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Sağlıklı bir çevrede yaşamak herkesin hakkı… 
Kendimiz, daha doğrusu insan türü için 
savunduğumuz bu hak, bizim gibi yeryüzünde 
yaşamı paylaştığımız bütün varlıklar için 
geçerli. Herhangi bir canlı varlığın (toprak, 
nehirler, okyanuslar, bitkiler, hayvanlar kısacası 
yeryüzündeki canlılığın parçası olan her bir 
varlığın) hakkı gasp edildiğinde, bizim sağlıklı 
bir çevrede yaşam hakkımız da anlamını 
yitiriyor. Gıda güvenliğinden, temiz suya erişime 
kadar hak kavramı üzerine çokça düşünüp 
tartıştığımız bugünlerde başka canlıların 
haklarına ne kadar saygılı olup olmadığımızı da 
daha fazla sorgulamamız gerekiyor. Bu amaçla 
yer verdiğimiz, avukat Gökhan Candoğan’ın 
çevre sorunları ile çevre hukuku arasındaki 
ilişkiyi anlattığı röportajını ilerleyen sayfalarda 
okuyabilirsiniz.

Yaz ayları ekolojik çiftliklerin gönüllü ziyaretleri 
ile, geleneksel yapının sürdüğü köylerin 
hayırlarla, tezgâhların rengarenk meyve ve 
sebzeler ile şenlendiği zamanlar… Bu şenlikli 
ortamları sayfalarımıza da taşıyalım istedik. 
Arjantin’deki bir ekolojik çiftlikte gönüllülük 
deneyimi, Çanakkale’deki köy hayırları, mor 
şalvarlı patlıcanın hikâyesi, çilek yetiştirme 
yöntemleri, zehirsiz üretim için uygulama 
önerileri yaz boyunca ekranlarınızda sizi 
bekliyor olacak…

Keyifli okumalar…

Ekolojik Yaşam İçin
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Buğday’dan Haberler

Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında 

hazırlanan “Belediyeler İçin Zararlılarla Zehirsiz 

Mücadele Rehberi”, belediyelere zehirsiz 

kent olma yolunda ihtiyaç duyacakları bilgi 

ve deneyimler konusunda destek olmayı 

amaçlıyor.

Buğday Derneği’nin Türkiye’de güvenli ve 

zehirsiz gıdanın yaygınlaşması için gösterdiği 

çabaların sonucu olarak 2006 yılında Şişli 

Belediyesi işbirliği ile kurulan Şişli %100 Ekolojik 

Pazar 16. yılını kutladı.

Tarım zehirleri sebebiyle Avrupa Birliği’den ve 

diğer ülkelerden Türkiye’ye geri dönen gıda 

ürünleri rekor seviyeye ulaştı. Gıda güvenliği 

ve sağlıklı bir gelecek için bir araya gelen 

Zehirsiz Sofralar Platformu, bakanlıktan gıda 

ürünlerindeki denetimlerin artmasını ve 

şeffaflık talep ediyor.

İllüstrasyon: Nuray Çiftçi

Fotoğraf: Canva

Fotoğraf: Ayşe Nur Ayan

Belediyeler İçin Zararlılarla Zehirsiz Mücadele Rehberi

Şişli %100 Ekolojik Pazar 16 yaşında

Gıdadaki zehir tüketiciden saklanıyor

Habere Git »

Habere Git »

Habere Git »

https://www.zehirsizkentler.org/2022/05/26/belediyeler-icin-zararlilarla-zehirsiz-mucadele-rehberi/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=HAZ%c4%b0RAN_2022_E-B%c3%9cLTEN&utm_medium=email
https://www.bugday.org/blog/sisli-ekolojik-pazar-16-yasinda/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=HAZ%c4%b0RAN_2022_E-B%c3%9cLTEN&utm_medium=email
https://www.bugday.org/blog/sisli-ekolojik-pazar-16-yasinda/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=HAZ%c4%b0RAN_2022_E-B%c3%9cLTEN&utm_medium=email
https://zehirsizsofralar.org/2022/05/09/gidadaki-zehir-tuketiciden-saklaniyor/
https://www.bugday.org/blog/sisli-ekolojik-pazar-16-yasinda/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=HAZ%c4%b0RAN_2022_E-B%c3%9cLTEN&utm_medium=email
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https://www.zehirsizkentler.org/2022/05/26/belediyeler-icin-zararlilarla-zehirsiz-mucadele-rehberi/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=HAZ%c4%b0RAN_2022_E-B%c3%9cLTEN&utm_medium=email
https://www.zehirsizkentler.org/2022/05/26/belediyeler-icin-zararlilarla-zehirsiz-mucadele-rehberi/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=HAZ%c4%b0RAN_2022_E-B%c3%9cLTEN&utm_medium=email
https://zehirsizsofralar.org/2022/05/09/gidadaki-zehir-tuketiciden-saklaniyor/
https://zehirsizsofralar.org/2022/05/09/gidadaki-zehir-tuketiciden-saklaniyor/
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Başa Dön

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdür 

Yardımcısı Veteriner Hekim Süleyman 

Erçin, vektörlerle zehirsiz mücadele 

yöntemlerini anlattı ve sağlıklı bir gelecek 

için belediyeleri Zehirsiz Kentlere Doğru 

projesine davet etti.

Buğday Derneği tarafından yayına 

hazırlanan “Vatandaşlar İçin Zehirsiz 

Kentlere Doğru Uygulamalar Rehberi”, 

evlerde ve bahçelerde zararlılarla mücadele 

için uygulanabilecek alternatif yöntem 

ve teknikler hakkında vatandaşlara yol 

göstermeyi amaçlıyor.

Endüstriyel hayvancılık, hayvanı bir canlı 

olarak görmekten uzak, onu nesneleştiren 

bir yanılgı olarak varlığını sürdürüyor. Bunun 

en üzücü örneklerinden birisi de yumurta 

tavukçuluğu.

Fotoğraf: Canva

Fotoğraf: Emine Arslan

İllüstrasyon: Tolga Demirel

Sivrisineklerle zehirsiz mücadele mümkün

Vatandaşlar İçin Zehirsiz Kentlere Doğru Uygulamalar Rehberi

Hayvansal gıdaların etik dışı yolculuğu

Habere Git »

Habere Git »

Habere Git »

https://www.zehirsizkentler.org/2022/05/28/iyi-ornekler-vektorle-zehirsiz-mucadele-kadikoy-belediyesi/
https://www.zehirsizkentler.org/2022/05/31/vatandaslar-icin-zehirsiz-kentlere-dogru-uygulamalar-rehberi/
https://www.bugday.org/blog/yumurta-tavukculugu/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=HAZ%c4%b0RAN_2022_E-B%c3%9cLTEN&utm_medium=email
https://www.zehirsizkentler.org/2022/05/28/iyi-ornekler-vektorle-zehirsiz-mucadele-kadikoy-belediyesi/
https://www.zehirsizkentler.org/2022/05/31/vatandaslar-icin-zehirsiz-kentlere-dogru-uygulamalar-rehberi/
https://www.zehirsizkentler.org/2022/05/28/iyi-ornekler-vektorle-zehirsiz-mucadele-kadikoy-belediyesi/
https://www.zehirsizkentler.org/2022/05/31/vatandaslar-icin-zehirsiz-kentlere-dogru-uygulamalar-rehberi/
https://www.bugday.org/blog/yumurta-tavukculugu/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=HAZ%c4%b0RAN_2022_E-B%c3%9cLTEN&utm_medium=email
https://www.bugday.org/blog/yumurta-tavukculugu/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=HAZ%c4%b0RAN_2022_E-B%c3%9cLTEN&utm_medium=email
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Dünyadan Haberler

Güneşi yansıtan parlak çatı bahçeleri, 

diğer adıyla bitki ve yeşilliklerle 

dolu “yeşil çatılar” şehir içi sıcaklığı 

hafifletiyor. 

NASA, şehirlerdeki sıcaklıkların ortalama 

10 derece daha yüksek olma eğilimini 

"kentsel ısı adası" olarak tanımlıyor. 

Küresel ısınma yoğunlaştıkça, kentsel 

ısı adalarının da artması bekleniyor. 

Bu da yeşil çatıların öneminin artacağı 

anlamına geliyor.

Yapılan bir araştırma, güneş 

kremlerinde bulunan kimyasalların 

Akdeniz’deki deniz çayırlarında 

biriktiğini gösteriyor. 

Bilim insanları Akdeniz’e özgü ve 

Mollarca kıyılarında bulunan bir 

deniz çayırı türü olan Posidonia 

oceanica’nın gövdesinde bulunan 

ultraviyole filtrelerin ekosistem 

üzerinde tehlikeli etkileri olabileceği 

konusunda endişeli.

Fotoğraf: CHUTTERSNAP, Unsplash

Fotoğraf: Boris Horvat, AFP, Getty Images

Çatı bahçeleri şehirlerdeki ısıyı azaltıyor

Güneş kremlerindeki kimyasallar Akdeniz’deki 
deniz çayırlarında birikiyor

Habere Git »

Habere Git »

https://www.bugday.org/blog/cati-bahceleri-sehirlerdeki-isiyi-azaltiyor%ef%bb%bf/
https://www.bugday.org/blog/gunes-kremlerindeki-kimyasallar-akdenizdeki-deniz-cayirlarinda-birikiyor/
https://www.bugday.org/blog/cati-bahceleri-sehirlerdeki-isiyi-azaltiyor%ef%bb%bf/
https://www.bugday.org/blog/cati-bahceleri-sehirlerdeki-isiyi-azaltiyor%ef%bb%bf/
https://www.bugday.org/blog/gunes-kremlerindeki-kimyasallar-akdenizdeki-deniz-cayirlarinda-birikiyor/
https://www.bugday.org/blog/gunes-kremlerindeki-kimyasallar-akdenizdeki-deniz-cayirlarinda-birikiyor/
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BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 

plastiklerin tarımda kullanımının 

“feci” etkileri konusunda uyarıda 

bulunan bir rapor yayınladı. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü "plastiklerin kullanımını 

engellemek için kararlı eylem" 

çağrısında bulundu. BM'ye göre, 

toprakta okyanustan daha fazla 

mikroplastik kirlilik olabilir.

Fotoğraf: Steven Weeks, Unsplash

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R

Topraktaki plastikler sağlığı ve tarımı tehdit ediyor

Habere Git »

Başa Dön

Çevresel kimlikleri hakkında yanıltıcı 

iddialarda bulunan moda markaları, 

yeşil yıkama yaptıkları için Rekabet 

ve Piyasa Otoritesi'nin (CMA) sıkı 

önlemleriyle  karşı karşıya kalıyor. 

Markalar, sahte çevresel iddialarla 

tüketici koruma yasasını ihlal 

ettikleri tespit edilirse, reklam 

verme yöntemlerini değiştirmek 

veya mahkemeye çıkmak zorunda 

kalabilir.
Fotoğraf: Indiaforte, Alamy

Moda markalarında kirli yeşil yıkama

Habere Git »

https://www.bugday.org/blog/topraktaki-plastikler-sagligi-ve-tarimi-tehdit-ediyor/
https://www.bugday.org/blog/topraktaki-plastikler-sagligi-ve-tarimi-tehdit-ediyor/
https://www.bugday.org/blog/topraktaki-plastikler-sagligi-ve-tarimi-tehdit-ediyor/
https://www.bugday.org/blog/moda-markalarinda-kirli-yesil-yikama/
https://www.bugday.org/blog/moda-markalarinda-kirli-yesil-yikama/
https://www.bugday.org/blog/moda-markalarinda-kirli-yesil-yikama/
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Buğday “hareketi“ tanımını çok seviyorum. Bodrum’da Victor Ananias’ın o küçük 
restoranında başlayan sohbetler dev bir harekete dönüştü… Pazardan önce 
dernek vardı, dernekten önce dergi vardı; dergiden önce restoran gibi bütün 
bildiğimiz taşların altında bir başka taş var ve o duvarın taşlarını yüzlerce, binlerce 
hatta yüzbinlerce insan ördü… 

Geçenlerde Hale Kargın ile karşılaştım, 25 yıl önce, restoranda ve dernekte 
başlayıp Buğday hareketine gönüllü verdiği katkılardan sonra bugün Eskişehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı ve işine Buğday’ın ilke ve anlayışlarını 
taşıdığını görüyorum… Yerel tohumlar, yereli güçlendiren adımlar, ekolojik olanı 
tercih. Hale gibi ülkenin her yerine yayılmış ve Buğday hareketinin söylemlerini 
ve yaşam tarzını yaygınlaştıran ve taşıyan insanlar var; kurum ve projelerden 
bağımsız… İşte bu bir hareket.

Benim Buğday ile yollarımın kesişmesi 2000 yılında Nuh’un Ambarı dükkanına 
dayanır. Nuh’un Ambarı WWF-DKHD işbirliği ile 1999’da Türkiye’nin ilk Ekolojik 
Dükkanı olarak açıldı… Evet Dernek’ten önce Nuh’un Ambarı da vardı. Buğday’la 
adaş Nuh’un Ambarı’na zamanında emek veren Erkan Buğday’a buradan bir 
selam edelim. Dükkan para kaybetmeye başlayınca WWF kapama kararı aldı… 
Ben de ABD’den yeni dönmüşüm, orada gördüğüm kadarı ile eninde sonunda 
tutacak diye dükkanı devralmaya niyetlenmiştim. Nitekim bugün mahallelerde 
sıkça gördüğümüz ekolojik/organik marketlerin Türkiye’deki ilk örneği, ilham 
kaynağı… O ilhamla hareketin bir başka üyesi Gülten Şen, Nuh’un Ambarı’nı 
yaşatıyor….

Taş taş üstüne…

Yerel tohumlar, yereli güçlendiren adımlar, 

ekolojik olanı tercih. Ülkenin her yerine yayılmış, 

Buğday hareketinin söylemlerini ve yaşam tarzını 

yaygınlaştıran, taşıyan insanlar var; kurum ve 

projelerden bağımsız… İşte bu bir hareket.

Yazı Dr. Uygar Özesmi

B U Ğ D A Y  D E R N E Ğ İ  2 0  Y A Ş I N D A
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Buğday; dergisi, Sepet/Kutu projeleri, (Türkiye’nin “ilk toplum destekli tarım” 
örneği), Tarım Turizm Takas (TaTuTa), %100 Ekolojik Pazarlar, şimdilerde ise 
Zehirsiz Sofralar ve Zehirsiz Kentlere Doğru projeleri ile hep öncü oldu. İlkleri 
hayata geçirdi Buğday hareketi… Organik Tarım Kanunu’nun çıkmasını sağladı, 
organik kavramını Türkiye’ye yerleştirdi ve savundu… Say say bitmez.

Başlangıçtaki projelerin çoğu finansal zorluklar nedeniyle bir şekilde hep 
devredildi veya dönüşerek yoluna devam etti… Buğday Dergisi belirli bir noktada 
artık finansal olarak sürdürülemez hale gelmiş, kronik bir borçlanma içinde ha 
iflas etti, ha iflas edecek şeklinde hayatına devam ediyordu. Ben de herkes gibi 
dergide yazılarıma gönüllü olarak devam ediyordum… Buğday Dergisi’nde Oya 
Ayman’ın editörlüğünde yazdıklarım hayatım boyunca en keyifli yazılar oldu. 
Hatta sonra bunları “Yasak Meyve: Cehennemden Çıkış” kitabımda topladım. 
Sonra gün geldi artık dergi çevrilemez hale geldi ve kapandı ama arkasında bir 
borç bırakmadan... Şimdilerde aynı göz alıcı kapaklarla elektronik olarak Kübra 
Köprülüoğlu Aşanlı’nın ikonik tasarımıyla yoluna devam etmesinin beni ne kadar 
mutlu ettiğini anlatamam. Ne de olsa “yaşam dönüşümdür.”

2002 ve 2003 gibi TaTuTa ve Tohum Ağı başta olmak üzere Buğday Derneği’nin 
projelerinin hayata geçmesinde GEF-SGP desteği çok önemli oldu… Ulusal 
Koordinatör Bilgi Buluş ve Program Asistanı Özge Gökçe her zaman yanımızda 
oldu. Buğday’ın proje yazma ve yönetme kapasitesinin bu sayede geliştiğini 
rahatça söyleyebiliriz.

Fotoğraf: Buğday Arşiv

B U Ğ D A Y  D E R N E Ğ İ  2 0  Y A Ş I N D A
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Bugünlere geldiğimizde Zehirsiz Sofralar ve Zehirsiz Kentlere Doğru 

projeleri ile Buğday Derneği harika platformlar kurup yine bakanlık ve 

belediyeleri harekete geçirmeye devam ediyor. 

Buğday Derneği’nin en uzun soluklu ve başarılı projelerinden biri kanaatimce 
2006’dan beri aralıksız devam eden %100 Ekolojik Pazarlar oldu. Sadece 
organik üretimi yaygınlaştırıp üreticilere ve türeticilere fayda sağlamanın 
ötesinde bir topluluk oluşturma görevi de gördü. Batur’un Leyla ile birlikte 
özellikle de başlarda ne kadar çok emek verdiğini düşündükçe “değdi be bütün 
emeklerinize…” diyorum.

Buğday’ın bütün model projelerin görünürlüğünün arkasında da hareketin 
kurumsal kimlik danışmanı Lalehan Uysal’ın deneyimi ve emeği var. 

2012 senesinde Türkiye şubesini kurduğum Change.org’da Buğday’ın yürüttüğü 
kampanyalara kurum olarak destek verebilmek beni çok mutlu ediyor. Üstelik 
daha önce Buğday’da çalışmış ve de gönüllülük yapmış üç kişi ile şimdi Change.
org’da birlikte çalışıyoruz. Yani Buğday bir okul da oldu aynı zamanda…

Daha nice yeni fikirler ve emeklerle Buğday hareketinin döngülerle daima 
yeniden yeşerip tohum saçmaya, çoğalmaya devam edeceğine inanıyorum. 
Bereketi bol olsun, beslemeye devam etsin. Victor’un ruhu şad olsun…

Fotoğraf: Buğday Arşiv

B U Ğ D A Y  D E R N E Ğ İ  2 0  Y A Ş I N D A
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Covid-19 salgınında insanlar bireysel taşımacılığın güvenliğini 

tercih ettiği için artık yeterince kullanılmayan birçok toplu taşıma 

sistemi kesintiye uğradı. Şehirlerin sürdürülebilirlik konusunda lider 

olmaları gerekecek ya da iklim değişikliği ve artan etkileri karşısında 

kaybedecekler.

Sürdürülebilir ulaşım için 
politika önerileri

Yazı ÇeviriAlex Bayen Özgür Göndiken

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

İllüstrasyon: Neval Ergün

Toplu ulaşıma talebin azaldığı bu dönem, sürdürülebilir ulaşım konusunda 
dönüşüm ihtiyacını da gündeme getirdi. Bu konuda önerilen politikalar; toplu 
taşımayı yeniden inşa etmek ve çeşitliliği artırmak, elektrikli ulaşıma geçmek, 
yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik etmek, iklim değişikliğine dayanıklı altyapı 
oluşturmak ve emisyon azaltıcı teknoloji kullanmak gibi başlıklar içeriyor.

Covid-19 salgınının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, dünyadaki birçok toplu 
taşıma sistemi yeterince kullanılmamış halde duruyor ve bu sistemler mali 
sıkıntı içinde. İnsanlar bireysel ulaşımın ve çevrimiçi alışverişin güvenliğine 
bağlı kaldıkça; şehir sokakları özel arabalar, bisikletler, scooterlar ve 
internet üzerinden satın alınan ürünlerle yüklü, çift sıra park etmiş teslimat 
kamyonlarıyla daha sıkışık hale geliyor.
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İklim değişikliği, işleri daha da zorlaştıracak

Küresel ekonomi yavaş yavaş dengesini yeniden kazanırken, gürültü kirliliği 
ve sera gazı emisyonları aylarca süren ekonomik hareketsizliğin ardından 
intikamla geri dönüyor. Örneğin, 2020'de toplam karbondioksit emisyonları, 
salgının ortasına denk gelen tarihlerde %6'dan fazla düştü; ancak Aralık 
2020'de Covid öncesinden daha yüksek seviyelere sıçradı.

Covid'den kaynaklanan aksamalara ek olarak, şehirler aşırı hava koşullarından 
sel felaketine, orman yangınlarının dumanıyla kirlenen havaya dek iklim 
değişikliğinin artan etkileriyle de mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle 
politika yapıcıların, şehirlerin sürdürülebilirliği ve nüfusun tekrar mobil hale 
gelmesine yardımcı olmakla meşgul olmaları şaşırtıcı değil.

Oliver Wyman Forum'un Kentsel Hareketlilik Hazırlığı Endeksi'nin bir parçası 
olarak dünya çapındaki düzinelerce büyük şehirde üç yıldır yapılan bir 
araştırma, şehirlerin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile ilgili ne yapmaları 
gerektiğine yönelik ipuçları taşıyor. 

Araştırmanın sonuçlarını dikkat aldığımızda, şehirlerin gelecekteki felaketlerin 
önüne geçmeye çalışırken önceliğe alacağı beş madde şöyle sıralanıyor:

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

1) Verimli, adil ve temiz ulaşımı seçin.
 
Dünyada, ekonomik olarak gelişip toplu taşıma araçlarına büyük ölçüde bağımlı 
olmayan hiçbir şehir yoktur. Bunun nedeni, özellikle iş insanları söz konusu 
olduğunda metro ve otobüslerin diğer tüm ulaşım çeşitlerinden daha verimli, adil 
ve temiz olması. İşletmeler, gelirleri ne olursa olsun, çalışanlarına işe gidip gelirken 
nispeten ucuz ve güvenilir bir yol sunduğu için, genellikle geniş toplu taşıma 
ağlarına ihtiyaç duyar. Toplu taşıma ne kadar iyi olursa, o kadar cazip hale gelir. 
Toplu taşımanın cazip olduğu şehirler arasındaki endekste Stockholm ve Singapur 
birinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

Covid-19 aşılama oranlarının artmasıyla birlikte insanlar yavaş yavaş yeniden toplu 
taşımayı kullanmaya başlarken, birçok toplu taşıma sistemi hâlâ finansal sorunlarla 
mücadele ediyor. Bu noktada toplu taşıma yetkililerinin, yolcu sayısını artırmak için 
üç temel unsura odaklanması gerekiyor: Hizmetin hızı ve güvenilirliği, fiyat olarak 
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erişilebilirlik ve özel araçların daha az sürdürülebilir, daha maliyetli ve daha az 
kullanışlı olmasına dikkat çekilmesi. 

Hiçbir şey yolcuları işe gidiş geliş sürelerinin kısalması hedefi, bir rotada gidip 
gelen otobüs veya trenlerin sayısının artırılması veya uzun vadede, yeni metro 
ve otobüs durakları eklenmesiyle bir ölçüde çözülebilir. Bu önlemler, potansiyel 
sürücüleri özel araba, taksi veya ortak kullanım gibi alternatiflerden vazgeçmeye 

Fotoğraf: Vlad B, Unsplash

teşvik edecektir. Ayrıca insanların otobüsler, trenler, scooterlar ve diğer ulaşım 
türleri arasında rahatça transfer yapabilecekleri çok fonksiyonlu merkezler de işe 
yarayacaktır.

Yolcuların seyahatlerini planlamalarına ve kontrol etmelerine olanak tanıyan, 
kullanımı kolay uygulamalar aracılığıyla yolculuklarının daha basit ve verimli hale 
gelmesi gerekiyor.

Son olarak yerel yönetimler, -sosyal olarak adil bir şekilde vergilendirilebilecekse- 
kendi yetki alanlarında ulaşım ücretleri ve trafik sıkışıklığı fiyatlandırması gibi 
uygulamaları düşünebilirler. Bu politikaların amacı, cadde ve sokakları tıkayan 
özel araç sayısını azaltmak ve ulaşım için kişisel araç kullanımını caydırmaktır. 
Sonuç olarak, bunun gibi politikalar, toplu taşımayı daha ucuz bir alternatif haline 
getirerek, kullanımını teşvik edebilir. Ücretlerden elde edilen gelir, gelecekteki toplu 
taşıma yatırımlarını finanse etmek için kullanılabilir.



16 YAZ 2022

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

3. Yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik edin.

Şehirlerde yürüyüş ve bisiklet kullanımının yaygınlaşması; 
arabasız alanlar, bisiklet şeritleri ve yolları gibi altyapıların 
oluşturulmasını gerektiriyor. Şehirlerin ayrıca bisiklet ve 
scooter paylaşım hizmetlerini desteklemesi gerekiyor. 

Mikromobilitenin güçlü bir toplu taşıma sistemini 
desteklediğinden emin olmak için yerel yönetimlerin, 
metrolarda ve otobüslerde bisiklete izin vermesi ve toplu 
taşıma istasyonlarının bitişiğinde bisiklet ve scooter paylaşım 
rıhtımlarının kurulmasını teşvik etmesi gerekiyor. 

Paris, ek bisiklet yolları inşa etmek için büyük fonlar ayırarak 
ve şehir merkezinin geniş alanlarını arabalara kapatarak, 
yürünebilirlik ve bisiklete binme konusunda lider şehirlerden 
biri oldu. Ancak, bisikletçiler için trafik kurallarının uygulanması 
konusunda çoğu zaman etkili olunamadığı için, bisikletçiler 
bazı şehirlerde muhalefetle karşılaşıyor.

2. Elektrikli taşımacılığa geçin.

Hava kalitesini iyileştiren, daha düşük emisyonlara ve daha düşük gürültü 
seviyelerine yol açan elektrikli ulaşımı artırmak, şehirlerin daha sürdürülebilir 
hale gelmelerinin nispeten basit bir yolu. Bu teknoloji demiryolu, otobüsler ve 
arabalar ve kamyonlar gibi küçük araçlar için zaten mevcut. Ancak gelişen şehirler 
için, bölgesel elektrik şebekelerinin ulaşım sektöründen gelen enerji talebini 
karşılayabilmesini sağlamak büyük bir zorluk olarak karşımızda duruyor. Ayrıca 
çoğunun daha fazla şarj altyapısı oluşturması gerekiyor.

Dünyanın elektrikli araç (EV) başkenti olarak kabul edilen Oslo, EV'lerin otobüs ve 
taksi şeritlerinde sürmesine izin veriyor, ücretsiz otopark ve şarj hizmeti sunuyor. 
Bu hizmetler, EV alıcılarının normal araçlardan alınan neredeyse tüm vergi ve 
harçlardan muaf tutulmasına olanak tanıyan vergi indirimlerine ek olarak yapılıyor. 
Bu politikalar nedeniyle, 2021'de Norveç'te satılan tüm yeni arabaların yaklaşık üçte 
ikisi elektrikliydi.

İllüstrasyon: Neval Ergün

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/electric-cars-take-two-thirds-norway-car-market-led-by-tesla-2022-01-03/
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/electric-cars-take-two-thirds-norway-car-market-led-by-tesla-2022-01-03/
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Başa Dön

5. Emisyonları azaltan yeni teknolojilere yatırım yapın.

Bu yatırımlar, park yeri arama ihtiyacını azaltan park uygulamalarını veya EV 
sürücülerine araçlarını nerede şarj edebileceklerini gösteren şarj uygulamalarını 
içerebilir. Yerel girişimler hidrojen ve pil teknolojisi gibi fosil yakıtların ikameleri 
ile ilgili araştırmaları teşvik ederken, aynı zamanda yerel yönetimlerin mobilite 
şirketlerinin çalışmalarını desteklemeye yönelebilir.

4. İklim değişikliğinin etkilerine dayanacak altyapı oluşturun.

Örneğin, toplu taşıma sistemlerinde veya yollarda gerekli herhangi bir değişiklik 
nedeniyle yapılan inşaatlar, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak artan sel riskini 
hesaba katmalıdır. Bir felaketten sonra toplu taşıma sistemlerini tekrar çalışır hale 
getirmek üzere iş sürekliliği planları oluşturulmalıdır.

Şehirler açısından elektrik şebekesinin modernize edilmesi, elektrikli araçlardan 
gelen talebi karşılamak ve güç sistemini günlerce devre dışı bırakan don gibi 
aşırı hava koşullarının neden olduğu ani dalgalanmalara hazırlık yapmak için de 
önemlidir.

İllüstrasyon: Neval Ergün
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Çevre hukukunu “çevre hakkı” kapsamında ele almak gerekiyor sanırım. Dünyada 
1800’lü yıllar ile başlayan sanayi devrimi, tarihte ilk kez, insanın yaşadığı Dünyaya 
ciddi bir şekilde zarar vermesinin önünü açan bir süreci başlattı. Özellikle 
1960’lara gelindiğinde, sanayi devriminin etkilerini gözle görür hale geldik. Bu 
etkileşim yaşadığımız gezegen olan Dünyada yaşamın sürebilmesi için bazı 
eşiklere dikkat etmemiz gerektiğini ortaya koydu ve çevre hakkı şekillenmeye 
başladı. Bu kapsamda çevre hukukunu, çevre sorunlarını bir bütün olarak ele 
alıp çözmeye çalışan hukuk alanı olarak görmek mümkün. 

Amacı, bence gayet basit; yaşanabilir bir Dünyanın varlığını korumak. Her tür insan 
faaliyeti çevreye bir şekilde etkide bulunduğundan, bugün itibarıyla ilgilenmediği 
veya bağlantılı olmadığı bir alan olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Çevre hukuku

1971 doğumlu Candoğan, 1994 yılında Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan 
sonra avukatlık stajına başladı. 1995 yılından itibaren 
avukatlık mesleğini yürütmektedir. 2017 yılından itibaren 
Ankara Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. 
Türkiye Barolar Birliği ve Çevre Kent Hukuku Komisyonu 
Başkanlığı görevi sona eren Avukat Candoğan çevre 
sorunlarıyla ilgili birçok davada yer aldı.

O N A R I C I  B A K I Ş

Röportaj Anıl Atay

Gökhan Candoğan Kimdir?

Çevre hukukunu açıklar mısınız? Çevre hukukunun amacı nedir? 

Neler ile ilgilenir?

“Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde, Gazetecilik 

Uygulamaları dersinde eğitmen Lalehan Uysal’ın danışmanlığında, İklim temalı 

dergi çalışması için Anıl Atay ve Sude Denizaltı’nın hazırladığı Çevre hukuku 

dosyası için *Greenpeace Türkiye Hukuk Danışmanı *Avukat Gökhan Candoğan 

ile çevre hukuku ve iklim adaleti üzerine yapılan söyleşiden alınmıştır.”
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Türkiye’de çevre hakkını içeren “sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı”nın ilk kez 
1982 Anayasası ile düzenlendiğini, 1983 yılında da Çevre Kanunu çıkarıldığını 
görüyoruz. Kanunun ardından 1984 yılında, Çevre Kanunu’nu uygulamakla 
görevli Çevre Genel Müdürlüğü kuruluyor. 2011 yılında ise bir KHK ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın kuruluşu ile oluyor. Son olarak, Paris İklim Anlaşması’nın 
onaylanması sonrasında, 29 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 85 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlığın adı "Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı" olarak güncelleniyor.

Çevre Kanunu’nun 1.maddesinde, Kanun’un 
amacı "bütün canlıların ortak varlığı olan 
çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir 
kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını 
sağlamaktır." şeklinde ifade ediliyor. Türkiye’nin 
bu alandaki temel politikasının, ekonomi ve 
kalkınma ekseninde çevrenin korunmasını 
sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Bu teorik 
tanımın uygulamada nasıl karşılandığı ise 
bambaşka bir mesele. “Her dair kalkınma” 
anlayışının çevrenin korunması anlayışına 
üstün geldiği açık. Ama bu konuda Dünya’daki 
temel eksenin de bu olduğunu eklemek ve yorumları 
buna göre yapmak gerekiyor. Nitekim, iklim adaleti kavramı buradan doğuyor.

Çevre hukukunun Türkiye’deki konumu nedir? Çevre hukukunun 

üstünlüğü Türkiye’de yeterince sağlanıyor mu?

Türkiye’nin çevre politikaları nelerdir?

Gerek teşkilatlanma gerekse de mevzuat açısından en çok değişiklik geçiren 
alanlardan birisidir çevre hukuku. Çevreye dair temel uluslararası anlaşmaların 
önemli bir kısmı imzalanmış ve onaylanmış olmakla beraber, ülkemizde 
çevre koruma anlayışının, çevre hakkı farkındalığının yeni yeni oluşmaya 
başladığını söyleyebiliriz. Çevre hakkını “sürdürülebilirlik” kavramı etrafında 
ele alan Birleşmiş Milletler bakış açısı; kalkınma-çevre ikilemi, dengesini 
tüm dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir şekilde tartışmaya 
açtı. Bu çerçevede, Türkiye gibi ülkelerde, uzunca bir süre çevre hakkına dair 
düzenlemeler, kalkınmaya engel olan bir anlayışla karşılanıyor ve geri plana atılıyor.
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Türkiye’de sanayileşme girişimlerinin artması ile ciddi bir şekilde çevre sorunları 
baş göstermeye başlıyor. Özellikle, sürekli artan enerji üretim/tüketimi, sayısı 
fazlalaşan kömürlü termik santraller ile temiz hava ve su hakkı temelinde 
sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını ihlal ediyor. Yanı sıra; son dönemde artan 
madencilik faaliyetleri, tarımsal üretimde kimyasal kullanımının artışı, artan 
nüfusa bağlı olarak üretilen atığın çoğalması, kıyı alanları başta olmak üzere 
artan konut üretimi de ciddi çevresel etkiler yaratıyor. Çevre ihlallerinde bir 
dizi yasal yaptırım söz konusu. Çevreye zarar veren faaliyette bulunan tesislere/
şirketlere idari para cezası verilmesi, tesis kapatmaya varan yaptırımlar uygulanması, 
Türk Ceza Kanunu’nun “çevreye karşı suçlar” başlıklı 181-184'üncü maddeleri 
arasında düzenlenen suçlar kapsamında yaptırım uygulanması söz konusu.

Türkiye’de sanayileşme girişimlerinin artması ile ciddi bir şekilde çevre sorunları 
baş göstermeye başlıyor. Özellikle, sürekli artan enerji üretim/tüketimi, sayısı 
fazlalaşan kömürlü termik santraller temiz hava ve su hakkı temelinde sağlıklı 
bir çevrede yaşam hakkını ihlal ediyor. Yanı sıra; son dönemde artan madencilik 
faaliyetleri, tarımsal üretimde kimyasal kullanımının artışı, artan nüfusa bağlı 
olarak üretilen atığın çoğalması, kıyı alanları başta olmak üzere artan konut 
üretimi de ciddi çevresel etkiler yaratıyor. Çevre ihlallerinde bir dizi yasal 
yaptırım söz konusu. Çevreye zarar veren faaliyette bulunan tesislere/şirketlere 
idari para cezası verilmesi, tesis kapatmaya varan yaptırımlar uygulanması, Türk 
Ceza Kanunu’nun “çevreye karşı suçlar” başlıklı 181-184 üncü maddeleri arasında 
düzenlenen suçlar kapsamında yaptırım uygulanması söz konusu.

Türkiye’de çevreye karşı ihlal edilen suçlar en fazla hangileridir? 

Buna karşı yaptırımlar nedir?

Çevreye karşı işlenen hukuki olmayan eylemler karşısında birçok 

avukatın mücadelesini görüyoruz. Bazı tasfiye edilen hukukçular var. 

Bu mücadelelerin sonucunda çevre politikalarında yeni düzenlemeler 

gelişmeler gerçekleşti mi?

Başa Dön

İllüstrasyon: Neval Ergün
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Kadife şalvarlı cüce: 
Patlıcan

Yazı Nazlı Pişkin

Patlıcan Asyalı bir bitkidir. 7. yüzyıldan itibaren 

başlattıkları fetihlerin sonucu olarak Akdeniz 

Havzası'na ve İspanya’ya kadar giden Araplar 

çoğunlukla Hint ve Pers kültüründen almış 

oldukları yeni yiyecekleri, Ortaçağ Avrupası’na 

tanıtmışlardır. Osmanlı’da ise çok sayıda patlıcan 

yemeği var. Bu tariflerden çoğu günümüzde çok az 

değişikliğe uğrayarak varlığını sürdürüyor.

D A M A K T A K İ  T A R İ H

Evimizin karşısındaki büyük tarlanın içinden geçerek denize ulaşmaya çalıştığım 
sıcak yaz günlerinde o mor çiçekleri ne yapıp edip su dolu bir kâsede yüzer halde 
masamıza getirmek isterdim ama ne mümkün; onlar ancak bitkinin meyvesi haline 
geldiklerinde, o kadife şalvarlarını, yeşil cepkenlerini giydiklerinde masamıza, 
soframıza gelmeye rıza gösterirlerdi. O büyük tarlanın yerine beş yıldızlı bir otel 
kondurulduğundan beri ne o kadar büyük patlıcan tarlası ne de o kadar çok mor 
çiçek gördüm.

Yaz mevsiminin her türlü teknikle işlenmeye uygun sebzesi patlıcan, bu özelliğinden 
dolayı sevenlerinin elinde, yaz sofralarında çeşit çeşit yemek, salata, turşu hatta 
yaz sonunda reçel olarak şekillenir. Sevenleri diyorum; çünkü patlıcanı sevmeyen 
hatta mecbur kalmadıkça yemeyenler var. Bir de patlıcanı çiğ çiğ yiyecek kadar 
sevenler var. Sevene de sevmeyene de selam edip bir bakalım neyin nesiymiş bu 
kadife şalvarlı.

Neyin nesi kimin fesi?

Patlıcanın (Solanum melongena) ana vatanı Hindistan. Türkçe patlıcan sözcüğü 
Arapça badıncan sözcüğünden geliyor. Gece büyüyen diğer bitkilerden 
domates, biber, patates ve tütünün akrabası olur kendisi. Ama onlardan farklı 
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Fotoğraf: Nina Luong, Unsplash

olarak Amerika kıtasının değil aslen Hindistan’dan yayılmış dünyaya. Akdeniz’e 
kıyısı olan ülkelerde ve Uzak Doğu ülkelerinde çok sevilen patlıcan, kendi tadının 
çok belirgin olmaması ve dokusunun mutfakta çeşitli tekniklere uygun olması 
nedeniyle başka malzemeyle birlikte karıştırılarak pişirilebilir.  

Patlıcanın, akrabası olan domates gibi, Amerika kıtasından çıkıp geldiği gibi 
yanlış bir kanı var. Bu kanının nedeni, domatesin ilk önce patlıcana benzetilmiş 
ve patlıcan için kullanılan bir tabir olup parlak elma anlamına gelen pomodoro 
tabiriyle anılması olabilir. Ancak, patlıcan Amerikalı değil, Asyalı bir bitkidir. 7. 
yüzyıldan itibaren başlattıkları fetihlerin sonucu olarak Akdeniz havzasına ve 
İspanya’ya kadar giden Araplar çoğunlukla Hint ve Pers kültüründen almış 

Mor çiçeklerle güne doğan patlıcan bu doğum renginden kolay kolay 
vazgeçemez. Bazı çeşitleri dışında patlıcan, eflatun ile siyaha çalan mor arasında 
gidip gelir. Ah, o ametist parçası misal reçellik patlıcanlar! En çok onları severim. 
Kadife toplara benzeyen bostan patlıcanları, beyaz-eflatun alacalı, içi bembeyaz 
olan ve nefis karnıyarığı yapılan alaca patlıcan, ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde 
üretilmeye başlayan ve aslında çok eski bir çeşit olan yumurta büyüklüğündeki, 
oval beyaz patlıcanı, incecik, upuzun ve yeşil kılıç patlıcanını da unutmayalım 
tabii. Saymakla bitmez çeşidi var. Bize uzak diyar Tayland’da patlıcanın salkım 
halinde yetişen, bezelye tanesi büyüklüğünde, yeşil renklileri ve hatta sarı 
renklileri de var. Bu patlıcanların ancak fotoğraflarını görmüş olan bendeniz 
bunların tatlarını merak etmekteyim. 

Yolculuk nereden nereye
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D A M A K T A K İ  T A R İ H

oldukları yeni yiyecekleri, Ortaçağ Avrupası’na tanıtmışlardır. Osmanlı’da ise çok 
sayıda patlıcan yemeği var. Bu tariflerden çoğu günümüzde çok az değişikliğe 
uğrayarak varlığını sürdürüyor. 

Patlıcana, en çok yakıştırdıklarım sarımsak, tahin, acı sivri biber, domates, 
fesleğen, nane, nar ekşisi, koruk ekşisi, sirke ve zeytinyağıdır. Bu malzemeleri, 
farklı pişirme yöntemleri kullanarak ve birleştirerek çeşit çeşit yemek, meze, 
turşu, salata yapılabilir. Eskiden patlıcanla ilgili hazırlama yöntemlerinin başında, 
patlıcanın acı suyunun çıkarılması için patlıcan ayıklanıp doğrandıktan sonra 
üstüne tuz serpip bekletmek gelirdi. Şimdilerde patlıcan tohumları farklı 
olduğundan mıdır nedir patlıcan artık nadiren acı çıkıyor. 

Siz patlıcanın en çok hangi halini seversiniz? Zeytinyağlı fesleğenli yemeğini 
mi, közlemesini mi, dolmasını mı, yoğurtlamasını mı, turşusunu mu? Lezzetli 
yiyeceklerle donattığınız sofralarda, dostlarınızla birlikte neşeyle geçireceğiniz 
bir yaz dilerim.

Başa Dön

Patlıcana yakışanlar 

Fotoğraf: Lalehan Uysal
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Köy hayırları

Yazı ve Fotoğraflar Sevgi Akar

Toplumsal dayanışma, davet, paylaşma, görüşme, hasret giderme, 

muhabbet, beraberlik, iyiliklerin devam edeceğine beslenen umut, 

kötülüklerin savılacağına dair inanç, dünyadan göçenleri yad etme, 

bolluk ve berekete şükretme, baharın gelişini karşılama, doyum... Bu 

hallerin tamamı köy hayırlarında, keşkek ve pilavların binlerce konukla 

paylaşıldığı şölenin bir özeti gibidir.

A N A B İ L G İ

”Hayır” kelimesi genel anlamıyla “iyilik” olsa da “her durumda ve şartta herkesin 
katında iyi ve makbul olan hal ve iş” olarak tanımlanıyor, Misalli Türkçe Sözlük'te. 
Baharı karşılama ritüeli olarak ”köy hayırları” bolluk berekete şükrederek, fazlayı 
paylaşarak, birlikte tüketerek her şeyin daha da iyi olacağına beslenen umudun 
göstergesidir. 

Köy hayırları sadece bir kişinin, bir ailenin ya da bir kurumun daveti değil büyük 
bir topluluğun davetidir. Köy halkının giderlerini ve malzemelerini birlikte 
karşıladığı, kadın-erkek birlikte iş bölümüyle konuklarını ağırladığı, baharı 
karşılama ve yaradana şükür şölenidir… Hıdrellez de köy hayırları için önemli 
bir tarihtir. Örneğin, Köseler Köyü’nden 74 yaşındaki Nurten Güven “Biz bunu 
Hıdrellez diye yaparız.” diyor.  

Hayır yapmayan köylerin başına çeşitli talihsizlikler geleceğine inanılır. Yaradanın, 
doğanın sunduklarını paylaşmanın daha fazla bolluk bereket getireceğine 
ve kötülüklerin savılacağı umulur. “Verdikçe payın artar.” derler. Köy hayırları 
bildiğimiz ekonomide yeri olmayan, karşılıksız vermenin ve karşılığında işlerin 
hayırlı olacağı huzurunu almanın ritüelidir.

Bildiğimiz ekonomiye 
sığmayan gelenek:
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A N A B İ L G İ

Her yıl nisan, mayıs kısmen de haziran aylarında düzenleniyor Köy hayırları.. 
Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın köylerinde… Çanakkale’de en fazla hayır 
düzenleyen bölgenin Bayramiç’in köyleri olduğunu tesbit etmiş, ÇOMÜ’den 
İknur Çavuşoğlu. 

Hayırda ikram edilecekler için köydeki her haneden belli bir miktar para 
toplanır. Kimileri koyun ve kuzularından verir, kimileri yakacak odunlarından. 
Hayırdan bir gün önce köyün erkekleri ikram edilecek koyun ve kuzuları 
hazırlayıp temizler. Ocaklar hazırlanır, ateşler yakılır, etler kaynatılır, kavrulur, 
buğday kaynatılır. Etlerle buluşturulan buğday eskiden dibeklerde köyün genç 
erkeklerince dövülerek keşkek haline getirilirken, günümüzde bu dövme ve 
karıştırma işini traktör gücüyle çalışan büyük mikserler yapıyor.   

Yaklaşık on yıldan beri gözlemlediğim hayır hazırlıkları günler hatta haftalar 
öncesinden başlıyor Bayramiç’te. Köydeki evler bayrama hazırlanır gibi 
hazırlanır. Badanalar yapılır, halılar, kilimler, perdeler yıkanır. Köy hayrının 
yaklaşmasıyla birlikte evlere daha fazla hoşluk ve ferahlık girer. Hayıra birkaç 
gün kala sarmalar sarılır, mantılar yapılır, yoğurtlar mayalanır. Hayır günü her 
evde şenlik sofraları kurulur. Her gelen yeni konukla birlikte yeni sofra açılır.  
Uzaklardan gelen eş, dost, akrabalar, hısımlar önce evlerde ağırlanır, sohbetler 
edilir, hasret giderilir.  Öğlene doğru konuklarla birlikte, koltuk altlarında 
kilimlerle köyün mesire alanına gidilir. Çamlıkların gölgelerine bağdaş kurup 
oturulur, keşkek ya da pilavları taşıyan traktörler beklenir. 

Birkaç gruba ayrılan köyün gençleri orta büyüklükteki tepsilere koydukları 
keşkek ya da bulgur pilavlarını konuklara ikram ederler.

Kurşunlu köy hayırı
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A N A B İ L G İ

İkram miktarı

Köyün misafir hacmine göre koyun sayısı belirlenir. On, yirmi hatta sayısı 
bazı köylerde otuza kadar ulaşır. Ortalama 500 kg ile 1 ton arası buğday 
ya da bulgur pişirilir. 

16 haneli Kurşunlu Köyü’nde 5 yıl önce 14 koyun kesilmiş, 34 kazan 
keşkek ikram edilmişti. Göç veren köylerden biri olan Kurşunlu’da 
sonbaharda hasat sonrası bir hayır daha yapılır. En büyük hayırlardan 
birini gerçekleştiren Karaibrahimler Köyü 2018 yılında 2,5 ton buğday ve 
70 koyunla  220 kazan keşkek ikram etmiş.

Bazı köylerdeki hayırlarda ağırlanan konuk sayısı 10 bine yakın olmakla 
birlikte, köy hayırlarında ortalama bin ile 2 bin kişi ağırlanıyor. Ne kadar 
çok insan keşkekten nasibini alırsa o kadar iyi olacağına inanılıyor ve 
hayıra gelemeyenlere ziyadesiyle keşkek ya da pilav gönderiliyor.  

Görüşme ve tanışma ortamı yaratan köy hayırları aynı zamanda 
evlenecek çağa gelmiş gençlerin birbirlerini görüp tanımalarına da vesile 
olur. Örneğin, Muratlar Köyü’nde her yıl düzenlenen köy hayırında bekar 
gençler “Sevgi Sokağı” adı verilen yolda görüşüp tanışırlar.

Çiftçi Cemiyeti olarak da bilinen köy hayırları her yıl baharda yapılmakla 
birlikte sonbaharda hasat sonrası yılda iki kez hayır yapan köyler de var. 
Ayrıca Çanakkale Savaşı'nda askerlere su taşıdığına inanılan Ünzile Ebe 
için Yiğitler Köyü’nde 4 yılda bir  Kartala (bir nevi bazlama) Hayırı yapılır.

Aile hayırları

Bütün bir köyün ortaklaşa düzenlediği hayırın dışında bebek doğumu, 
askere uğurlama, hacı karşılama, ölmüşleri anma gibi nedenlerle özel aile 
hayırları da olur. 2017 yılında Mollahasanlar Köyü’nde  çeşitli vesilelerle 
23 hayır düzenlenmişti. Bu hayırlarda yedi çeşit yemek ikram edilebildiği 
gibi bulgur pilavı, yoğurt ve tatlıdan oluşan bir menü de olur.
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Başa Dön

A N A B İ L G İ

Somut Olmayan Kültürel Miras

UNESCO 2012 yılında köy hayırlarının en önemli ikramı olan Keşkeği, 
tören yemeği olması nedeniyle Somut Olmayan Kültürel Miras 
(SOKÜM) listesine aldı. (Çanakkale bölgesinde en lezzetli keşkek atalık 
sarı buğdaydan elde edilir.)

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı da “Hayır Geleneğini” SOKÜM 
envanterine şu tanımla ekledi. “Genellikle mayıs ayında başlayıp haziran 
ayının ortalarına kadar süren ve genellikle hafta sonu yapılan geniş katılımlı 
yemek (keşkek ve pilav) ziyafetlerine "köy hayrı" denir. Mevsim olarak 
tarım işlerinin başladığı zamana rastlayan köy hayırları, yeni bir başlangıç 
anlamına gelen baharın gelişini kutlamak, bereketli bir yıl olması dileğiyle 
dua etmek, kötülüklerden korunmak için düzenlenir. Bu vesile ile uzun 
süre birbirini göremeyen dostlar kavuşur, arkadaşlıklar pekişir, birliktelik 
duygusu tazelenir.“

Kaynakça
İlknur Çavuşoğlu, Kültürel Coğrafya 
Açısından Bir İnceleme: Çanakkale İlinde 
Geleneksel Köy Hayırları, Yüksek Lisans Tezi  

İbrahim Çekiç, Geçmişten Günümüze 
Törensel Bir Yemek: Keşkek, Yüksek Lisans Tezi 

Prof. Ahmet Yaşar Ocak, Hızır Yahut 
Hızır İlyas Kültü, Timaş Yayınları

Marcel Mauss, Armağan Üzerine 
Deneme, Alfa Yayınları

Üzerinde daha fazla araştırma 
ve tanıtım yapılması gerektiğine 
inandığım köy hayırları ile ilgili 
daha fazla bilgi edinmek isteyenler 
için mini bir kaynakça: 
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H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ

Yazın gözdesi çilek

Yerel çeşitler, geliştirilmiş çeşitlere kıyasla iklim şartlarındaki beklenmedik 
değişikliklerden (erken veya geç gelen sıcaklar, yağışlar vb.) daha az etkileniyor 
olsa da, ürünlerin ekim, dikim ve hasat dönemlerinde yıllara göre kaymalar 
yaşanabiliyor.

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

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

Tadı ve kokusuyla yaz meyvelerinin gözdesi: 

Çilek. Rengiyle gözlere şenlik, sayısız faydasıyla 

sağlığımıza destekçi. Yazın sıcak ve bunaltıcı 

günlerine inat içimizi ferahlatıyor, sofralarımızı 

şenlendiriyor.

Hazırlayan Gözde Özbey

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.

http://www.bugday.org
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Yaklaşık 23 yıldır sebze üretimi yapıyorum. Öncesinde fındık üretimi ve arıcılık 

yapıyordum. Fındık ve arıcılığa devam etsem de asıl işim sebze üretimi. Yaklaşık 50 

dönüm arazide üretim yapıyorum. Bunun yaklaşık bir dönümünde çilek üretiyorum. 

Bölgemizde çilek  üretimi Eylül, Ekim ve Kasım aylarında bir önceki yılların çilek 

sürgünlerinden elde edilen  taze fidelerin toprağa dikilmesiyle veya eski çilek 

fidelerinin  bulunduğu alanlarda yine bu aylarda toprak işlemesinin yapılmasıyla başlar. 

Bizim burada çilek her türlü toprakta yetişse de hafif kumlu, killi topraklarda verimi 

nispeten daha iyi oluyor. Gübre desteği mutlaka veriliyor. Özellikle dikimde çok iyi 

yanmış büyükbaş hayvan gübresi toprağa mutlaka verilmeli. Daha sonra yanmış hayvan 

gübrelerini iyice sulandırarak, sulama suyuna karıştırmak da faydalı oluyor. Yoğun 

olmasa da malçlama yeni yeni uygulanıyor. Biz tarlada yabancı ot mücadelesinde 

ağaç kepeği ve talaşı kullandık. Malçlama olmayan tarlalarda Eylül-Ekim ayında yapılan 

toprak işleme uygulamasından sonra, Şubat-Mart aylarında yabancı ot mücadelesi ve 

toprağın havalandırılması için çapa yapılıyor. Damlama sulama kullanıyoruz. 

Çileğin  bizim buralarda bildiğim hastalığı yok ama meyvesine kabuksuz sülük zarar 

veriyor. Zarar ekonomik boyutlarda olursa çilek tarlasının çeşitli bölgelerine küçük 

kaplarda bira koyarak etkili bir mücadele yapılabiliyor. 

Ürünlerimi İstanbul’daki Şişli ve Kadıköy ekolojik pazarlarında satıyorum. Üretim açık 

alanda olduğundan, çilek bizim buralar için çok riskli bir ürün. Malum Karadeniz 

Bölgesi epey yağış alıyor ve çilek yağmuru hiç sevmez. Hasadı 15-20 gün yapılabildiği 

için diğer sebzeler gibi telafisi de olmuyor. Örneğin, 2021 yılında üretim yok denecek 

kadar az oldu.  Kısacası ne yaparsan yap çilek buralarda pek yüz güldürmez.

Ali Yener Zonguldak, Çiftçi

Fotoğraflar: Ali Yener

H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ
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Yeliz Dermancı, İzmir, Menemen, Eczacı ve Çiftçi

Fotoğraflar: Yeliz Dermancı

H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ

Köyümüz çilekleri ile meşhur bir köy. Her sene Nisan ayında çilek festivalimizi yaparız.

Çilek tarlası oluşumu için 20 Ağustos itibarıyla tarla hazırlığımız başlar. Eylül ayında 

dikimleri yaparız. Öncelikle dikim yapılacak alana yanmış inek veya keçi gübresi atılır ve 

sürülür. Daha sonra özel ekipmanlarla yüksek çilek sıraları hazırlanır, UV filtreli naylonlar 

veya saman ile malç kaplaması yapılır. 

Çilek dikimi Eylül sonuna kadar yapılır. Çileklerin arasına böcek kaçırıcı olarak sarımsak 

dikilir. Çilekler tutuncaya kadar her gün sulama yapılır. Tuttuktan sonra yağmur 

durumuna göre haftada bir iki sulama yapılabilir. Yağmur güzel yağarsa Mart ayına 

kadar hiçbir işlem yapılmaz.

Mart ayı itibarıyla çileklerin arasındaki yabani otlar temizlenir ve sulama başlar. 

Suyumuzun şiddetine, toprağımızın yapısına göre her gün 1 ila 3 saat arası sulama 

yapıyoruz. İlk çıkan çiçekleri kök güçlensin gücü çiçeğe gitmesin diye makasla kesiyoruz.

Konvansiyonel tarım yapanlar birçok gübre atıyorlar. Bizim köyde ben, organikçi Halil 

abimden öğrendiğim bilgiler ve kendi eczacılık bilgilerimle hazırladığım botanik ilaçları 

kullanıyorum. Biz köklendirici olarak dikimin hemen arkasından, kardeş yapsın bıyık 

atsın diye humik asit uygularız. Azot kaynağı olarak önceden hazırladığımız ısırgan 

otu ilacımızı ve çeşitli kompost çaylarımızı hem yapraktan hem topraktan uygularız. 

Lahana suyu yine uyguladığımız bir koruyucu preparattır.
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Fotoğraf: Yeliz Dermancı

H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ

Çilek çok sık dikilir ve hava almazsa kök çürüklüğü olur. Bit, ballık, kurşuni küf, trips, 

kırmızı örümcek diğer zararlılarıdır. Çok düzensiz su verirsek yapraklar sararır demir 

eksikliği olur. Yaprak uçları kurumuşsa kalsiyumu magnezyumu az demektir. Çeşitli 

kültürel ve biyolojik mücadele yöntemleri ile bu hastalık ve zararlılardan korunuruz.

Dikim aralıklarına, güneş görmesine ve hava almasına dikkat ederiz. Sulamayı bitkiyi 

strese sokmayacak şekilde düzenli yaparız. Öncelikle amaç toprağımızı zenginleştirmek 

olmalı. Sağlıklı bitki sağlıklı toprakta yetişir. Toprağımızdaki yararlı mikroorganizma 

sayısını arttırmak öncelikli hedefimiz.

Geçen sene kurşuni küf hastalığı oldu. Tüm hasta çilekleri toplayıp araziden uzaklaştırdık 

sonra tek bir kez trikoderma ve basillus subtilis içeren bir bakteri uygulaması yaptık. 

İnanılmaz bir sonuç aldık ve tarlada bir tane bile kurşuni küflü çilek kalmadı.

Ballık bit vs. için organik sertifikalı papatya özü içeren ilaçları uyguluyoruz. Akabinde 

%2’lik sirke çözeltisi ve son olarak tabii ki ısırgan otu suyumuzu uyguluyoruz. Kırmızı 

örümcek için etil alkollü çözelti hazırlayıp yapraktan uyguluyoruz. En büyük sorun 

salyangozlar diyebilirim. Onlarla tam bir mücadele yapmak epey zor. Bira dolu kapları 

toprağa toprak seviyesinde gömüp orada biriktiriyoruz ve denk geldikçe elle topluyoruz.

Hasat mevsime göre 10 Nisan gibi başlar, 15 Haziran’a kadar devam eder. Ayrıca 

İzmir'de bazen bize sürpriz yapıp Kasım-Aralık aylarında tek tük çiçek açıp çilek verir.
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Yaklaşık üç aydır, yollarında çilekleri gözlediğim iki adet fideye bakıyorum.

Bu süreç o kadar keyifli ki, herkese en sevdiği meyve/sebzeyi yetiştirme cesareti 

diliyorum. İlk deneyimlerde sürecin aksaması, başarısızlık muhtemel. En önemli şey 

devamlılık.

Geçen sene de aynı şekilde bir adet çilek fidesini büyütüp geliştirmeye çalışmıştım. 

4-5 meyve aldıktan sonra bakımını aksattım, kışa çıkarken kendisini iyice boşladım. 

Sonrasında çileğin mevsimlik değil yıllık fide olduğunu öğrendim. Bir kez daha 

denesem mi diye düşünürken, çok sevdiğim bir arkadaşım, bahçesinden iki çilek fidesi 

sundu bana. Küçük tatlı tesadüflerin lezzetli meyvelerini almaya başladım. İçimdeki 

heves capcanlı.

Ufacık bir motivasyon, destek, işaret bekleyen meraklılara sesleniyorum:

Denemekten asla korkmayın! Kendi yetiştirdiğiniz gıdalar, yediğiniz en güzel şeye 

dönüşecek. Çünkü emeklerinizin karşılığını almak, haz duygusunu tetikliyor. 

Özce Bilge Demoğlu,  İstanbul, Balkon Çiftçisi

H A S A T  Ö Y K Ü L E R İ

Başa Dön

Fotoğraf: Özce Bilge Demoğlu



“Yaşasın Tohumlar” tişörtlerinden satın alarak Buğday Derneği’nin yerel 
tohumları yaşatmak için yürüttüğü çalışmalara destek olabilirsiniz.

Pembe Domates, Deli Bezelye, Cin Mısır ve Osmanlı Çileği tişörtlerini 
incelemek ve sipariş vermek için: dukkan.bugday.org

“Bizim tohumlar için yapabileceğimiz en 

büyük iş; onlara sadakat göstermek, onları 

elimizde geleceğimizi tutuyor olmanın 

getirdiği sorumluluk ile saklamak, taşımak, 

paylaşmak, takas etmek ve sağlıklı toprakla, 

suyla tekrar tekrar buluşturmak olabilir 

ancak.” ~ Victor Ananias

SATIN AL / DESTEK OL

Yaşasın 
Tohumlar!

https://dukkan.bugday.org/index.php?route=product/category&path=59
https://dukkan.bugday.org/index.php?route=product/category&path=59
https://dukkan.bugday.org/index.php?route=product/category&path=59
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Hazırlayan Özgür Göndiken ve Gökada Yılmaz

Plastikler okyanuslara ulaşmadan önce nehirlerden toplanabilir

İnsan atıklarını yakıta dönüştürmek

Nairobi'ye 100 km uzaklıkta bulunan bir şirket, insan atıklarını 

alternatif bir yakıta dönüştürüyor. Dönüştürülen yakıtlar ev 

ısıtmasından yemek pişirmeye kadar hemen her şey için 

kullanılabiliyor. 

Atıklar bakterileri öldürmek amacıyla yüksek sıcaklıklarda 

işleniyor. Briket haline getirilen atıklar talaşla karıştırılmadan 

veya geleneksel kömür blokları gibi diğer yanıcı maddelere 

ihtiyaç kalmadan kendiliğinden tutuşabiliyor.

D O Ğ A  D O S T U  T E K N O L O J İ

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.

Başa Dön

Haberin Devamı »

Haberin Devamı »

Okyanus ekosistemlerini plastik kirliliğinden korumak, 

yaşadığımız zamanın kritik çevresel zorunluluklarından 

biri. Kirliliğin boyutu göz korkutucu. BM Çevre Programı 

(UNEP), her yıl her yıl okyanuslara 8 milyon ton plastik atık 

eklendiğini söylüyor. Sert önlemler almazsak tahminler 

bunun 2025 yılına kadar iki katına çıkabileceğini gösteriyor. 

İstatistikler ezici görünebilir, engellenmesi imkânsız gelebilir. 

Ancak bir dizi şirket sorunu kaynağında çözmek için 

uğraşıyor. Şimdiden büyük bir fark yaratan, düşük teknolojili 

ama yenilikçi çözümler getiriyorlar.

Fotoğraf: Shutterstock

Fotoğraf: Canva

https://www.bugday.org/blog/%ef%bb%bfplastikler-okyanuslara-ulasmadan-once-nehirlerden-toplanabilir/
https://www.bugday.org/blog/insan-atiklarini-yakita-donusturmek%ef%bb%bf/
https://www.bugday.org/blog/deniz-yosunundan-surdurulebilir-ambalaj-uretimi%ef%bb%bf/
https://www.bugday.org/blog/asyadaki-ilk-eco-sim/
https://www.bugday.org/blog/israil-uretimi-bitki-bazli-et/
https://www.bugday.org/blog/israil-uretimi-bitki-bazli-et/
https://www.bugday.org/blog/%ef%bb%bfplastikler-okyanuslara-ulasmadan-once-nehirlerden-toplanabilir/
https://www.bugday.org/blog/%ef%bb%bfplastikler-okyanuslara-ulasmadan-once-nehirlerden-toplanabilir/
https://www.bugday.org/blog/insan-atiklarini-yakita-donusturmek%ef%bb%bf/
https://www.bugday.org/blog/insan-atiklarini-yakita-donusturmek%ef%bb%bf/


35 YAZ 2022

WWOOF ile Arjantin

2020 yılının başından beri etkisini hissettmeye devam ettiğimiz pandemi 
süreci, hepimizin hayatına farklı şekillerde dokunurken, benim hayatımı ise 
tamamıyla değiştirdi. Uzun süredir kendimle ilgili arayışlarım, bu süreç ile 
beraber hayatlarımızın da kısıtlanması ile benim için yeni bir süreci doğurdu. 
Profesyonel hayat, gündelik işler, koşturmacalar derken sürekli belirli bir 
termin süresini yakalamak zorunda kalıyoruz. Sorumluluklarımız, trafikte 
geçen saatlerimiz, sevdiklerimiz ve kendimize ayırmak istediğimiz zaman ve 
beraberinde geçen yıllar...

Çok uzaklara yeni bir hayata… 

10 yıldır çalıştığım kurumsal hayatıma ara vererek, sevdiklerimden 

ve 32 yıldır yaşadığım şehrim İstanbul’dan uzakta, yalnız başıma 

çıktığım bu yolculukta ilk durağım; Arjantin’in doğa harikası 

Patagonya bölgesinde yer alan El Bolson’daki Confluenza çiftliği! 

Mart ayındayız ve ben yaklaşık bir aydır buradayım. Yaz sezonu

yavaş yavaş bitmekte... Peki neden buradayım, 

burada ne yapıyorum? 

Yazı FotoğraflarIşıl Dikici Işıl Dikici Arşivi

G Ö N Ü L L Ü  D E N E Y İ M İ

Doğa harikası Patagonya Bölgesi'nde yer alan 
El Bolson'daki gönüllülük hikâyem
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Hâlbuki en başından doğru ilerlemiştim; harıl harıl çalıştığımız o üniversite 
sınavı, tabir yerindeyse kendimi kurtarmaya yetecek bir puan, sonucunda iyi 
bir üniversite, okulu uzatmadan zamanında alınan diploma ve bunların getirisi 
olarak da Türkiye şartlarında iyi koşullara sahip bir iş... Sonuç olarak tüm bu 
emeklerimizin karşılığında almayı beklediğimiz, neredeyse ilkokul sıralarından 
beri bize sunulan paket! İşte ben de tam oradaydım. Paket ellerimde(!) ama garip 
bir hissiyat da var içimde, bir şeyler eksik gibi... Hep içimde bir yerlerde farklı bir 
şeyler yapmam gerektiğini hissediyordum ama bir türlü adım atamıyordum. Ta 
ki tüm insanların olduğu gibi benim de yaşamımı derinden etkileyen pandemi 
sürecine kadar…

Pandemi koşullarında, sosyal hayatlarımızın da kısıtlanmasıyla birlikte çaresizce 
kovalıyordum... Ne yapmalıydım? Bu sorunun cevabını henüz bilmiyordum... 
Meditasyon, yoga, pozitif psikoloji eğitimleri, kişisel gelişim kitapları, online 
kendini tanıma ve anlama eğitimleri, kişilik testleri… derken sorumun cevabına 
hâlâ tam anlamıyla ulaşabilmiş değildim.

Tabii ben bu şekilde kendimi gaza getirirken bir yandan pandemi hâlâ sürmekte 
ve seçenekler de bir hayli kısıtlıydı. Sonra aklıma uzun süredir üyesi olduğum 
Buğday Derneği'nin merakla takip ettiğim TaTuTa projesi geldi. Siteye kayıt 
oldum ve Türkiye'de bir çiftlikte gönüllü olarak çalışmaya karar verdim.

Hayal edin…

Doğa ve hayvanlarla hep farklı bir ilişkim olduğunu düşünürdüm zaten. Vegan 
ağırlıklı besleniyor, olabildiğince az tüketmeye çalışıyor, tüm eylemlerimde 
doğayla uyum içerisinde yaşamaya çalışıyordum. Fakat, bu öylesine bir deneyim 

G Ö N Ü L L Ü  D E N E Y İ M İ

Önce şu hapsolduğumuz sanal dünyadan bir kopmalı, bilgisayarın 

başından kalkmalı, farklı bir ortama girmeli ve gerçek bir deneyim 

yaşamalı! Arayışlarıma da orada devam etmeliydim. Öğrene öğrene 

gerçek adımlar atarak, insan hikâyelerine, doğaya gerçekten 

dokunarak, tam anlamıyla şöyle hakkını vere vere yaşayarak yani! 

Aklımda hep aynı soru dönüyordu; ne yapmalı, ne yapmalı?
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değildi, kesinlikle burayı hayal ederek okumalısınız; her sabah gün doğumu ile 
uyanıp sadece ayak seslerinizi ve kuşları duyduğunuz sakin yürüyüşleri, toprakla 
buluşturduğunuz ve sonrasında sizin elinizin değdiği özenle büyüyen ürünleri, 
dalından kopardığınız taze ve zehirsiz sebzelerle hazırladığınız keyifli sofraları, 
bedensel ve duygusal olarak emek verdiğiniz işin sonunda hak ettiğiniz kahve 
molalarınızı, kimi zaman açık havada film izlediğiniz kimi zaman da terasta kitap 
okuduğunuz akşamları... Hayal edin! Bunlar sadece kısıtlı zamanlarda burada, 
bu çiftlikte yaşadıklarımdı. Bir de benzer deneyimleri farklı yerlerde yaşamanın 
ne kadar büyülü olacağını düşündürdü bana. 

Doğayla olan alışverişimizi kaybedip, sürekli talep ettiğimiz bu düzenin 
dışına çıkarak, toprağa dokunarak ve hissederek, güven ve dostluk ile inşa 
edebileceğimiz sürdürülebilir bir hayat... Mümkün müdür cidden? En azından 
denemeye değer dedim!

Eve döndüğümde hemen bir araştırma sürecine girdim. Daha fazla çiftliğe 
gitmeli, katkı sağlamaya, bolca öğrendiğim, beni oldukça iyi hissettiren kişisel 
dönüşüm sürecime devam etmeliydim... Ve ufak bir araştırma sonrasında 
gelen çılgın fikir şuydu; yalnızca Türkiye sınırlarıyla kalmayıp konfor alanımdan 
çıkmalıydım! Kendi sınırlarımı ve yapabileceklerimi keşfetmeye doğru yol 
almalıyım diye düşündüm. Madem bu yola girdik, sınırlar olmadan, daha uzağa...

Bir sonraki soru; yıllardır seyahat etme hayali kurduğum Güney Amerika’da 
acaba bu tarz sürdürülebilir bir projenin gönüllüsü olarak yer alabilir miydim? 

G Ö N Ü L L Ü  D E N E Y İ M İ
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G Ö N Ü L L Ü  D E N E Y İ M İ

Ve karşımda; WWOOF Independents.
 
Tüm Dünya’ya yayılmış WWOOF ekolojik hareketinin, Güney Amerika ayağı. 
Hemen üye olarak, işleri ciddileştirmeye karar verdim. Araştırıyorum... Arjantin 
El Bolson’da Confluenza Çiftliği. Konuşulan diller: İspanyolca, açıklama 
İspanyolca... İspanyolca biliyor muyum? Hayır... El Bolson’u biliyor muyum? 
Ona da hayır. Peki bunlar önemli mi? Tabii ki evet...

Zaten radikal olan kararımı daha kolay bir zemine taşıdığını söyleyemeyiz en 
azından. Tüm bu araştırmalar sırasında aralık ayının başlarındaydık. Neden ve 
nasıl diye soracaklara ise inanın mantıklı bir cevabım yok... Ama yaptım! Şubat 
oraya gitmek üzere ilk mesajımı buraya attım ve beklemeye koyuldum. Henüz 
istifa yok, uçak bileti yok. Arjantin hakkında yeterli bilgi de yok... İki gün sonra 
gelen kabul mesajının sıcaklığı, kucaklayıcılığı ile kararım net! Gidiyorum! 

Geriye şirket ile konuşmak, istifa etmek, işleri teslim etmek, ailene bu kararını 
açıklamak, evini kapatmak, para durumunu ayarlamak, sevdiklerinle vedalaşmak 
gibi ufak tefek işler kalıyor.

Bir aydan fazladır burada olan biri olarak söyleyebilirim ki; yapıyorsunuz 
arkadaşlar hem de hayal ettiğiniz, kafanızda kurduğunuz, büyüttüğünüz kadar 
zor olmadan yapıyorsunuz. Zor değil, inanın hiç değil. Üstelik bu süreci çok 
kısıtlı bir zamana sığdırmış biri olarak söylüyorum bunu. 

Gitmek için hepimizin bildiği o prosedürler tamamlanıyor, PCR testim 
negatif çıkıyor ve uçağımdan bir gün önce, bilgisayarımı şirkete teslim ediyor, 
sevdiklerime gözyaşları içerisinde veda ederek buraya geliyorum.



39 YAZ 2022

G Ö N Ü L L Ü  D E N E Y İ M İ

”Yeni evine hoşgeldin”

32 yaşındayım ama içimde 15 yaşındaki bir çocuğun kalbi atıyor... Fazlasıyla 
heyecanlıyım, yalan yok birazcık da korkuyorum... Çünkü belirsizlik de var, ne 
hissettiğimi tam olarak bilmiyorum ki... 

İstanbul-Buenos Aires, Buenos Aires- Bariloche uçak yolculukları ve El Bolson’a 
otobüs... Derken geldim, durakta bekliyorum, karşılamaya çiftliğin sahibi Ado geliyor 
ve tam da hayal ettiğim şekilde öpüp, sımsıkı kucaklayarak ”Yeni evine hoşgeldin.” 
diyor. “Bienvenida a tu casa nueva” Mutluluk, sadece mutluluk... Beklentilerinle 
karşılaştığının örtüşmesi... İnanılmaz bir hismiş! Çiftliğe geçiyoruz... 

Ado’nun eşi Nancy ve diğer gönüllülerle tanışıyorum. Bask bölgesinden 
Kris, çiftlikte yaşayan, tarım okuyan ve işlere yardımcı olan Agos, La Pampa 
bölgesinden Eugue, Buenos Aires’ten Sofia... Kimse İngilizce konuşmuyor, 
yavaşça tane tane kelimelerle anlatıyor Ado, keşke yavaş konuşmak anlamama 
yardımcı olsaydı diye geçiriyorum içimden “Zanahoria” havuç demekmiş. 
Çiftlikte ilk öğrendiğim İspanyolca kelime. Sonrasında Remolacha, zapatillo 
ve daha nicesi... Ado, yavaş yavaş nesneleri, eylemleri göstere göstere bana 
sadece çiftlik işlerini değil, İspanyolca konuşmayı da öğretiyor.

Çiftlikte çalışma koşullarından bahsedeyim biraz da... Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri sabahları 4 saat, Salı ve Perşembe günleri ise sabahları ürünlerin 
pazarda tüketici ile buluşması nedeni ile akşam 5’te başlayacak şekilde 2-3 saatlik 
bir çalışma düzenimiz var. Haftasonları ise serbest zaman. Sabah çalıştığımız 
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G Ö N Ü L L Ü  D E N E Y İ M İ

günlerde pancar, patates, havuç, mısır, domates, salata, roka, fesleğen, 
maydanoz ve daha bir çok ürünü toplayıp yıkayıp düzenleyip pazarda satılması 
için sepetlere yerleştiriyoruz. Hayatımda yediğim en lezzetli ve tatlı kıpkırmızı 
cherry domatesler burada yediklerim. Hele sarı cherry domatesler o kadar iyi 
ki... Ado ile ne kadar cherry toplarsam sonunda kaç tane yiyebilebileceğim 
üzerine her seferinde pazarlığa oturmak zorunda kalıyorum. Biraz eğlendikten 
sonra doyasıya yememe izin veriyor. Molalarımızda ise bu sefer kahve değil, 
bizdeki siyah çay misali buranın geleneksel içeceği olan “Mate” içiyoruz. “Çay” 
diyemiyorum, çünkü çay değil diyorlar, mate sadece mate! Peki. 

Salı ve Perşembe günleri ise yabani otları temizleme, yeni ekin alanlarını 
düzenleme ve sonbahar için hazırlık gibi işlerimiz oluyor. Hoparlörden 
müziğimizi açarak sohbet ederek, zaman zaman toprakla yıkanırmışçasına 
kirlenerek fakat bir o kadar eğlenerek hep beraber çalışmanın keyfine varıyoruz. 
O zamanlardan sonra eve dönüp duş almanın keyfi inanılmaz... Tıpkı zor ve 
yorucu geçen bir günün sonunda hak ettiğiniz kahveyi yudumlamak gibi...

Gönüllülere ayrılan, içinde banyo, 

mutfak, yemek ve sosyalleşme 

alanının olduğu bir evimiz var. Her 

pazar beraber pişirip yediğimiz 

aile sofralarımız... Bizler dışında 

hayatımıza renk katan köpeğimiz 

Mona, iki kedimiz Dormilondo ve 

Nutella ve tabi geceleri bakmaya 

doyamadığımız yıldızlarımız var... 

Hayat burada sakin ve yavaş akıyor ya 

da belki de sadece bana farklı gelecek 

şekilde olması gerektiği hızda... Hayat 

burada duş alırken şarkı söylettirecek, 

yemek hazırlarken dostlarınızla dans 

ettirecek, kadeh kaldırırken “sağlığına” 

dedirtirecek doygunlukta... Benim 

hayatım buralarda... Şimdilik...
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Başa Dön

G Ö N Ü L L Ü  D E N E Y İ M İ

Bu noktaya geliş ve WWOOF ile ilk çiftlik maceramdan bir paylaşım yapmak 
istedim. Bu elbette benim yolculuğum, benim maceram. Ama şunu söylemem 
gerekirse, 32 yaşında göreceli olarak bir şeylere geç kalmış, düzgün işi, iyi insan 
ilişkileri olan, kimine göre deyim yerindeyse “rahat batmış” biri de olsam -ki 
asla değil çünkü bu bambaşka bir deneyim, yaşadığımı hissettiren inanılmaz bir 
keşif- size sunulanlarla değil, kendi isteklerinize göre yola çıkma, değiştirme 
cesareti asla çok uzağınızda değil. Sizlere kendimi bulduğum bu cesaretimden 
bir nebze de olsa verebilmiş olmayı umuyorum...

Arjantin’deki ailem Ado, Nancy, çiftlikteki dostlarım Agos, Kris, Eugue, Sofia’ya 
çok teşekkürler, güzel şeylerin her yerde olabileceğine beni inandırdıkları için. 
Her zaman sevgi ile, aşk ile...

Siz de böyle bir deneyimi yaşamak 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.

https://wwoofturkey.org/
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Selda Bilen ve

 “Gıda krizine karşı yerli 
üretim desteklenmeli.”

Ekolojik Ürün Üreticisi

 %100 Ekolojik Pazar Esnafı

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

Kültürümüzün en temel besin maddelerinden 
biri olan ekmeğin üretiminde hem sağlığa 
hem de çevreye zararlı katkı maddelerinin 
kullanıldığını belirten Latif Yıldırım, organik 
sertifikalı hammaddeler ile ürettiği ürünleri 
%100 Ekolojik Pazarlar’da tüketiciler ile 
buluşturuyor.

%100 Ekolojik Pazarlar’ın güzel bir buluşma 
mekânı olduğunu söyleyen Selda Bilen, 
sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyen herkesi, 
alışveriş merkezlerine gitmek yerine, 
pazarlara gelerek hem ekolojik üreticilerle 
tanışmaya hem de alışverişlerini yapmaya 
davet ediyor.

Hazırlayan Ayşe Nur Ayan

Başa Dön

Latif Yıldırım

1. BÖLÜM Videoyu izle 2. BÖLÜM Videoyu izle

https://youtu.be/zoM3z6WoM7I
https://youtu.be/zoM3z6WoM7I
https://youtu.be/zoM3z6WoM7I
https://youtu.be/zoM3z6WoM7I
https://youtu.be/dvl9Y6M2Nlc
https://youtu.be/dvl9Y6M2Nlc
https://youtu.be/dvl9Y6M2Nlc
https://youtu.be/dvl9Y6M2Nlc
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P R O J E

Akdeniz Agroekoloji 
Kervanı İzmir’de

Buğday Derneği, Akdeniz Agroekoloji Kervanı – MedCaravan projesi 

kapsamındaki ilk saha uygulamasını 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde 

İzmir’de gerçekleştirdi.

Hazırlayan Oya Ayman

Buğday Derneği’nin geleneksel agroekoloji bilgisinin derlenmesi ve 
agroekolojinin yaygınlaşması amacıyla Akdeniz ülkeleriyle birlikte yürüttüğü 
Akdeniz Agroekoloji Kervanı – MedCaravan proje ekibi, İzmir’deki gıda 
toplulukları üretici ve türeticileri ile bir araya geldi.

Gıda üretiminden erişimine kadar her aşamada uygulanabilecek sürdürülebilir 
örnekleri derlemeye yönelik düzenlenen ilk saha uygulaması kapsamında, Gediz 
Ekoloji Topluluğu’nun gıda dağıtım gününde üretici ve türeticilerle görüşmeler 
yapıldı. Ayrıca, İzmir’deki diğer gıda topluluklarından (Originn, BİTOT, Homeros) 
temsilcilerin de katılımıyla Foça’daki Fadime Zülfikargil Çiftliği’nde bir buluşma 
gerçekleştirildi.

Fotoğraf: Buğday Arşiv
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* Agroekoloji, güvenilir ve besleyici gıdaların doğa-dostu yöntemlerle üretilip herkese ulaşabildiği 
bir gıda sistemine geçiş için uygulanabilir yollar sunan bir yaklaşım ve bir toplumsal harekettir. Gıda 
sistemlerinin ekolojik açıdan duyarlı, ekonomik açıdan uygulanabilir ve sosyal açıdan adil olacak şekilde 
dengelenmesini amaçlar. Sosyal adaleti teşvik eder, kültürel kimlikleri besler ve kırsal yaşamı güçlendirir. 
Bilimsel yönüyle, tarımsal ekosistemlerin bileşenleri arasındaki etkileşimleri inceler. Uygulama yönüyle, 
doğal kaynakları koruyup geliştiren dirençli ve istikrarlı üretim sistemleri oluşturur.

P R O J E

Proje ekibinin üretici ve türeticileriyle yaptıkları görüşmelerde, agroekolojik 
yöntemlerle yetiştirilen ürünlere aracısız erişim konusunda gıda topluluklarının 
biriktirdiği deneyimler derlendi.
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden toplanacak, özellikle doğa dostu geleneksel 
agroekoloji bilgisinin ve deneyimlerinin, hem Buğday Derneği hem de proje 
ortağı ülkeler tarafından video, podcast ve makaleler aracılığıyla paylaşılması 
planlanıyor.

Akdeniz Agroekoloji Kervanı – MedCaravan Projesi
Toprak kalitesinin giderek bozulması, yaklaşan kuraklık ve su kıtlığı, biyoçeşitlilik 
kaybı, kirlilik ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, sürdürülebilir ve adil üretim ve 
paylaşım yöntemlerinin acil bir biçimde yaygınlaşmasını gerektiriyor. Bu nedenle 
gıda üretiminde iyi örnekleri acilen öğrenmemiz ve paylaşmamız gerekiyor. 
Bir yandan insanlarla birlikte diğer canlıların sağlığı ve tabiatta bozulan yapıları 
onarmaya çalışırken, diğer yandan da küçük üreticiler ve aile çiftlikleri tarafından 
uygulanan sürdürülebilir ekolojik uygulamalara ortak olan, destekleyen türetici 
topluluk ve organizasyonlarının da yaygınlaşması bir zorunluluk.

Buğday Derneği’nin, AB tarafından Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen 
ve İtalya’dan DEAFAL (European Delegation for Family Farming in Asia, 
Africa and Latin America) liderliğinde ve URGENCI (Fransa), Zelena Tranzicija 
(Sırbistan), HSEP (Hırvatistan) ve FCiencias.ID (Portekiz) ortaklığında yürüttüğü 
Akdeniz Agroekoloji Kervanı – MedCaravan projesi, gıda üretiminden erişimine 
kadar her aşamada uygulanabilecek iyi örneklerin derlenerek paylaşılmasını; 
böylelikle agroekolojik uygulamaların yaygınlaşmasını amaçlıyor.

MedCaravan projesi ile, hem agroekoloji alanında eğitim için bir metodoloji 
geliştirilmesi hem de yerelde ve kırsaldaki agroekoloji bilgisinin toplanması ve 
çiftçilere eski, kadim bilgilerini paylaşma fırsatı verecek bir platform yaratılması 
için çalışmalar yürütülüyor. Projede ayrıca, ihtiyaç duyan herkesin bu iyi 
uygulamalara erişiminin de kolaylaştırılması hedefleniyor.

Başa Dön
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Balsara dediğimiz, daha çok erik ağaçlarında görülen ve arıların bal aldığı bir çeşit 

yapışkan parazit bitkiden tazyikli su ile kurtulmak mümkünken neden hem arıları 

öldüren hem de bizi zehirleyen pestisitleri kullanalım ki? 

Kırmızı örümceklerin en sevdiği yaz meyvesi patlıcan. Büyük bir iştahla patlıcanları 

yiyorlar. Eğer siz de yazı patlıcansız geçirmek istemiyorsanız, kırmızı örümcekleri arap 

sabunu yardımıyla uzaklaştırabilirsiniz. 

Daha önce hiç tuta kelebeği (domates güvesi) görmediyseniz bahçenize 

sivrisineklerin geldiğini düşünebilirsiniz. Ancak sivrisinekler daha çok durgun sularda 

ve kan ihtiyacını giderebileceği yerlerde bulunur. Açıkta su bırakmazsanız sivrisinekler 

bahçenizde üremez. 

Domatese gelen tuta kelebeğini ise elma sirkesinin kokusu ile kovuyoruz. Lancalara 
(çanak, fıçı) doldurduğum elma sirkesini beşer metre aralıklarla domates ektiğim 
bahçeye bırakıyorum. Haftada bir bahçeyi gezerken sıcaktan buharlaşıp azalan 

sirkenin üzerine kabın alacağı kadar tatlı su karıştırıyorum ki koku yaymaya devam 

etsin.

Doğadaki böcü 
börtü uyanıyor…

Çocuklarımızın yediği gıdalara zehir 

atılıyor. Oysa tüm canlıları hasta eden, 

toprağımızı kirleten tarım zehirlerini 

kullanmadan da üretim yapabiliriz.

100 lt suya 3 kg arap sabun ve 1 kg alkol ekleyip 

eriyene kadar iyice karıştırıyoruz. Patlıcanlara 

püskürtülerek uygulanan bu karışım sayesinde 

hem kırmızı örümceklerden kurtuluyoruz hem de 

patlıcanlar ışıl ışıl parlıyor.

T O P R A Ğ A  Y A Z I L A N  N O T L A R

Yazı Halil Halaç

Arap
Sabunu

SuAlkol
3 kg100 LT1 kg
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T O P R A Ğ A  Y A Z I L A N  N O T L A R

Fotoğraf: Ayşe Nur Ayan

Başa Dön

Köydeki bütün konvansiyonel domatesler bittikten sonra tuta kelebeği diyor ki, “Bu çok 

pis kokuyor ama açlıktan ölmektense ben bu domatesleri yemeyi tercih ediyorum.” 

En son gelip benim zehirsiz domatesleri de götürebiliyor.

Fasulye ve barbunyada illa ki karaballık* oluyor. Yuvalandığı yerde yaklaşık 100 tane 

görebilirsiniz. Dokunduğunuzda eliniz hemen ıslanır. Karabalığın çaresi de üzüm 

sirkesi.

*Kimi böceklerin çıkardığı şekerli sıvıya yapışarak yaprak, filiz ve meyvelerin kurum 

karası bir renkle kaplanmasına yol açan bir mantar.

50 litre suya 1 litre üzüm sirkesi karıştırıp 200 metrekarelik 

alanda ektiğim fasulye ve barbunyaya yüksek tazyikle 

uyguluyorum. Piyasada satılan üzüm sirkeleriyle böcek 

ilacı olmaz, tarım zehiri (pestisit) sıkılmadan üretilen 

üzümlerden yapılan sirkeyi kullanmanızı tavsiye ederim.Suuzum
sirkesi

50 LT1 LT
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Buğday günlüğü

Buğdaygiller İstanbul'da
Zehirsiz Kentlere Doğru projemizin toplantıları 
nedeniyle 12-14 Mayıs’ta Buğdaygiller İstanbul’daydı. 
Belediye temsilcilerinin ve uzmanların katılımı ile 12-13 
Mayıs’ta düzenelen “Belediyeler Çalıştayı”nda, vektörle 
mücadelede doğa dostu alternatifler ve bunların 
uygulanması ile ilgili bilimsel yaklaşımlar, kurumlar arası 
işbirliği ve halkın katılımı gibi konular ele alındı. 
14 Mayıs Cumartesi günü ise Zehirsiz Sofralar Platformu 
üye ve destekçileri, “Zehirsiz Kentlere Doğru” projesi 
kapsamında bir araya geldi. Zehirsiz Sofralar ve Zehirsiz 
Kentler yolunda Zehirsiz Sofralar Platformu’nun işbirliği 
içerisinde yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi, hedefler 
belirlendi. Buğdaygiller üç günlük yorgunluğun ardından 
gülümsemeye devam ettiler.

Antalya Çevre Festivali'ndeydik
Buğdaygillerden Gözde, Çağla ve Aybüke 12-15 
Mayıs arasında Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 
düzenlediği Çevre Festivali'ndeydi. Antalya’nın dik 
falezlerinde, denize nazır festival alanında dört gün 
boyunca açtığımız standımızda hem yayınların 
satışı yapıldı hem de ilgililere derneğin faaliyetleri 
anlatıldı. Çağla çocuklar için böcek oteli atölyesini 
yaparken, Gözde “Zehirsiz Sofralar” projesini ve 
“Ekolojik Yaşam Pratikleri"ni anlattı.

İzmirli Buğdaygiller Ekoloji Fuarı'ndaydı
İzmirli Buğdaygiller, 26-29 Mayıs arasında 11'incisi 
düzenlenen İzmir Ekoloji Fuarı'nda Buğday Derneği’ni 
temsil etti. Ekoloji Fuarı'nda Türkiye’yi ulusal ve 
uluslararası alanda temsil eden sertifikalı organik 
ürünler ve sektörün paydaşları yer aldı. Ekolojik 
Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) işbirliği ile İZFAŞ 
tarafından gerçekleştirilen fuarda, dört gün boyunca 
çeşitli etkinlikler, söyleşiler gerçekleştirildi.

Başa Dön

Hazırlayan Gözde Özbey



Ekolojik yaşama 
katılın

Atölyelerimiz

Ekolojik krizi engellemek ve doğaya verdiğimiz 

zararı onarmak için yapabileceğimiz çok şey var. 

Gelin, ilk adımı birlikte atalım.

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.

Buğday Derneği olarak ihtiyaç duyanlara, ekolojik 
yaşamın her alanında bilgilenebilecekleri, bu 
alandaki deneyimlerden ilham alabilecekleri 
etkinlik ve atölyeler düzenliyoruz. 

» Şehirde ekolojik yaşam

» Atıksız yaşam

» Tohum hayattır

» Kompost - Mutfak 
atıklarınızı dönüştürün

» Kent bahçeciliği 

» Organik tarım

» Zehirsiz sofralar 

» Sağlıklı, güvenilir gıdaya 
ulaşmanın yolları

» Ekşi maya ekmek

» Fermente gıdalar

» Gerçek temizlik 

» Ekolojik arıcılık ve arı ürünleri

» Ekolojik tasarım ve mimari

» Şehirde su hasadı

P A Y L A Ş I M L A R

https://www.bugday.org/blog/tebrik-karti/
http://dukkan.bugday.org
mailto:mailto:dernek%40bugday.org?subject=
https://dukkan.bugday.org/index.php?route=product/product&path=60&product_id=68
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E K O P A N O

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

Atıksız Sev, İstanbul’da belirli aralıklarla doğada atık toplama etkinlikleri yapan 
bir topluluk. Doğada yürüyüş yaparken atıklarla karşılaşmama hayaliyle 
çalışmalarına devam ediyorlar. Mart 2022'de İstanbul Kent Üniversitesi'nden 
18 gönüllünün katılımıyla Kemerburgaz tarafındaki Küçük Orman'da 11 
çöp torbası atık toplandı. Nisan 2022'de, dört gönüllü Mağlova Kemeri'nde 
gerçekleştirdiği etkinlikte 5 çöp torbası; Mayıs 2022'de ise Atıksız Sev'den 
iki gönüllü Mersin'de 3 çöp torbası atık topladılar. Amaçları, vatandaşların 
atıkların nasıl değerlendirebileceğini öğrenerek, yaşam tarzını atıklarını 
azaltacak şekilde değiştirmelerini sağlamak. Topluluğun etkinliklerine 
katılmak için instagram @atiksizsev üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Manisa’nın Gölmarmara ilçesine ismini veren Marmara Gölü, 2011 yılından 
2021 yılına kadar geçen 10 yılda, hatalı su politikaları sonucunda, yüzey 
alanının yüzde 98,18'lik kısmını kaybetti ve neredeyse tamamen kurudu. 
Altıparmak Hukuk Bürosu, Marmara Gölü’nün, Türkiye’nin BM İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi’nden ve Paris İklim Anlaşması’ndan kaynaklı taahhütlerine 
tamamen bu taahhütlere aykırı politikalar sonucunda kuruduğunun ve bu 
kurumadan kamu idarelerinin sorumlu olduğunun tespiti için, Manisa İdare 
Mahkemesi’nde Türkiye’nin ilk iklim davasını açtı. Detaylı bilgi burada 

İklim İçin Gençlik Türkiye Hareketi, Karbonsuz bir gelecek için Türkiye’nin 
en geç 2030 yılına kadar kömürden çıkacağını acilen açıklamasını 
istiyor. Hareket, Türkiye’nin açıkladığı 2053 karbonsuzlaşma hedefine 
ulaşmak için gerçekçi ve samimi adımlar atmasını talep ediyor. Bunun için 
öncelikle, 2030 yılına kadar gerçekleşecek elektrik üretiminde kömürden 
vazgeçilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Talepleri arasında emisyonları 
azaltmak için çalışmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarını bir araya 
getiren yerel bir iklim değişikliği ortaklığı düzenlenmesi, taşıma ihtiyacını 
en aza indirmek ve yeşil enerji ile çalışan taşıma yöntemlerinin teşvik 
edilmesi, etkinleştirilmesi ve ormansızlaşmanın durdurulması var. Harekete 
geçmek için zamanımız azalıyor. Hep birlikte sesimizi duyurabiliriz

Başa Dön

Fotoğraf: Altıparmak Hukuk

Fotoğraf: Beran Paçacı

Fotoğraf: Change.org Türkiye

Hazırlayan Gözde Özbey

Atıksız Sev

Türkiye’nin ilk iklim davası

2030'a kadar kömürden çıkılsın

https://www.instagram.com/atiksizsev
https://altiparmakhukuk.org/duyuru-turkiye-nin-ilk-iklim-davasi-acildi
https://www.change.org/p/gen%C3%A7ler-sesleniyor-t%C3%BCrkiye-iklim-krizini-ve-bizim-gelece%C4%9Fimizi-ciddiye-almak-t%C3%BCrkiye-t%C3%BCrkiye-karbonsuz-bir-gelecek-i%C3%A7in-2030-a-kadar-k%C3%B6m%C3%BCrden-%C3%A7%C4%B1ks%C4%B1n-change-org-komurdencikis-k%C3%B6m%C3%BCrs%C3%BCz2030-csbgovtr-murat-kurum-mbirpinar#:~:text=fazla%20bilgi%20et.-,T%C3%BCrkiye%2C%20karbonsuz%20bir%20gelecek%20i%C3%A7in%202030%27a%20kadar%20k%C3%B6m%C3%BCrden%20%C3%A7%C4%B1ks%C4%B1n,fazla%20imzalanan%20kampanyalardan%20birisi%20olur
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İlham veren kitaplar
Bizi dönüştüren, ekolojik yaşam mücadelemizde bize 

ilham veren kitapları sizin için derledik.

Kendi Toprağınızı Üretin, Diana Miessler, 

Çeviri: Evren Yıldırım, Doğan Kitap

Permakültür Uygulamaları, Sepp Holzer, 

Çeviri: N. Ceren Sümer Turanlıgil, 

Yeni İnsan Yayınevi

Hazırlayan Özlem Gürtunca

O K U M A  Ö N E R İ L E R İ

“Aslında doğanın bitkileri beslemek için 
laboratuvarlarımızda ürettiğimiz besin 
elementlerine ihtiyacı yok. Yeterince organik 
madde (yaşayan ya da yaşamış şeyler) 
verildiğinde ve kendi haline bırakıldığında 
toprak besin ağı bitkileri beslemek için bizim 
daha ne olduğunu yeni yeni anlamaya 
başladığımız bir ağ kurar.” 

Önsözünde Dr. Elaine Ingham’ı, çevirisinde 
Evren Yıldırım’ı gördüğümüzde, toprağın 
büyülü kapılarını bize açan bir kitapla karşı 
karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Diane 
Miessler’in eğlenceli ve basit dili, hem 
toprağın altındaki bitkiler ve diğer canlılar 
arasındaki karmaşık ilişkiler ağını, hem de 
gıda yetiştirmek ve topraklarımızı onarmak 
için yapmamız gerekenleri açıklarken, kitabın 
son derece anlaşılır olmasını sağlamış. Kitabın 
en başındaki sağlıklı ve yaşayan toprak için 
10 öneri duvara asmak için bire bir. Yaşayan 
bir toprak için kitabın sayfalarını çevirmeye 
başlayın.

Permakültür ilkelerini özgün yöntemlerle 
birleştirerek yaptığı uygulamalarla bilinen 
Sepp Holzer, bu kitabında gıda yetiştirmeden, 
meyve bahçesi oluşturmaya, mantardan 
kümes hayvanları yetiştiriciliğine kadar bir 
sürü yöntemi Avusturya’da, 19 yaşından beri 
kendi yöntemleriyle işlettiği Krameterhof’taki 
çiftliğinden örneklerle anlatıyor. 40 yılı aşkın 
süredir alternatif tarım yöntemlerini uygulayarak 
edindiği tecrübeyi aktardığı kitabında, 
konuşmaları ve seminerlerinde en çok karşılaştığı 
soruları cevaplamaya çalıştığını belirtmiş ve 
insanların doğa ile yaşama giderken kendi kişisel 
yollarını bulmalarını amaçlamış. 

Holzer’ın onarıcı uygulamalardan bahsettiği 
kitabında, arazi tasarımının nasıl yapılacağı, 
suyu yönetmek, mikroiklimler yaratmak, toprağı 
beslemek, alternatif tarım uygulamaları, meyve 
bahçeleri oluşturmak, ağaçlarla işbirliği içinde 
mantar yetiştiriciliği, bitkilerden ilaç elde etmek 
gibi pek çok konuda detaylı bilgi mevcut.
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Kütüphanenize katın:
Balarısını Kurtarmak Gunther Hauk, 
Çeviri: İlknur Urkun Kelso, Ekofil Yayınları

Mikroorganizmalarla Takım 

Olmak - Organik Bahçecilik ve 

Toprak Besin Ağı, 
Jeff Lowenfels ve Wayne Lewis, 
Çeviri: Deniz Candaş, 
Tübitak Yayınları

Sevginiz geleceğin 
tohumlarını yeşertsin!

O K U M A  Ö N E R İ L E R İ

Sevdiklerinize, çalışma arkadaşlarınıza ve uzaktaki dostlarınıza hediye 
edebileceğiniz Buğday Tebrik Kartları, ekolojik yaşamın tohumlarına dönüşerek 
filizleniyor; Buğday Derneği’nin doğayla uyumlu üretim, türetim ve sağlıklı bir 
gelecek için yürüttüğü çalışmalara destek oluyor.

Özel gün e-kartlarımızı incelemek için: www.bugday.org/blog/tebrik-karti/

Yeryüzünü Öpmek, Josh Tickell, 
Çeviri: Hira Doğrul, Yelkovan Kitap

Yeni Tarım Düzeni: Pandemi - İklim 

Krizi ve Gıda Egemenliği, 
Ali Ekber Yıldırım, Sia

Dünya Senin Ellerinde: 

Sürdürülebilir Geleceği Tasarlamak: 
Editör: Müberra Mızıkacı, 
Yeni İnsan Yayınevi

Başa Dön

http://www.bugday.org/blog/tebrik-karti/
http://www.bugday.org/blog/tebrik-karti/


“Tohum ekilirse, masal 
anlatılırsa yaşar…”

Buğday Derneği 
Çocuk Kütüphanesi 
Büyüyor!

Ceviz Koleksiyoncusu

"Uzak bir dağ köyünde, bir ceviz ağacı,
ceviz ağacının kovuğunda, bir sincap yaşarmış. İlginç bir huyu 
varmış bu sincabın: Cevizlerin bazılarını yer, bazılarını toprağın 
altına saklarmış. Ceviz ağacı şaşkın, çiftçi İhsan Amca pek 
şikâyetçi… Bir sincap neden saklar ki cevizleri?"

Leyla Aslan’ın kaleme aldığı bu hikâyede, bir sincap sayesinde 
bereketine kavuşan ve arkadaşlıkla büyüyüp çoğalan ceviz 
ağaçları, Elif Cinbaş Karaca’nın suluboya çizimleriyle canlanıyor.

Yazar: Leyla Aslan
Resimleyen: Elif Cinbaş Karaca
Editör: Eda Doğançay ve Özge Akkaya
Yayınevi: Paraşüt Kitap
Sayfa sayısı: 32 sayfa
Yaş: 4+

Vitito gününü kırlarda, köylülerin bahçelerinde dolaşarak 
geçirmeye başladı. Sık sık babasıyla buğday tarlalarına 
gidiyor, yeni biçilmiş buğday başakları içinden taptaze 
buğday tanelerini ağzına alıp sütlerini emiyordu. Ne kadar da 
lezzetliydi bu taneler…

Vitito annesi ve babasıyla birlikte, doğduğu yerden çok 
uzaklara; yamaçları zeytin, mersin, ahlat, çitlembik ve sandal 
ağaçlarıyla kaplı bir yarımadaya yerleşir. En yakın arkadaşları 
yol kenarlarında çıkan hayıt çalıları, oyuncaklarını kaçırıp 
duran bir karga ve taş ustası Ali Amca olur.

Güneşin Aydemir’in, Buğday Derneği Kurucusu Victor 
Ananias’ın çocukluğundan esinlenerek kaleme aldığı, Zeynep 
Özatalay'ın resimlediği “Vitito’nun Ustaları” kitabı Kuraldışı 
Yayınları’ndan çıktı.

Yazar: Güneşin Aydemir
Resimleyen: Zeynep Özatalay 
Yayınevi: Kuraldışı Yayınları
Yaş: 8+

Vitito’nun Ustaları

Fotoğraf: Merve Akgül Açıkgöz

Fotoğraf: Özge Oğuz

SATIN AL
DESTEK OL

https://dukkan.bugday.org/index.php?route=product/category&path=60
https://dukkan.bugday.org/index.php?route=product/product&path=60&product_id=135
https://dukkan.bugday.org/index.php?route=product/product&path=60&product_id=135
https://dukkan.bugday.org/index.php?route=product/product&path=60&product_id=134
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https://dukkan.bugday.org/index.php?route=product/category&path=60
https://dukkan.bugday.org/index.php?route=product/category&path=59
https://dukkan.bugday.org/index.php?route=product/category&path=60
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‘’İnsan evladı, özünü bir tohum kadar 

net bilemiyor bazen.’’

Fo
to

ğr
af

: ©
 M

eh
m

et
 G

ür
m

en

Röportaj Aslı Erdursun

Burcu Tekin

R Ö P O R T A J

• Bize kısaca kendinizden ve doğa ile deneyim yolculuğunuzdan 
bahseder misiniz?

Ağustos ayında ben 46, oğlum da 14 yaşını doldurmuş olacak. Kendimi bildim 
bileli doğada her zaman daha huzurlu hissettim. Doğma büyüme İstanbulluyum. 
Çocukken yaz tatillerini Tekirdağ’da anneannemle dedemin arazisinde 
geçirirdim. Toprağın kokusu ve doğanın beni kucaklayışı unutulmaz anlar ve 
hep sürmesini istediğim hisler olarak kazınmıştır hayatıma. Özellikle 2012 yılından 
beri doğada yaşama geçişin yollarındayız ailecek. 2015’te oğlum 7 yaşındayken 
Kazdağları’na taşındık. Bir sonbahar boyunca ve kışın bir kısmında Dedetepe 
Çiftliği’nde bir kulübede yaşadık. Ardından 2016’da Avustralya’ya göç ettik. Biraz 
para biriktirip eski bir karavanla bir yıl tüm Avustralya’yı dolaştık. Permakültür ve 
organik tarım yapan çiftliklerde kaldık. Belli bir süre tekrar şehirde yaşadık ve 
Covid’le beraber daha önce kaldığımız bir çiftliğe yeniden yerleştik. Bir yıl orada 
yaşadık. Şimdi Sydney’e 2 saat mesafede tam doğanın içinde olmasa da kırsalda 
yaşıyoruz ve oğlum bir Waldorf (Steiner) okuluna gidiyor. 

• Buğday Derneği ile yolunuz ne zaman kesişti?
Öncelikle Tugay Başar ile KeKeÇa yaparken Güneşin ile tanıştım, ardından 
ailecek 2014 yazında Çamtepe’de Yaşam Okulu’na katıldık. Oğlum o zaman 6 
yaşına yaklaşmıştı. Bizim için büyülü bir yaz ve dönüşüm oldu.

• Ekolojik anne kavramı sizin için ne ifade ediyor?
İlk annelik yıllarımda bu kavram benim kafamda abarttığım ulaşılmaz bir kavramdı. 
Oysa zamanla önemli olanın, çocuğumun doğal merakını desteklemek ve ona 
alan tanımak, onun kendisi olmasına izin vermenin ekolojik olduğunu anladım. 
Benim amacım onun ihtiyacı ve istediğinin sağlıklı birleşimini yaratmaya 
çalışmaktı kendimce. Avustralya’yı dolaşırken bazen çok sağlıklı ve çeşitli 

Fotoğraf: Burcu Tekin Arşivi
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beslenemediğimiz oldu. Kendimizce belli bazı gıdalardan ödün vermemeye 
çalıştık. Ama kızıl bir çölün ortasında hayatta kalmayı, yemeğimizi dünyanın dört 
bir yanından gelenlerle paylaşmayı, banyoda sabunla değil bazen denizin tuzu 
ve kumuyla bazen de vahşi nehirlerin saf suyunda yıkanmayı öğrendik birlikte. 

• Tohum ve çocuk arasında sizce nasıl bir kavramsal bağ var? 
İkisi de muhteşem bir potansiyel barındıran ve aslında özünde ne olduğunu 
bilen varlıklar. Ama tohum olması gerekeni oluyor şartlar uygunsa. Çocukların 
doğalarını devam ettirebilmeleri için ise daha çok emek vermek gerekiyor. 
Ama nihayetinde her ikisi için de ihtiyaç doğallık. İnsan evladı, özünü bir tohum 
kadar net bilemiyor bazen. İşte o zaman  çocuğun özünü ve potansiyelini 
kavrayabilmesi ve gerçekleştirebilmesi için çevre, kabile, aile, anne, baba , 
toplum, kültür, çevre çok önemli oluyor.

• Çocuğunuzun doğumu doğa ile aranızdaki bağı nasıl değiştirdi? 
Beni daha da ilerletti diyebilirim. Hayvanlara özellikle böceklere çok meraklı 
bir bebekti. Bu konuda beni de, etrafını da dönüştürdü. İster ormanda olalım, 
ister şehirde o hep bir böcek bulup eline almak ve incelemek peşindeydi. 
Salyangozları okşar, karıncalara ekmek verir, yüzüne konan karasineği ise 
kovmamızı istemezdi. Şehrin gürültüsünde bile bir cırcır böceğini bulabilirdi.  
Sokakta, tiyatroda, evde yerlerde sürünür, böceklerin ve özellikle sürüngenlerin 
taklidini yapardı. 

• Çocuğunuzun doğa ile ilişkisi nasıl? Birlikte neler üretiyorsunuz?
Oğlum küçükken doğada ve doğayla bağlantılı çok etkinlikler yaptık. Artık 14 
yaşına yaklaşıyor ve ben onun asistanıyım. Kendisi son yıllarda (ki ilk tohumları 
Çamtepe’de atılmıştır) kuş gözlemciliğini kuş kurtarıcılığına evriltti. Ağaçtan 
düşmüş, bir hayvanın saldırısına uğramış, ailesi tarafından terk edilmiş kuş 
bebeklerini bulup onları yaşatmaya çalışıyor. Bebek kuşların beslenmesi ve 
bakımı zor. Ulaş, erkenden kalkıp tüm bebek kuşlarını besler, bakımlarını yapar 
ardından okula gider. Kuşlar yaşarsa ve hazır olurlarsa onları uygun olan bölgede 
serbest bırakır. Çiftlikte yaşarken homeschool yapmak zorundaydık. Okul çok 
uzaktı. Ulaş’ın ders içeriği iklim krizi konusunda okumak, kendi bahçesine tohum 
ekip ilgilenmek, bazı günler bize tarlada destek olmak, atlara yemek vermek, kuş 
gözlemi yapmak, kurtardığı kuşlarla ilgilenmek ve ağaçlara tırmanmaktı. Birlikte 
kamp yapmayı, nehirde yüzmeyi, ormanların içinde yürümeyi ve kurtardığı 
kuşlarla ilgilenmeyi çok seviyoruz.
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Başa Dön

• Çocuğunuzu büyütürken karşılaştığınız çevresel sorunlardan/
kaygılardan ve bunları aşma yollarınızdan bahsedebilir misiniz?

Öncelikle herşeye karışmayı seven insan faktörüyle karşı karşıya geldim. 
Oğlumun böceklerle ilgilenmesi çevredekileri rahatsız ediyor, mikrop kapacağını 
söylüyorlardı. Nazikçe cevaplıyordum.

Ergenliğe girmiş olan oğlum için en çok paket gıdalardan kaygılanıyorum.
Artık bu yaşlarda kendi kararlarında daha ısrarcı oluşu ve alışverişe gidildiğinde 
sağlık yerine rahatlık ve zevk veren bir tat peşinde olması zaman zaman beni 
kaygılandırsa da kendimce sebze ve meyvede oldukça dengeli ve iyi beslendiğini 
biliyorum. Sanırım burada her çocuğun farklı olabileceği, birey olmasına ve 
seçimlerine saygı duyulduğunu anladığında beni daha iyi duymaya ve anlamaya 
başlıyor. İnat yerini kavrayışa bırakıyor.

Çevresel sorunları ona küçükken, özellikle aşabileceği veya bir katkıda 
bulunabileceği şekilde anlattım. Yoksa küçük çocuklarda büyük bir umutsuzluk 
ve gelecek korkusu yaratıyor. 

Hem yakın gelecek hem de uzak gelecek için dünyanın gidişinden ve iklim 
krizinden endişeliyim. Kendimizce, ona doğada yaşayabileceği beceriler ve 
hatta kalabileceği bir çevre yarattık. Mümkünse bir toprağımız olması veya 
birileriyle paylaşabileceğimiz bir toprakta ekip biçmeye başlamak ve ona bu 
beceriyi, ortaklaşalığı, her durumda yaşayabilmeyi (bunu Avustralya’yı dolaşırken 
verdiğimizi düşünüyorum); bütün bunları paylaşabilmeyi sağlamak isterim. 
Benim aşma yolum; problemleri hayatın kaçınılmazı olarak görmek ve elimden 
ne geliyorsa onu yapmak.

Fotoğraf: Burcu Tekin Arşivi
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Geçmişten Bugüne Buğday Türleri

“Buğday’ın Ambarı’ndan Kurda, Kuşa, Aşa...” 
podcast serimizde Lalehan Uysal, yaşamını 
atalık buğday tohumlarını bulmak için dağ bayır 
dolaşmaya, bulduğu tohumları çoğaltmak için 
ekip biçmeye, taş değirmende un öğütmeye, 
buğdaylardan farklı ekmekler yapmaya adamış 
olan, Bir Tohum Vakfı’nın ve İda Slow Food’un 
kurucularından Mustafa Alper Ülgen ile 
buğday türleri üzerine konuşuyor.

DİNLE

P O D C A S T

Tüm bölümleri dinle

 “Buğday’ın ambarından 
kurda, kuşa, aşa...” 
podcast serisi

Başa Dön

https://anchor.fm/bugday/episodes/Gemiten-Bugne-Buday-Trleri-egs1g0
https://anchor.fm/bugday/episodes/Ekolojik-Tasarm-e16tmra
https://anchor.fm/bugday/episodes/Gemiten-Bugne-Buday-Trleri-egs1g0
https://www.bugday.org/blog/bugdayin-ambarindan-kurda-kusa-asa-podcast-serisi/
https://www.bugday.org/blog/bugdayin-ambarindan-kurda-kusa-asa-podcast-serisi/
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