalıların ve yenilebilir bitkilerin
oluşturduğu bu dış mekânlar şehrin "yenilebilir orman" alanlarıdır.
Hemşehrileri besleyen bu yemiş ormanlarında ceviz, elma, erik,
fındık, badem, armut, kayısı, dut ağaçlarıyla birlikte; böğürtlen,
mürver çalıları, üzüm ve şerbetçiotu asmaları, sumak, adaçayı,
biberiye, semizotu, kekik, ısırgan, ebegümeci, ıtır gibi yerli türler
yetiştirilir.

Yazı ve Fotoğraflar

Dilek Ayman

Şehrin ekosistemini dengeleyen gıda ormanlarının tüm hemşehriler için ulaşılabilir
olması, demokratik ve katılımcı bir şehrin mümkün olduğunu gösterir. Yerel
yönetimin konum belirleyen analizleri sonucunda, bir "Yenilebilir Şehir Haritası"
elde edilir. Bu harita rehberliğinde mahalle, okul ve kurumlardaki kolektif tarım
örgütlenmeleri; yenilebilir orman ve bahçelerinin oluşturulmasını, bakımını ve
gözetimini organize eder. Meyvelerin ve şifalı otların hasat zamanı geldiğinde,
gıda yardım toplulukları ve okulların "Yenilebilir Şehir" kolları kolları, hasat
işlerini üstlenir ve toplanan ürünler, yerel yönetimlerin yapılandırdığı bir dağıtım
ağı içinde muhtarların kolaylaştırıcılığında mahallelerdeki ihtiyaç gruplarına ve
ailelere ulaştırılır.

İllüstrasyon: Neval Ergün
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”Yenilebilir Şehir” esasen “dünyanın besleyici potansiyelini artırma” meselesidir.
Bir yandan şehrin güzelleşmesi ve doğal denge kalitesi için kaynaklar üretilirken,
diğer yandan da kamusal alanın demokratik ve sivil anlayışla kullanılması
sayesinde sosyal/toplumsal fayda elde edilir. Bu ormanlar şehirlilerin doğa,
ekoloji, biyoçeşitlilik konularındaki farkındalıklarını artırırken paylaşım kültürüne
de katkıda bulunur.
”Yenilebilir Şehir” ismini hak eden bir şehir için, yerel politikada ve planlamada
çeşitli katmanları içeren düzenlemeler yapılır. İlk koşul, elde edilen planlamanın
şehirlilerle ve ilgili tüm paydaşlarla işbirliğini içermesidir. ”Yenilebilir Şehir”ler,
”Şehir Tarımı” uygulamalarıyla birlikte daha bütünsel bir yapıya kavuşur;taze,
doğal ve yerel ürünlere talebin ve erişimin artmasıyla gıda bağımsızlığı yolunda
önemli adımlar atılır.
Şehir çeperlerindeki köylerde yapılan bahçe tarımı üretimi, şehir topluluk bahçeleri
ve meyve ormanları deneyimleri, bir bütünün birbirini destekleyen parçaları
halinde şehir ölçeğinde bir Şehir Çiftçi Kooperatifi oluşumunun önündeki yolu
açar.

Parkta aromatik otlar, Montreal.
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Sivil katılımlarla dernekler, yaşlılar, okul çocukları “kendi” yaşam alanlarının
bakımına ve hasadına dahil edilir. Bu paydaşların yanı sıra menülerinde yerel
ürün kullanan lokantalar, hastaneler ve okullar Yerel Gıda Dağıtım Ağı'nda yer
alırlar. Şehrin yaşam kültüründe daha geniş şehirli katılımını sağlamak amacıyla,
park, bahçe ve kamusal alanlarda eğitsel çalışmalar, semt atölyeleri, mevsimlik
pazar şenlikleri gibi etkinlikler düzenlenir. Bu etkinlikler hemşehrilerin ”Yenilebilir
Şehir”lerine sahip çıkma bilincini geliştirerek, şehir bahçıvanlığını sürdürme
heveslerini ve coşkularını canlı tutar.
Şehrin balkonlarına, çatılarına, sokaklarına ve bahçelerine atılan tohumlar,
dikilen meyve fideleri ve çalıların yarattığı ormanlar, yerel ürünlerin hasat
edildiği yaşam alanlarına dönüşür.

Köşebaşı portakalı, Lizbon
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Enerji Dönüşümü Raporu
İklim ve enerji krizinin çözümü için
sürdürülebilir ve adil bir dönüşüm gerek
Krizler Çağından
Dönüşümler Çağına
Fosit yakıtlara dayalı enerji üretimi
gezegenimizdeki yaşamı bütünüyle tehdit
ediyor. Enerji ihtiyacını yenilenebilir
kaynaklardan sağlamak mümkün olsa da
iklim ve enerji krizini çözmek için bundan
daha fazlasını yapmamız gerek.
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme
Derneği olarak, krizlerle başa çıkmanın
yolunun; üretim, paylaşım ve tüketim
yöntemlerimizi gezegendeki yaşamın
sürdürülebilirliği yönünde yeniden
tasarlamaktan geçtiğini savunuyoruz.
Hazırlayan

Oya Ayman

İnfografikler: Hayri Yeniatakan

Gezegenimizde bildiğimiz anlamda yaşamı tehdit eden iklim krizinin başlıca
nedeni olan fosil yakıt ağırlıklı enerji üretimi ve tüketimi gün geçtikçe artıyor.
Milyarlarca insan olarak her an enerji tüketiyoruz ve tükettiğimiz enerjinin bedeli
gün geçtikçe yükseliyor; kuraklık, seller, su ve gıda kıtlığı, orman yangınları,
salgın hastalıklar, çatışmalar, göçler… Bu bedelleri ödemek istemiyoruz ama
iklim krizinin başlıca sorumlusu olan enerji üretim yöntemlerinden ve giderek
artan enerji talebinden de vazgeçmiyoruz.
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Enerji krizini ortaya çıkaran yöntemlerden vazgeçmeden krizi çözemeyiz. Fosil
yakıtlardan vazgeçip yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmenin çok daha ötesine
geçmemiz ve yaşam biçimimizi; üretim, paylaşım ve tüketim yöntemlerimizi
acilen dönüştürmemiz gerek. Bir yandan doğa dostu, sürdürülebilir ve yerel
üretim ve tüketim biçimlerini hayata geçirirken, diğer yandan da tüm sektörlerde
doğal varlıkları gözeten adil bir paylaşım ve kullanıma yönelmemiz gerekiyor.
Ve bu dönüşümün başarılı olması ancak hükümetlerin, şirketlerin, kurumların ve
bireylerin hep birlikte sorumluluk alması ile mümkün.

Kömürden vazgeçmek zorundayız*

1
2
3
4
Fotoğraf: Canva
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İklim krizini durdurmak ve ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecenin
altında tutmak için elektrik üretiminde kömür kullanımından vazgeçmek
zorundayız. Climate Analytics’in Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli’nin çalışmasını da değerlendirerek hazırladığı rapora göre
OECD ülkeleri 2030’a, diğer ülkeler ise 2040’a kadar kömürlü termik
santrallarının hepsini kapatmalı.

Avrupa’da 23 ülke kömürden elektrik üretimini sonlandırma kararı
aldı. Bu ülkelerin 10’u şimdiden kömürle vedalaştı. Bazı ülkeler ise
önümüzdeki 18 ay içinde santralleri kapatacağını açıkladı.

Avrupa’da kömürlü termik santralları ne zaman kapatacağına dair resmi
bir tarih belirlemeyen sadece dört ülke var; Bosna Hersek, Polonya,
Sırbistan ve Türkiye.

Türkiye'de elektrik üretiminde kömürün payı %31,43 ve 2023'e
kadar kömür santralı kurulu gücünü 19,6 GW’den 30 GW’a
çıkarmayı planlıyor.

*Kaynak: Ekosfer Derneği, turkiyedekomur.org
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"Daha fazla" yerine "sürdürülebilir, yeterli ve adil"
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği olarak, ekolojik yaşamın bir
bütün olduğundan hareketle, gezegendeki yaşamın devamlılığının, insan
topluluklarının da -doğadaki diğer bütün türler gibi- bütüne hizmet etmesiyle
mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Tüketerek felakete sürüklediğimiz
gezegendeki varlığımızı sürdürmek istiyorsak, tahrip ettiğimiz ekosistemlerin
kendisini onarabilmesi için harekete geçmemiz gerekiyor ve bu ancak bireylerin
hep birlikte sorumluluk alması ile mümkün.
Bunun için enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan üretmekten daha öte bir anlayış
değişikliğine ihtiyacımız var. İnsanı merkeze koyan bir anlayışın yerine, dünya
üzerindeki yaşamın bir bütün olarak sürdürülebileceğine, insan türünün ancak
bu şekilde var olabileceğine dair bütünsel bir bakış açısını benimsememiz
gerekiyor. Bu bakış açısıyla;
• Merkeziyetçi enerji sistemleri yerine, yerel sistemlerin güçlenmesini,
• Daha fazla karlılığın yerini sürdürülebilir ve adil paylaşıma
dayalı şirket yapılanmalarının almasını; ulusal ve uluslararası
hukukta buna yönelik düzenlemelerin yapılmasını,
• Fosil kaynaklarla enerji üretiminden kademeli olarak
vazgeçilerek güneş, rüzgar, biyokütle gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarından üretime geçilmesini ve bu yatırımlar
gerçekleşirken toplum yararının, yerel halkın çıkarlarının, çevre
ve sağlık etkilerinin hassasiyetle göz önüne alınmasını,
• Doğal varlıkların tükenmesine neden olan kirletici
kaynak kullanımı ve üretim yöntemleri yerine, doğal
varlıkların sürdürülebilirliğinin esas alınmasını,
• Enerji yatırımlarında, toplum yararının, yerel halkın çıkarlarının,
çevre ve sağlık etkilerinin hassasiyetle dikkate alınmasını,
• Fosil kaynaklarla işleyen kirli sistem ve teknolojilerden vazgeçilirken,
iş kaybı gibi nedenlerden dezavantajlı hale gelecek topluluklar için
istihdam ve sosyal güvence sağlamaya yönelik planların yapılmasını,
• Daha fazla üretim ve tüketimin yerine yeterliliğin ve adil paylaşımın
teşvik edilmesine yönelik adımların atılmasını öneriyoruz.
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Öncelikle cevaplamamız gereken soru, “Bunu yapabilir miyiz?” değil; “Bunu
yapmaya niyetli miyiz?” olmalı. Hükümetler kararlarına ekolojik ve adil bakış
açısını yerleştirmeli; ekonomik sistemin tüm paydaşları gezegenin geleceğine
yatırım yapmaya odaklanmalı. Hükümetler, şirketler ve bireyler olarak hep birlikte
sorumluluk almalıyız. Bu gezegende insan türü olarak var olmayı sürdürmek
istiyorsak, her alanda doğa ile uyumu ve işbirliğini sağlamaktan başka çaremiz
yok.

Fotoğraf: Canva

Raporu İndir
İnfografik: Hayri Yeniatakan

21

BAHAR 2022

Başa Dön

DA M A K TA K İ TA R İ H

İlkbaharın nazlı
lezzeti: Kuşkonmaz
Yunan mitolojisinde yabani kuşkonmaz, hayat
kurtaran bitkilerden biri olarak anılıyor. Mitolojiye
göre Attika’daki kahramanlardan biri olan Theseus,
insanların yolunu kesen haydutlardan biri olan
Sinis’i öldürür. Sinis’in kızı Perigoune, Theseus’un
babasını öldürdüğünü görünce korkup kaçarak
kuşkonmaz tarlasına saklanır. Kaderin bir cilvesi
olarak daha sonra Theseus ile Perigoune birlikte
olurlar ve Melanippus adında bir evlatları ve ondan
da İoksos adlı bir torunları olur. Torun İoksos ve
onun soyundan gelenler, Perigoune’nin hayatının
kuşkonmaz tarafından kurtarıldığını bildiklerinden
kuşkonmaza özel bir saygı duyarlardı.¹
Yazı

Nazlı Pişkin

İlkbaharın en güzel hediyelerinden biri kuşkonmaz. Hem yabanisi hâlâ var hem
de tarımı yapılıyor. Kuşkonmaz tarlasını ilk kez birkaç yıl önce Eskişehir’de gördüm.
Uzaktan baktığımda sanki boş bir araziydi; ama tarlaya girince topraktan göğe
sıra sıra yükselen kuşkonmazlar çok etkileyici gelmişti bana. Sofralarımıza gelen
kuşkonmaz, üç farklı renkte oluyor. Bunlardan koyu yeşil olanlar ile morumsu
olanlar açık tarlada yetiştiriliyor. Çok değerli olan beyaz kuşkonmazsa üstü örtülü,
sarılıp sarmalanmış halde özel tüneller diye tarif edebileceğimiz ufak seralarda
büyüyüp olgunlaşıyor.
Neyin nesi?
Kalabalık zambakgiller familyasından bir ilkbahar bitkisi olan kuşkonmazın
anavatanı Akdeniz havzası ve Avrupa’nın ılıman iklim görülen kısımları. Günümüzde
bu bölgelerde yabani olarak çeşitli türleri hâlen mevcut ve yabandan toplanarak
da tüketiliyor.
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Toprak altındaki kök saplarından çıkan taze sürgünleri sebze olarak yenilen bu
bitkinin, tarımı yapılan türü (Asparagus officinalis) yani kültüre alınmış türü epey
nazlı.2 Yabani kuşkonmaz (Asparagus acutifolius) Anadolu’nun çeşitli yerlerinde
de toplanıyor. Farklı yörelerdeki adlarından bazıları tilkişen, acıot, tatlı filiz, tatlı
sarmaşık, asfaraca, kedirgen/keldirgen, kırgınotu, ayrelli, izmiye, çıtırgı, sıçan filizi,
dilkicek, tilkimen, tilki vb.3 Tilkişen, Anadolu’da haşlanarak salatalarda, kavurularak
sade ya da yumurtalı olarak tüketiliyor.

Fotoğraf: Çetin Korkmaz

Mutfakta nelerle eşleştirilebilir?
Mutfakta malzemelerin eşleştirilmesi çok önemli. Günümüzde çeşitli
mutfaklarda kuşkonmaz ile en çok yakıştırılanlar arasında tuzsuz tereyağı, ekşi
krema, keçi peyniri, parmesan, yumurta, limon suyu ve limon kabuğu rendesi,
sarımsak, karabiber, zeytinyağı, Frenk maydanozu, maydanoz, dereotu, tarhun,
kekik, kapari, hardal, safran, patates, pırasa, portakal, bezelye, makarna çeşitleri,
risotto, kuzugöbeği mantarı, shiitake mantarı, arpacık soğanı, taze soğan, beyaz
şarap sirkesi, soya sosu, vinegret sos çeşitleri, Hollandaise sos, beşamel sos,
mayonez, somon, karides, susam, jambon sayılabilir.
Ben kuşkonmazı en çok ızgarada; haşlanmış kuşkonmazı ise kapari turşusu ve
kendi yaptığım hardalla hazırladığım bir sosla servis etmeyi seviyorum. İlkbahar
sofralarınızı şenlendirmek için belki denersiniz bu mevsim.
1- Pierre Grimal, The Concise Dictionary of Classical Mythology, Ed.by Stephen Kershaw, Translatd by A.R. MaxwellHyslop, Basil Blackwell, 1990, s. 402.
2- Daniel Zohary, Maria Hopf, Domestication of Plants in the Old World The Origin and Spread of Cultivated Plants in
West Asia, Europe and the Nile Valley, Oxford University Press, 3rd. Ed. 2004, s. 203-204.
3- Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Ankara, s. 190, 267; Tijen İnaltong, Mutfaktaki Yaban Anadolu’nun Yenen
Otları, YKY, İstanbul, 2011, s. 383.

23

BAHAR 2022

Başa Dön

KISSADAN HİSSE

Hocamköy neden
devam etmedi?
Ekolojik bir yaşamı sürdürmek kadar uzlaşma, birlikte yaşama ve
üretmenin zorluğunu deneyimlemek, ama her şeye rağmen
“İyi ki denedik!” diyebilmek; benzer hayalleri olan insanlara
önemli dersler çıkarma fırsatı sunuyor. Türkiye’deki ilk ekolojik
yerleşimlerden biri olan “Hocamköy”ün başlamadan biten
hikâyesi de benzer dersler içeriyor.
Yazı

Batur Şehirlioğlu

Fotoğraflar: Elif Karakurt

ODTÜ’lü bir grup dağcının 1990’lı yılların sonunda, kentte bir komün deneyimiyle
başlattığı oluşum, doğa ile uyumlu bir yaşam için Hocamköy ekolojik köy girişimi
için adımlar ile büyüdü; kırla kent arasında yeni bağlar kurmamızı sağladı.
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Anadolu insanının geleneksel bilgisiyle akademik bilgiyi harmanlayarak, yöre
insanıyla birlikte sürdürülebilir bir kırsal yaşam modeli oluşturma; kendine
yeterli bir ekonomik yapı içinde tarımdan enerjiye, mimariden günlük yaşamdaki
diğer ihtiyaçların karşılanmasına kadar her alanda doğayla uyumlu bir model
oluşturma niyeti bizi Kırıkkale Hasandede beldesi yakınlarında, Hocamköy adını
verdiğimiz ekoköy oluşumunda bir araya getirdi. ODTÜ’lü öğrencilerin yanı
sıra, benzer hayallere sahip, farklı çalışma alanlarından insanların da katılımıyla,
Hocamköy ekolojik bir harekete dönüştü. Hasandede Belediye Başkanı’nın
ekolojik köy hayalimizi gerçekleştirebileceğimiz bir araziyi geçici bir süre için
bize tahsis etmesi ile süreç hızlandı. Geçici olduğunu bilmiyorduk tabii…

Çoğunluğu kentte yetişmiş bir grup genç olarak, kırsalda ekolojik yerleşim
kurup orada yaşamak, üretmek ve paylaşmak istiyorduk. Ancak bunun kolay
olmayacağının da farkındaydık. Bir yandan tüzel bir kimlik kazanmak için farklı
bir yapıda bir kooperatif kurarken, bir yandan da organik tarım yapıyor, yenilebilir
enerji (güneş, rüzgar, biyogaz) ile Hasandede'yi tanıştırıyor, Hasandedeli
çocuklara yönelik ekoloji eğitimleri ile ilgili projeler üzerine çalışıyor bir yandan
da kendimizi geliştirmek adına ekolojik mimari, permakültür, ekoköyler vb.
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konularda eğitimler alıyorduk. O dönemde, Victor Ananias’ın Bodrum’daki
Buğday Vejeteryan Restoran’ında aldığımız ekolojik mutfak eğitimi karşılıklı bir
bilgi alışverişi ve dayanışmanın yolunu açtı.
Yenilenebilir enerji, ekolojik tarım, şehir ve bölge planlama gibi farklı alanlarda
çalışan birçok akademisyen bize danışmanlık yaptı. Bunların yanı sıra, topluluk
oluşturma, karar alma, birlikte hareket etme üzerine bir uzman eşliğinde
toplantılar yaptık.
Organik maddece fakir bir arazimiz vardı. Fiğ, korunga, yonca, akasya, meşe
ekerek toprağı erozyona dayanıklı hale getirmeye çalıştık. Barınma ihtiyacımız
için köyden bir ustanın da desteğiyle, analı kuzulu yöntemi kullanarak kerpiç ev
yaptık. Kazma kürek kullanmayı öğrendik. Hem bizi hem de köy halkını bir araya
getiren bu ev yapım süreci ile birlikte köylü ile yeni bağlar kurduk.
Bulunduğumuz arazinin üstündeki vadide, eskilerin çomak yöntemini kullanarak
bir su kaynağı bulduk. Suyu borularla taşıyarak, yaptığımız çeşmeye ve sulama
havuzumuza bağladık. Su sorunumuzun çözülmesiyle birlikte tahıl, bakliyat,
ceviz ve meyve ağaçları ektik. Kendimize yetecek kadar da sebze yetiştirdik.

İllüstrasyon: Neval Ergün
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İtalya, Hollanda, Japonya gibi çeşitli ülkelerden gelen gençlerin katılımıyla yaz
aylarında düzenlenen kamplara ev sahipliği yaptık, ekoköyde birlikte çalıştık.
Bakanlığın desteklediği Türkiye’deki ilk organik tarım projesi Tahtalı Baraj
Havzası’nda başlatılmıştı. İkincisi de bizimki olacaktı. Danışmanlarımızın da
desteğiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bir proje sunmuştuk. Ancak ne yazık ki
bu bizim dağılma dönemimize denk geldiği için proje hayata geçirilemedi.
Hocamköy’de yaptığımız ev ve çevresinde kurmaya çalıştığımız yaşam, tüm iyi
niyetli çaba ve girişimlere rağmen kısa süreli bir tecrübeden öteye gidemedi.
Ayrıntılara inildiğinde pek çok neden sayılabilir ve bu da bizi asıl olandan
uzaklaştırır. Hocamköy ve benzeri girişimlerin sürdürülememesinin asıl
nedeni, toplumumuzun henüz birey olarak da sosyal, kültürel ve ekonomik
anlamda da herkesin ortak sorumluluk aldığı bir yaşama hazır ve yeterli
olmamasıdır. Hocamköy’ü kurmaya çalıştığımız dönemde toplumda istenilen
dönüşümü besleyecek/destekleyecek hem sosyokültürel hem de teknik anlamda
yeterli altyapı yoktu. Tarıma, hele ki ekolojik tarıma, çeşitli proje ve fonlara dayalı
sürdürülebilir bir ekonomik model yaratmak ne yazık ki uzak bir hayaldi. Hem
de çorak Anadolu’nun ortasında koskoca rafinerinin karşısında… Aslında ne biz
hazırdık ne de kimse bizim baktığımız yerden bakıyordu.
Sosyal güvence ve sağlık sektöründeki yetersizlikler, kırsalı ayakta tutan
tarım ve hayvancılığın geri plana itilmesi nedeniyle ekonomik bağımsızlığı
sağlamakta yeterli olmamaları, kırsaldaki bu tür ortak girişimlerin başarısız
olmasının nedenleri arasında yer alıyor.
Bugün de gördüğümüz gibi bir de çocuk sahibi
olup onların eğitimi söz konusu olunca tersine kırdan
kasabaya, kente dönüşlere de sık sık rastlamak mümkün. Unutulmaması gereken
bir diğer nokta da baskıcı, kontrolcü ve sonuç odaklı toplum, aile yapısının
bireylere etkisi... Doğal olarak Türkiye’deki sivil toplum hareketine de yansıyan
bu sosyal etki, ekoköy girişimlerinde de kendisini gösterdi. Dolayısıyla bireylerin
kendini ifade etme, sadece bir şeyler başarmaya odaklanma ve onaylanma açlığı,
grup içinde çatışmaları ve yıpranmayı beraberinde getirdi.
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Denemelerin yarım kalmasının arkasında, çoğunluğu
oluşturan üniversitelilerin kentte kendisini ifade
etme şansını daha fazla bulması, kentin sunduğu
imkânlara doyum sağlamamış olmaları ve kırla kent
arasında sosyal, kültürel ve ekonomik uçurum da
önemli rol oynadı.
Her şeye rağmen, Hocamköylü diğer pek çok arkadaşım gibi böylesine kıymetli
bir deneyim yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Edindiğim tecrübe ile
ekolojinin sadece bir detay, buzdağının görünen yüzü olduğunu söyleyebilirim.
Çünkü eğer insanlar birlikte yaşama ve uzlaşma kültürünü geliştirebilirlerse kimin
hangi yöntemle üretim yaptığı, ne kadar su tükettiği, nasıl bir evde yaşadığı,
hangi şampuanı kullandığı çok daha basit ve kolay çözülebilir sorunlar olarak
karşımıza çıkıyor.
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Doğadan toplama mevsimi:
Isırganotu ve Tilkişen
Cemrelerin havaya, suya, ve toprağa düşmesinin
ardından, gündüzle gecenin eşitlendiği Nevruz
ile birlikte doğanın bolluk ve bereketi artıyor.
Doğanın uyandığı, üzerinden kış örtüsünü sıyırıp
attığı, tüm canlıların yeniden yaşam enerjisiyle
dolduğu ilkbaharda, yabani otlar da sofralarımızı
şenlendirmeye başlıyor.
Hazırlayan

Ayşe Nur Ayan

Üzerinde yaşadığımız bu topraklarda dört mevsim yabani otlar, çiçekler,
meyveler toplayabilir ve onları hem çiğ hem de pişirerek soframıza koyabiliriz.
Yabani otları tanımak, toplamak ve pişirme tekniklerini geliştirmek, diyetimizin
besin değeri açısından zenginleşmesini sağlar. Ancak bu ürünlerin, otoban ya
da karayolundan mümkün olduğunca uzakta, kentsel ve endüstriyel kirliliğin ya
da yoğun pestisit kullanımının olmadığı doğal alanlardan toplandığından emin
olmalıyız. Ayrıca, bu ürünlerin neslinin tehlike altında olmamasına da dikkat
etmek gerekiyor.
Doğadan toplanan yabani ürünlerin hasat dönemlerini coğrafyaya (yükseklik,
sıcaklık, nem farklılıkları, mikroiklim özelliği gösteren yerler vb.), iklimdeki
değişikliklere (erken veya geç gelen sıcaklar/soğuklar, yağışlar vb.) ve çeşide
göre değiştiği gibi, adları da yöreden yöreye değişiklik gösterebiliyor.
Gelin, mevsiminde taze taze toplayabileceğimiz, bizi şifalandıracak otlar ile
tanışalım; Fitoterapist Şaduman Karaca’dan ısırganotunun, eğitmen Sinem
Demirkıran’dan tilkişenin hasat öyküsünü öğrenelim.

Fortoğraf: Sinem Demirkıran

29

BAHAR 2022

H A S AT ÖY K Ü L E R İ

Şaduman Karaca Ordu, Doğal Tıp Uzmanı/Fitoterapist | @fito.sofia

Fotoğraflar: Şaduman Karaca

Benim yaşamımda ısırganotu, karmaşık duygularla bezenmiş olarak yer alır. Beni
çocukluğuma götürür, rahmetli annem ve babamla aramda güçlü bir bağ kurar.
Baharın işaretlerinden biri Mars gezegeni etkisiyle etrafa adeta demir alevi saçan
ısırganotunun uyanışıdır. Koyu kırmızı hatta bordo bir renkte toprak üstüne çıkarak
önce embriyo formunda, sonrasında bordo rengi sap ve tomurcuklarını bize gösterir…
Sonra yapraklar yeşil renge boyanır. Yapraklar üzerindeki minik içi sıvı ile dolu iğnecikler
dokunulduğunda kendini hissettirmeye başlar.
12 yaşıma kadar geçirdiğim bu coğrafyada her ilkbaharda belli bir süre ısırganotu
soframızdan eksik olmazdı, zira o zamanlar bana bu süre hiç bitmez gibi gelirdi. Çünkü
içinde minik beyazımsı partiküllerin bulunduğu, görünüşü hiç iştah açıcı olmayan,
lezzetine dikkatimi atfedemediğim ‘ısırgan yağlaşı’ (ısırgan yağlı aşı) belli bir ritüelle biz
çocuklara sunulurdu.
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Şaduman Karaca Ordu, Doğal Tıp Uzmanı/Fitoterapist | @fito.sofia
Tanıdığım en çevreci ve doğa aşığı babam, ilkbaharda adeta her bitkinin uyanışına
tanık olurdu. Bazılarına dokunmaz, onları koruma altına alırdı; bazılarını ise takip eder,
yenebilir kıvama geldiğinde toplar eve getirirdi. Annem de bazı otları toplardı, örneğin
çoban çantası, madımak, gelincik, yemlik ama ısırgana asla dokunmazdı çünkü o
babamın işiydi.
Babam ısırganların 15-20 cm uzamasını beklerdi, onları eldivensiz toplayıp önce dizlerine
vurarak iğnelerini kırardı. O zamanlar babamın bu davranışını birazcık hassas mizaçlı
annemi korumaya yönelik olduğunu düşünsem de, pek bir anlam veremezdim. Neden
dizinde çırpıyordu ki, başka yerlere de vurarak ısırgan dikenlerini kırabilirdi. Çok zaman
sonra öğrendim ki babam "Önce can, sonra canan." özlü sözünü pratik ediyormuş.
Onu geceleri uyutmayan dizlerindeki romatizmaları ısırganla tedavi ediyormuş.
Isırganlar sonra anneme ulaştırılıyor, yıkanıyor ve doğranıyordu. Bu arada kuzinenin
üzerinde kaynamaya başlamış suda haşlanıyor sonra sudan çıkarılıp avuç içini dolduran
toplar halinde derin bir tavada ezilerek, üzerine ısırganın suyu ve kendi üretimimiz
mısır unundan eklenerek koyu bir çorba kıvamına getiriliyordu. Başka bir tavada bol
tereyağında kuru soğan hafif pörsütülerek ve sevgili tavuklarımızdan bol yumurtayla
karıştırılıp diğer derin tavadaki çorbamsı yeşil sıvı ısırgan otuna eklenir ve hatırladığım
kadarıyla kaya tuzu ve pul biber eklenirdi.

Fotoğraflar: Şaduman Karaca

Isırganotu hasat öyküsünün
tamamını buradan okuyabilirsiniz.
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Sinem Demirkan, İstanbul, Eğitmen | @ekolojikdunya
Baharda toprağın yeniden canlanmasıyla doğa ile daha fazla vakit geçirmeye
başlayınca kentte ulaşabildiğimiz topraklarda bizim de toplayıcılık mesaimiz başlıyor…
Muğla’da hemen hemen her mevsim, dağ tepelerinde bayırlarda dolaşan koca karıları,
koca adamları görmek pek mümkün. Eşimle ben İstanbul’da da bu geleneği devam
ettiriyoruz. Kentin nispeten ormana yakın ve çevresinde köyleri olan bir bölgesinde
yaşadığımız için henüz toplayıcılığımıza bir zeval gelmedi.
Acaba İstanbul’dan payımıza düşen ne olur diye bölge keşfine çıktığımız günlerden
birinde, bir de ne görelim. Tilkişen çalısı! İstanbul’da tilkişen ile karşılaşmayı pek
beklemiyorduk. Görünce epey de sevindik doğrusu. Ege’de tilkişen çok kıymetlidir ve
çok sevilir. Üzerine kuş bile konamayacak narinlikte filizleri çok besleyicidir ve nadir
bulunur. Fakat çalısı o kadar da narin değildir. Çok dikenlidir. Bu yüzden toplaması da
biraz zahmetlidir.

Fotoğraflar: Sinem Demirkan

Tilkişen, kentlilerin deyimiyle, şu meşhur çok sevilen kuşkonmazın yabanisi. Rüzgarını,
suyunu, havasını doğadan kendi kendine alan ve büyüyeni. Ve hatta bizce kuşkonmazın
çok daha lezzetlisi…

Ege’de iki demet tilkişen demek, ‘sabahın en erken saatinde
kalkmışsın, bölgeyi ilk sen gezmişsin’ demektir. Zira yörenin
koca karıları kimseye bırakmaz. Hatta kimse oralarda tilkişinenin
uzamasına bile izin vermez. Çalılığının en dibinde ararsın.
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Sinem Demirkan, İstanbul, Eğitmen | @ekolojikdunya
Biz burada kürlüklerin* tepesinden, yüksekten kalın kalın, demet demet tilkişenler
toplayınca bu bölgede kimsenin tilkişenlerden pek haberdar olmadığını anladık.
Tilkişenden haberdar değiller ama genelde Karadenizliler bu bölgede diken filizi diye
bir şey topluyorlar. Biz tilkişenciyiz. Kahvaltıda yumurta kırıp yemeyi, akşam yemeğinde
fırında ve kavurma olarak tüketmeyi çok seviyoruz. Fazlası turşu yapılabiliyor ama biz
buzluğa atıp tüketmeyi seviyoruz.

Fotoğraf: Sinem Demirkan

Mayıs ayının sonuna kadar ara ara yağmurlarla yenilenen filizleri tekrar tekrar
topluyoruz. Yağmurların kesilip sıcaklığın artmasıyla kürlüklerin dibindeki sürüngenler
uykusundan uyanmaya başlayınca tilkişen toplamaya son veriyoruz.
Tilkişenlerin yanı sıra, Ege’de sarmaşık dediğimiz yabaniler de var bu bölgede, yine
tilkişene benzer ama tadı biraz daha acı, onu da haşlama olarak tüketiriz.
Özellikle doğadan toplayıcılık yaparken en çok dikkat ettiğimiz şey bitkinin
devamlılığına zarar vermemeye çalışmak. Köklerini muhakkak toprakta bırakıyor,
ihtiyacımız kadar olanı alıyor, tahrip etmiyoruz. Doğadaki her yabaniyle tanış olamasam
da topladıklarımızın her biriyle bir sonraki sezon yeniden karşılaşmak umuduyla
vedalaşıyoruz.
Toprak anaya şükranla…
* Tilkişenlerin de içinde olduğu maki çalılığı
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Doğayı ve Sağlığını Koru

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin
yürüttüğü özverili bir çalışmayla, Türkiye’nin farklı
bölgelerinden 36 üreticinin (organik ve doğa
dostu) ve 10 uzmanın (ziraat mühendisleri, gıda
mühendisleri, tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı,
fitoterapist vb.) bilgi, tecrübe ve gözlemlerine
dayanarak hazırlanan Mevsimsel Beslen Takvimi,
yenilenen içeriği ve şık tasarımıyla evinizin, işyerinizin
veya okulunuzun duvarını süsleyecek.

SATIN AL / DESTEK OL

DOĞA DOSTU TEKNOLOJİ

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

Özgür Göndiken ve Rüstem Sayar

Deniz Yosunundan Sürdürülebilir Ambalaj Üretimi
Plastik ambalajların neden olduğu tüketici
memnuniyetsizliği ve atık krizi her geçen gün daha
büyük bir sorun hâline geliyor. Çoğu malzeme
bilimi girişimcisi, çözümü deniz yosununda arıyor
ve pek çok yatırımcı bu alana yatırımlar yapıyor.
Amerika ve Avrupa'dan deniz yosunu bazlı üç
ambalaj şirketi, fosil yakıttan elde edilen plastiklere
biyobazlı alternatifler sunmak için ürünler
geliştiriyorlar.
Fotoğraf: Green Queen

Haberin Devamı »

Asya'daki İlk Eco-SIM
Filipinler'de büyük bir mobil hizmet sağlayıcısı bir
şirket, faturalı mobil müşterileri için Asya'daki ilk EcoSIM kart olarak tanıttığı ürünü piyasaya sürdü. Firma
böylece buzdolabı atıklarını geri dönüştürerek çevresel
sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. SIM kartların her
biri yaklaşık 4 gram olsa da bunların her yıl 4,5 milyar
adet üretilirken plastik ve çeşitli polimerlerden oluşan
toplam ağırlığı yaklaşık 20 bin tona ulaşıyor.
Fotoğraf: Canva
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Seyahat Etmenin
Sorumluluğu
Seyahat, içinde çok yönlü olasılıklar barındıran
bir kavram. Gideni dönüştürdüğü gibi yerel
halkta da ekonomik ve kültürel değişimler
yaratıyor. Konuya bu tarafından baktığımızda
sabahtan akşama kadar seyahat etmenin
faydalarından bahsedebiliriz. Peki ya çığırından
çıkan bu hareketliliğin gezegenimiz üzerinde
yarattığı yıkım ne olacak?
Yazı

Esra Abalı

Fotoğraflar: TaTuTa Arşivi

Seyahat sektörünün çevre ve kültür varlıkları üzerinde yarattığı tahribat çeşitli
şekillerde gerçekleşiyor. Bunlardan ilki doğa tahribatı. Sektördeki gelişmeler,
genelde arazilerin dönüştürülmesi ve eko sistemlerin heba edilmesi ile kol kola
ilerliyor. Doğal yaşam alanları büyük otellere, tesislere ve golf arazilerine yer
açmak için dönüştürülüyor. Bu tür bilinçsiz eylemler toprak erozyonu, çölleşme
gibi çevresel hasarlara yol açıyor. Hassas ekosistemlerin dibine, hatta tam
üzerine kurulan tesisler yüzünden hayvanların doğal davranışlarında değişimler
ve üremelerinde sıkıntılar gözlemleniyor. Örneğin, her yaz güneyde deniz
kaplumbağalarının bu tahribata maruz kalmasıyla ilgili haberler duyuyoruz.

Narköy Çiftliği
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Sektördeki kontrolsüz büyüme, kaynakların aşırı tüketilmesine sebep oluyor.
Örneğin temiz su dünya için eşsiz ve çok kıymetli. Ancak yüzme havuzları ile su
parklarını doldurma ve yaratılan peyzajları yaşatma çabası nedeniyle dünyanın
her yerinde hesapsızca su tüketiliyor. Deniz ürünleri tüketme iştahımız ve su
canlılarının hediyelik eşyaya dönüştürülmesi yüzünden, denizlerin adeta
boşaltılması da yıkımın gözümüzün önünde gerçekleşen ama duyarsızlaştığımız
için dikkatimizden kaçan kısımları. Yine elektrik enerjisi ile mazot, tesisleri ısıtma,
aydınlatma ve turistlerin bir yerden başka yere taşınması amacıyla ölçüsüz bir
şekilde kullanılıyor. Bütün bu hareketliliğin sonunda çıkan karbon emisyonu işin
cabası.

Gağgi Çiftliği

Seyahat sektörünün tüketicileri geride büyük miktarda atık bırakıyor. Öyle ki
bazı yerlerde bu atık miktarı, yerel halkın atığının iki katı olabiliyor. Bu miktarda
çöp, yerel yönetimlerin geri dönüştürme çabalarını yetersiz kılıyor, hatta atık
yönetimini sekteye uğratıyor. Keyif gezilerinin sonunda plastik dağları, kirli su,
israf edilmiş yiyecekler ve elbette büyük miktarda karbon emisyonu hatıra olarak
kalıyor.
Her geçen yıl büyüyen kitle turizmi, kentlerin çehresini değiştirip özgünlüğünü
bozdu. Öncelikli amaç turizm geliri olduğu için kent içi düzenlemeler dünyanın
her yerinde turistin tercihleri dikkate alınarak yapıldı. Kültür varlıkları insan selleri
nedeniyle zarar görür oldu. Ev paylaşım uygulamalarının kullanımında yaşanan
patlama, emlak fiyatlarını ve kiraları da yükseltti. Böylece turizme alternatif gelir
gözüyle bakan yerel halkın gün geçtikçe huzuru kaçtı.
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Konuya şakayla yaklaşırsak, evden ne kadar az uzaklaşırsanız, karbon ayak iziniz
ve tahribat yaratma ihtimaliniz o kadar az oluyor. Zaten içinde bulunduğumuz
ekonomik koşullar da bizi çok uzağa gitmekten alıkoyuyor. Fakat mental
sağlığımızı korumanın en etkili yollarından biri seyahat etmek.
Yeşili seven gezginler olarak, sürdürülebilir seyahati odağımıza alıp, iklim krizi
ve ekolojik yıkımla mücadele etmeye, kültürel devamlılık sağlamaya katkı
sağlayabiliriz. Küçük çaplı, bireysel çabalarımızla bile değişimi başlatabiliriz.
Bunun için gerekli sihirli kelime, ”farkındalık”…

Zeytinliboğaz Permakültür Çiftliği

Ali Kışlak Orman

Ekolojik, ekonomik veya kültürel hiçbir tahribata sebep olma
Günümüz koşullarında insanlara “uçmayın” demek gerçekçi değil. Ancak Avrupa
ve Amerika’da hızla yayılan yeni bir duygu, ‘flygskam’ (uçuş utancı), insanların
daha az karbon emisyonlu uçuş arayışına önem vermesine neden oluyor.
Bilinçli ulaşım tercihlerimizi kent içi keşiflerde şüphesiz daha rahat uygulayabiliriz.
İlk tercihimiz her zaman yürüyüş olmalı. Mümkün değilse, bisiklet veya toplu
taşıma araçları tercih edilmeli. Yürümek ve bisiklete binmek, sadece çevre
dostu ulaşım şekli değil, yerel halkla etkileşimi arttıran, farklı deneyimlere
fırsat tanıyan ve bulunduğunuz kültürü ”içinden” keşfetmenizi sağlayan sağlıklı
yöntemler. Aynı güzergahta seyahat eden bireylerin bir araya gelerek ortak
yolculuk yapmaları olan ”araç paylaşım yöntemi” de trafikteki araç sayısında ve
yakıt tüketiminde düşüş sağlayabilir.
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İz bırakmamak adına tek kullanımlık plastiklerle
vedalaşmak gerekiyor. Su şişeleri, pipetler, yiyecek
kapları gibi uzayıp giden listenin çevreyi kirlettiğini
artık iyi biliyoruz. Doldurulabilir şişenizi taşımak, pipet
kullanmamak, kişisel fincanınızı çantaya atmak,
yiyecekleri sarmak için balmumu kumaş ve birkaç tane
bez çanta bulundurmak, küçük ama çok etkili çözümler olacak. Bir de hayatımızın
yeni gerçeği olan maskeleri yıkanabilir, bez muadilleri ile değiştirmekte fayda var.
Bütün bunların yanında, orman yürüyüşleri ve antik kent gezilerinde gördüğüm
çöpleri toplamak için sırt çantamda her zaman kolay çözünür çöp poşeti
taşıyorum. Bu küçük, bireysel çabamın verdiği vicdani rahatlama, bana ilaç gibi
geliyor.
Seyahat etmenin yerel üzerindeki olumlu etkisini arttırmak önceliklerimizden
olmalı. Uluslararası markalar yerine, yerel işletmelerde konaklamak, yerel
restoranlarda yemek ve yerel ürünlerin satıldığı küçük işletmelerden alışveriş
yapmak ziyaret ettiğiniz bölgede olumlu bir değişim yaşanmasına katkı
sağlayacaktır. Kalınacak yer seçiminde, doğa ve hayvan dostu, sağlıklı beslenme
tercihlerine yer veren, suyu dikkatli tüketen, sürdürülebilir işletmeler desteklenmeli.
Su ve diğer kaynakların düşüncesizce tüketildiği beş yıldızlı oteller, çok büyük
tesisler yeşil gezginin listesinde yer almamalı.
Kalacak yer seçiminde, kitle turizmine karşı geliştirilmiş bir etik ev değişim
sistemi olan Fairbnb uygulaması kullanılabilir. İtalya’nın Bologna kentinde hayata
geçirilen girişim, amacının sadece mevcudu protesto etmek veya bir bildiri
yayınlamak değil, seyahat sektörünü bir problem yaratıcı olmaktan çıkarıp yerel
topluluklar için fırsata dönüştürmek olduğunun altını çiziyor.

Baharı ekolojik çiftliklerde karşılamak ister misiniz?
WWOOF Türkiye/TaTuTa programı, doğa dostu üreticileri ve gönüllüleri bilgi, deneyim
ve emek takasıyla buluşturuyor. Siz de Türkiye’nin dört bir yanında yer alan ekolojik
çiftliklerde emeğinizle gönüllü olun, zehirsiz üretimi ve küçük üreticiyi destekleyin.

Ayrıntılı bilgi edinmek ve gönüllü başvurusu için
tatuta.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Karşılık Beklemeden…
Ekolojik yaşam konusuyla üç yıl önce
yeni yeni ilgilenmeye başladığım
zamanlarda tanıştım Buğday Derneği
ile. Hatta ilk olarak bir çeviri yaparak
Buğdaygil olmuştum, Charles Eisenstein’ın
bir yazısını Iraz Mursaloğlu ile birlikte
çevirmiştik. Hemen sonrasında yazarın
"Kalplerimizin Mümkün Bildiği Daha Güzel
Dünya" kitabını okumuş, ilerlediğim yola
inancım daha da artmıştı.
Yazı

Nil Ormanlı Balpınar

Fotoğraf: Buğday Arşiv

Daha sonra bazı bakım ürünlerimi evde kendim yapmaya başlayınca kendi
öğrendiklerimi ekibe de aktarmak için ofiste minik bir atölye gerçekleştirdik;
bu verdiğim ilk atölyeydi. Dün TEDx konuşmama hazırlanırken tam da bu anı
düşünüyordum, nereden nereye… Sonra bu atölyeyi Festogether Südürülebilir
Müzik Festivali’ne de taşıdık. Ardından pandemiyle birlikte daha aktif olarak
rol almaya başladım, iletişim ve eğitmen ekiplerine dahil oldum. Eğitmen
eğitimlerinden öğrendiklerim, tüm bakış açımın ve bilgi dağarcığımın temelini
oluşturdu. Kompost ile Buğday sayesinde tanıştım, yapmayı öğrendim, şimdi
eğitimler veriyorum. Pestisitlerin zararlarını, organik ve mevsimsel beslenmenin
önemini Buğday sayesinde kavradım.
Tüm bu “bilgi”ler dışında aslında çok daha değerli öğretiler de edindim Buğday’dan:
“Karşılığında” bir şey beklemeden bir topluluğa ait olmayı, gezegen için, insanların
geleceği için yapılanlara katkı sunmayı mesela… Böyle “üst” bir şeyin parçası
olmak kendime saygımı artırdı, manevi anlamda daha güçlü olmamı sağladı.
Bunun dışında insanları doğadan ayrı tutmamız gerektiğini, doğa ile insanın bir
olduğunu, doğa olmadan insanların geleceğinin olmayacağını yine Buğday’da
öğrendim. Ekip olarak çalışmanın önemini, bir şeyleri kolektif olarak başarmanın
verdiği o hissi, gönüllü arkadaşlığını ilk kez Buğday sayesinde tattım.
Ve tabii ki Victor… Yazılarını, kitapları okudukça, onu tanıyanlardan dinledikçe
hep dedim ki “iyi ki”... İyi ki bir Buğdaygilim.
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Fadime Nine’nin
Çörek Otu Tohumları
Mis kokulu ve bol şifalı çörek otunun asırlar öncesinde başlayan hikayesi,
Yazıbaşı köylülerinin çabasıyla gelecek nesillere aktarılıyor. Doğaya,
toprağa, suya ve diğer canlılara zarar vermeden yaptıkları üretim için
vicdanları rahat. Fadime Nine’nin tohumlarını yaşatmanın ve köylerinin
çörek otu şifası ile bilinmesinden mutluluk duyuyorlar.
Yazı ve Fotoğraflar

Çağla Karagöz

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı, Uludağ’ın eteklerinde yer alan Yazıbaşı (Oydas)
köyünde asırlardır atalık tohum ile kadim geleneklere sadık kalarak, geleneksel
tarım yöntemi ile çörek otu yetiştiriciliği yapılıyor. Emre Kahraman’ın
babaannesinin annesi olan Fadime Nine’nin çörek otu tohumları ile başlayan
yolculuk, köyde hâlâ devam ediyor. Zamanın lokman hekimi Fadime Nine’nin
cenazede, ekmek yapımında dağıttığı kutsal çörek otu tohumu, arasına hiç
yabancı tohum karışmadan çoğalıyor ve nesillere aktarılıyor.
Şaman geleneklerini hâlâ yaşatan bu Yörük-Türkmen köyünde çörek otu kutsal
kabul ediliyor. Adetlerine göre, ölü kefenlenirken içine çörek otu koyuluyor,
ekmek yapılırken hamuruna dua ile çörek otu bırakılıyor. Hem bereket getirdiğine
hem de kötü ruhtan koruduğuna inanılarak evlerin girişine kurutulmuş çörek
otu demetleri asılıyor. Bu kurutulmuş demetlerin yaban hayvanlarını da
sakinleştirdiğine inanılıyor.
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Kurda, kuşa, aşa
Köyde toprağı dinlendirerek yılda bir kez çörek otu ekimi yapılıyor. Sonbaharda
toprak sürülerek ekime hazırlanıyor. Geleneksel yöntemle, zehir kullanmadan
yetiştirilen çörek otunun tohumları şubat sonu; kurda, kuşa, aşa denilerek serpme
yöntemi ile toprakla buluşuyor. Atfettikleri kutsallıktan dolayı zehir kullanmadıkları
çörek otlarının tohumları ilkbahara doğru çiçekleniyor. Çiçeklenen tohumların
etrafında hardal, diken gibi yabani otlar bitiyor ve yabani otlar imece usulü ile tek
tek elle toplanıyor. Köylüler ekilen çörek otlarını sulamıyor, yağmuru bekliyorlar;
“Allah ne kadar takdir ederse o kadar su”... Yaz güneşinde olgunlaşan çörek otları
Temmuz ayında hasat ediliyor. Hasat sabah ya da akşam yapılıyor. Çünkü çörek
otlarını koruyan kılıf öğle sıcağında kuruyup kırılarak açılıyor ve içindeki çörek
otları toprağa dökülüyor.

Hasat büyük araziler için geri biçme makinesi ile yapılıyor, eğer arazi küçükse
çörek otu demetleri elle toplanıyor. Toplanan demetler, arazinin bir köşesinde,
güneşin altında dinlenmeye bırakılıyor. Dinlenen çörek otlarının yolculuğu
harman makinesi ile devam ediyor ve taneler kılıf ve saplarından ayrılıyor. Kimi
tohumlar semender tipi ambarlara kaldırılırken kimi tohumlar da yağa dönüşmek
üzere yolculuğuna devam ediyor.
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Timokinon’un şifası:
Çörek otu içerisinde “timokinon”
denen şifalı bir madde var. Dünya
genelinde yetiştirilen çörek otlarında bu
madde %18.4-24 iken Fadime Nine’nin
tohumlarından gelen çörek otunda bu
oran %30.32. Arasına yabancı tohum
almadan korunan ve topraktan mahrum
bırakılmayan yerli tohum; mucizesini ve
şifasını bu şekilde göstermiş oluyor.

Kış hasadından yağ çıkartılmak isteniyorsa, yaza göre daha az verim alınıyor.
Kışın taneler kuruduğu için beş kilo çörek otundan bir kilo yağ çıkıyor fakat yazın
bu durum üç-dört kiloya kadar düşüyor. Yağ çıkarıldıktan sonra kalan posa ise
öncelikle keçilere ve diğer hayvanlara veriliyor. Yazıbaşı köylüleri hayvanların bu
posanın samanını tükettiklerinde, hasta olmadıklarını söylüyorlar. Çörek otu yağ
olduktan sonra dahi döngüye dahil oluyor.
Çevresindeki köylerden daha büyük ve verimli topraklara sahip Yazıbaşı köyünde
çörek otu ekilmediği senelerde de üretim devam ediyor. Komşusu Kozağacı
bölgesinde sadece kiraz yetiştiriciliği varken Yazıbaşı köyü bunu desteklemiyor,
onlar için tek tip tarım yöntemi uygun değil.
Üretim yaptıkları ürünlerde zehir kullanmayan ve tamamen doğanın döngüsüne
uyan, hatta ay takvimine göre tarım yapan köylüler, monokültürü desteklemiyorlar.
Doğanın çeşitliliğe ihtiyacı olduğunu düşünerek çörek otu haricinde; kiraz, vişne,
ceviz, badem, buğday (atalık siyez), deve dikeni (yağını çıkartıyorlar), çetlemek
(memengiç), somak üretimi yapıyorlar. Çörek otu çiçeğini çok seven arıların,
arazilerde çörek otu yokken de köyde bu çeşitliliğin arasında var olabilmelerini
diliyorlar.
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Mis kokulu ve bol şifalı çörek otunun asırlar öncesinde başlayan hikâyesi Yazıbaşı
köylülerinin çabasıyla gelecek nesillere aktarılıyor. Doğaya, toprağa, suya ve
diğer canlılara zarar vermeden yaptıkları üretim için vicdanları rahat. Fadime
Nine’nin tohumlarını yaşatmanın ve köylerinin çörek otu şifası ile bilinmesinden
mutluluk duyuyorlar. Yolunuz düşerse çörek otu kokulu evlerinin kapısını çalın;
muhabbetlerine, şifalarına, sofralarına ortak olun. Bu topraklarda yaşayan birçok
bilge Fadime nine var, hepsine selam olsun.
Çörek otunun ve çörek otu yağının birçok rahatsızlığa şifa olduğu
geçmişten günümüze dek aktarılan bir konu. Antioksidan olması
ile bilinen çörek otunun özellikle öksürüğe iyi geldiği belirtiliyor.
Köyün bilgelerinden Hacı Erdal’ın anlattığına göre; köyde üşütüp
de öksürmeye başlayan olursa, öksüren için hemen çörek otunun
tohumu kavrulur ve öksüren kişiye yedirilirmiş. Geçmişte başlayan
bu kadim şifa geleneği köyde hâlâ tedavi amaçlı kullanılıyor. Aynı
zamanda köylülerin hatırladığına göre, yaralanmalarda açık yaraya
çörek otu yağı sürerek bu yaraların tedavileri yapılırmış.
Çörek otunun içinde olan ve Fadime Nine’nin tohumlarında yüzde
30 oranında bulunan timokinon maddesi ise kanser hücrelerine
karşı savaşıyor. Kemoterapinin yan etkilerini azaltmak için de çörek
otu öneriliyor. Bunların yanında vücuttaki zararlılar ile savaşan
çörek otunun çeşitli cilt hastalıklarına, alerji etkilerine, solunum
rahatsızlıklarına şifalı olduğunu kaydediliyor. Kendi arazisindeki
hasattan çörek otunun yağını çıkartan Hacı Erdal’a köyün
sokaklarında rastlar ve ona çörek otunun şifasını sorarsanız, onu
uzun uzun dinleme şansı bulabilirsiniz.
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Zehirsiz Kentler
Hareketi Türkiye’de
Yaşam alanlarımızda kullanılan pestisitler/biyosidal
ürünler uygulandığı alanda, toprakta ve suda uzun
süre kalarak zehir etkisini sürdürüyor. Dünyada
pek çok kent, ekolojik ve doğa dostu alternatifler
kullanarak zehirsiz kentlerin mümkün olduğunu
gösterdi. Türkiye’de ise yerel yönetimlerin bu
konuda kat etmesi gereken çok yol var.
Hazırlayan

Ayşe Nur Ayan

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin, Avrupa Pestisit Eylem
Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliği ile yürüttüğü “Zehirsiz
Kentlere Doğru” projesi, kentlerde yerel yönetimler tarafından kullanılan
pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin zararları konusunda farkındalık yaratmayı
ve alternatif uygulamaların kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.
Avrupa Birliği, Sivil Toplum
Diyalogu VI programı
kapsamında desteklenen
proje kapsamında
Zehirsiz Sofralar
Platformu tarafından
başlatılan “Zehirsiz
Kentler için Harekete
Geç” başlıklı imza
kampanyası,
belediyelerin, zehirsiz
kent olma yolunda
kararlı bir adım
atacaklarına dair söz
vermelerini talep ediyor.
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İnsan ve çevre sağlığı açısından son derece zararlı olan bu kimyasalları karar
verici konumdakilerin, yani ilgili bakanlıkların yasaklaması ilk akla gelen çare
gibi görünse de tamamen yasaklanması ne yazık ki şu anda karar vericilerin
gündeminde görünmüyor. Ancak bir yol daha var: Dünyada ve Avrupa’da birçok
belediye, bölge veya ülke, uzun yıllardır kendi vatandaşları için bu konuda
önemli adımlar atıyor. Aralarında tamamen zehirsiz bir kent olmayı başaranlar
da var.
Ülkemizde de doğa dostu alternatif yöntemlerin kullanılması konusunda pilot
proje ve uygulamalar, stratejik planlar yapmaya başlayan veya bu konuyu yeni
yeni gündemine alan, araştırma çalışmaları başlatan yerel yönetimler olmakla
beraber, Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında hazırlanan “Türkiye’deki
Belediyelerde Zararlı Mücadelesi Durum Analizi Raporu”na göre, ülke olarak
bu konuda kat etmemiz gereken çok yol var.
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Belediyeler öncülüğünde zehirsiz kentler mümkün
Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından başlatılan Zehirsiz Kentler Kampanyası
ile, belediyelerden en geç 2025 yılına kadar herbisit (ot zehiri) kullanımının
tamamen sonlandırılmasına, 2030 yılına kadar diğer tüm pestisit ve biyosidal
ürün kullanımının %50 azaltılmasına ve 2040 yılına kadar da tüm bu ürünlerin
kullanımının tamamen sonlandırılmasına dair taahhütte bulunmaları ve bu
kapsamda katılımcı bir stratejik eylem planı oluşturmaları talep ediliyor.
Doğa dostu adımları büyütmek ve zehirsiz kentleri inşa etmek için belediyelerin,
öncelikle ilgili tüm tarafları dahil ettiği, katılımcı, hassas grupları ve alanları dikkate
alan, aşamalı bir geçiş süreci içeren stratejik eylem planlarına ihtiyaçları var.
Belediyelerin öncülüğünde sivil toplumu, halkı, özel sektörü, çiftçi ve muhtarları
da dahil ederek; sağlığın ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkının siyaset üstü
kalması gerektiğini savunuyor ve tüm meclis üyelerinin desteğini alarak, belediye
birliklerinin kolaylaştırıcılığı ile zehirsiz kentler mümkün, diyoruz.
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Fide yetiştirmek
zor zanaat
Bahar havası tohum ekme zamanını
müjdeler; toprağa düşen son cemreyle
doğa uyanır, tohumlar kabuklarını
kırar ve tohumdan yeni bir yaşam
döngüsü başlar. Fidelerin taze kökleri
lezzetiyle doğadaki böcü börtünün
iştahını kabartır.
Yazı

Halil Halaç

Ege Bölgesi’nde salatalık, kabak, patlıcan, domates, biber, erkenci mısır nisan ayına
kadar örtü altına ekilir. Hava soğuduğunda bitkiler ikinci örtüyü de ister. Sıfırın altında
soğuk olursa, daha çok geceleri küçük elektrikli soba veya ısı veren elektrik ampulu
yakılır.
Bitkileri soğuktan koruduktan sonra sıra farelere gelir. Kabağın ve hıyarın kokusunu
çok uzaktan alan fareler, ektiğin bin çekirdeğin hepsini bir gecede götürür. Zehirsiz
üretim yapıyorsanız, fareler ile mücadelenin tek çaresi fideliğe beşik kurmaktır. Tel
veya iple yerden bir metre kadar yükseğe kaldırıp fideliğin tavanına bağladığınız beşiğe fareler çıkamaz, böylelikle tohumlara da ulaşamazlar.

Fotoğraf: Halil Halaç
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Bir diğer sıkıntı ise karıncadır. Domates ve patlıcan tohumlarınızı karıncaların taşıyıp
götürmesini istemiyorsanız, naylon bir torba içine 2 litre su doldurun ve toprağa
değmeyecek şekilde, yerden 3-4 cm yükselterek tavana iple bağlayın. Su dolu torba
hareket ettikçe karıncalar fideliğin sel bastığını algılar ve yavruları ile birlikte oradan
kaçar.
Sırada solucan, danaburnu, tıstıs böceği ve daha nice böcü börtü var… Bunlar toprağın
altından bitkinin köklerini yer, fideleri kurutur.

Böcü börtünün çaresi: Sıklamen çiçeği
- Bir sıklamen çiçeğinin kökü taşla ezilip parçalanır,
- 10 litre suda 2 gün boyunca bekletilir,
- Karışımı süzüp sulama suyuna eklenir,
- Fide ve çiçeklerin toprağına sıkılır.
Sıklamen çiçeğinin kokusunu alan böcü börtü hemen
oradan uzaklaşır, fideleriniz sağlıkla büyür.

İllüstrasyon: Neval Ergün

49

BAHAR 2022

Başa Dön

Buğday günlüğü
Hazırlayan

Gözde Özbey
Sular donarsa…
Kışın zorluklarının en çok yaşandığı yer olan kırsalda
yaşayan Buğdaygillerden, sıcaklığın eksilere düştüğü
günlerde sularının donduğunu haber aldık. Kentli
Buğdaygiller olarak kombi ile ısınmaya alışkın olduğumuz
için fotoğraflarını görmek istedik. Buğdaygillerden Kübra
Köprülüoğlu Aşanlı’nın anlattıkları ve Oya Ayman’dan
gelen fotoğraflar, kırsalda yaşamak her ne kadar romantik
gelse de gerçekçi bakıldığında herkese göre olmadığını
kanıtlıyordu. İzmir’in doğusundaki dağ köyünde yaşayan
Oya’dan aldığımız habere göre bu yıl Ocak ve Şubat
ayında gelen dondurucu soğuklarda da suları tamamen
donmuş. Önce bir hafta sonra da 10 gün boyunca işlerini
taşıma suyla halletmişler. Güneşin yüzünü göstermesinin
ardından birkaç günde, önce toprağı sonra da borulardaki
buzu çözmesi ile akan suya kavuşmuşlar. Neyse ki
üçüncü cemre düştü ve sıcak günler yakındır deyip
kırsaldaki arkadaşlarımıza selam gönderiyoruz.

Ofisimizi taşıdık...
Kadıköy Hasanpaşa’daki yeni ofis, Buğday Dergisi
ve Buğday Derneği faaliyetlerini yürüttüğümüz
13’ncü ofisimiz oldu. Ofisi taşımak için yardıma
gelen arkadaşlarımızla hem salgın kısıtlarının
ardından bir araya gelmenin tadını çıkarttık; hem
de Victor Ananis’ın Bodrum’da ilk kez bir pazar
tezgahında attığı tohumların verdiği meyveleri ve
yeni tohumları konuştuk. Daha nice güzel ofislere
ve birlikteliklere...

Merve dünya evinde…
Brokoliden gelin çiçeği olur mu demeyin
oluyor. Gıda Mühendisimiz Merve Atınç,
kendine yakışır gelin çiçeğiyle dünya evine
girdi. %100 Ekolojik Pazarlar’a olan sevgi
ve tutkusunu bildiğimiz, ekibimizin neşesi
Merve’ye mutluluklar diliyoruz. Mevsimsel
ve ekolojik gelin çiçeğini kapan bekarlara
afiyet olsun!
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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.

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.
Hazırlayan

Gözde Özbey
Doğaya Güç Kat

dogayaguckat.org

Türkiye’nin farklı kentlerinde, çevre ve doğa koruma alanında çalışan
80 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Doğaya Güç Kat Ağı kuruldu.
“Güçlü sivil toplum etkin doğa koruma.” sloganıyla yola çıkan Doğaya
Güç Kat projesi kapsamında İzmir’de bir araya gelen STK’lar, Ağ Kuruluş
Çalıştayı’nda hem uygulamadaki sorunları hem de çözüm önerilerini
ele aldı. Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve Doğa Araştırmaları
Derneği’nin ana yürütücüsü olduğu, yedi ortakla birlikte hayata geçirilen
proje kapsamında oluşturulan, Buğday Derneği’nin de üyesi olduğu
Doğaya Güç Kat Ağı, doğa koruma alanında çalışan ve doğayı savunmak
için çalışma yürütmek isteyen farklı sivil yapılanmaların katılımına açık.
Ağ, yerelde faaliyet gösteren ve doğa koruma çalışmalarında yer alan
STK’lar arasında iletişim ve işbirliklerinin güçlendirilmesini ve STK’ların,
karar alma süreçlerine aktif katılım göstermesini hedefliyor.
#OrmanlardanEliniÇek

Fotoğraf: Change.org Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 5 Ocak
2022’de Kastamonu ve Manisa’da 611 bin 848 metrekare orman alanı ve 7
Ocak 2022’de ise Ankara ve Mersin’de 376 bin 494 metrekare orman alanı,
orman statüsünden çıkarıldı. Bu, yaklaşık 1 milyon metrekare (98,8 hektar) –
yaklaşık 140 futbol stadyumuna denk– ormanın yok edilmesi anlamına geliyor.
Buğday Derneği’nin de aralarında bulunduğu 50 STK, Türkiye’de ormanların
yok edilmesine izin veren Orman Kanunu maddelerinin değiştirilmesi talebi
ile “Yeni Bir Orman Kanunu” için imza kampanyası başlattı.Ormanlarımızı
korumak ve kampanyaya destek olmak için buradan imzalayabilirsiniz.
Gıdamız geleceğimizdir

Fotoğraf: Dört Mevsim Ekolojik
Yaşam Derneği
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Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SÜYADER) yürütücülüğünde ve Dört Mevsim
Ekolojik Yaşam Derneği ortaklığı ile gerçekleştirilen “Gıdamız Geleceğimiz”
projesi kapsamında, Ankara için dayanıklı bir gıda sistemi oluşturulması
hedefleniyor. Proje kapsamında, 12 Şubat 2022 Cumartesi günü 11:00-16:00
saatleri arasında Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleşen üreticitüretici buluşmasında yerel gıda ağları, insan ölçekli üretim ve aracısız tedarik
yöntemleri tartışıldı. Doğa-dostu üretimi benimseyen TADYA (Tahtacıörencik
Doğal Yaşam Kolektifi) üreticileri deneyimlerini paylaştılar; Ankara üreticilerinin
görünürlüklerinin artırılması ve yerel pazarlara erişim imkanlarının geliştirilmesi
konusunda fikir alışverişi yaptılar. Youtube kaydını buradan izleyebilirsiniz.
BAHAR 2022
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İlham veren kitaplar
Bizi dönüştüren, ekolojik yaşam mücadelemizde bize
ilham veren kitapları sizin için derledik.
Hazırlayan

Özlem Gürtunca

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

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

Permakültür’ün başarılı uygulayıcısı olarak
dünya çapında yaptığı faaliyetleriyle
bildiğimiz Sepp Holzer, bu defa dünyada
yanlış giden şeyleri gözler önüne seren
“Çöl mü Cennet mi?” kitabı ile karşımızda.
Holzer bu kitabında, uygulamaya yönelik
reçeteler vermekten ziyade, doğayla işbirliği
yapabilmek üzere doğayla gerçek bir empati
kurmanın yollarını anlatmaya odaklandığını
söylese de, ormanlaştırma için yapmamız
gerekenleri de özenle ve dünyadan
örneklerle anlatmayı ihmal etmemiş.

Bill Mollison’ın önsözünü yazdığı kitapta Graham
Bell, Permakültür ilkeleriyle paralel şekilde,
dünyayı değiştirme gücümüzün bireysel olarak
evimizin içinde, bahçemizde yaptıklarımızdan
ileri geldiği önermesiyle meseleyi ele alıyor.
Olumlu bir bakış açısıyla yazılmış kitapta,
permakültürün ne demek olduğu ve neden
ona ihtiyaç duyduğumuz; özellikle Batı dünyası
için şu anki sistemimiz içerisinde, ekonomiye,
sermayeye, kaynaklara daha farklı nasıl
bakılacağına dair bir kapı aralayarak verimlilik
konusuna nasıl bakmamız gerektiği, gerçek
verimliliğin ne olduğu anlatılmış.

Holzer, dünyamızın sorunlarına, çölleşme
tehlikesinin nasıl baş gösterdiğine farklı
ülkelerde yaptığı tespitlerle yer vermiş.
Kitapta Holzer’in 2011 yılında Kaz Dağları’na
yaptığı ziyaretindeki tespitleri de yer alıyor.
Holzer, kitap boyunca ispat ettiği gibi “Kendi
elimizle yıktığımız cenneti yeniden inşa
edebiliriz” cümlesiyle kitabı sonlandırmış.
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Permakültür tasarım ilkelerini yaşamlarımızda
nasıl uygulayabileceğimiz konusunda fikir sahibi
olmamıza yarayan, bardağın dolu tarafından
bakarak yapılabilecekler hakkında genel fikirler
veren kitap, özellikle permakültür ile henüz
tanışmamış ya da yeni tanışmış olanlar için
uygun ve İlknur Urkun Kelso’nun çevirisi ile
keyifli bir kitap.
BAHAR 2022
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Kütüphanenize katın:
Freelance Emek, Ofissiz Çalışmanın
Sınıfsallığı Özlem İlyas, İletişim Yayınları

Ağaçların Yetiştiği Bina Kang-mi
YOON, Koç Üniversitesi Yayınları

Agroekoloji - Başka Bir Tarım
Mümkün Tayfun Özkaya, Mesut Yüce
Yıldız, Fatih Özden ve Umut Kocagöz,
Metis Yayınları

Süreklilikten Sürdürülebilirliğe,
Bir Kurumsal Sürdürülebilirlik
Yolculuğu Dr. İzel Levi Coşkun,
Artisan Yayınları

Ekolojik Dönüşüm Rehberi
Victor Ananias

“Bir niyet, bir adım belki her şeyi değil ama
çok şeyi değiştirebilir.”

Buğday Hareketi’nin ve Derneği’nin kurucusu Victor Ananias’ın yaşamı
boyunca yaptığı gözlem ve eylemlerin bir özünü sunan ve üç günde
yoğunlaşarak, tek seferde yazdığı metinden oluşan “Ekolojik Dönüşüm
Rehberi”, “Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Adımları” alt başlığını taşıyor. 56
sayfa ve 10 bölümden oluşan Rehber’in her bölümünde 10’ar test cümlesi
bulunuyor. Victor Ananias, Rehber’inde, dönüşüm
çemberine girişi halihazırdaki durumun tespiti ile
tanımlıyor; Rehber’deki başlıkların seçeneklerine
göre, yaşamını dönüştürenlerin belli aralıklarla
test yaparak durumlarını ne oranda değişime
uğrattıklarını ölçmeleri için de bir yöntem öneriyor.

Kitabı dukkan.bugday.org
adresinden sipariş verebilirsiniz.
Fotoğraf: Bahar Aslan
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PODCAST

“Buğday’ın ambarından
kurda, kuşa, aşa...”
podcast serisi
Ekoloji Mücadelesinin Doğası
“Buğday’ın Ambarı’ndan Kurda, Kuşa,
Aşa...” podcast serimizde Lalehan Uysal,
WWF Türkiye Yönetim Kurulu ve Kurucu
Üyesi Nergis Yazgan ile Türkiye’de yaban
hayatın korunmasına adanan mücadele
dolu yılları ve ekoloji alanında çalışan
sivil toplum hareketini konuşuyor.
DİNLE

Tüm bölümleri dinle
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