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Bu dergiyi, münhasıran bu köşeyi okuyanlar içinde biliyorum ki 
dünyanın gidişatından kaygı duyanlar var. Onlar, yani biz, hemen 
hemen her gün gezegenimize dair okuduğumuz haberlerle kah-

roluyoruz. Avustralya’da aylarca süren yangında bir 
milyardan fazla hayvan ölüyor; yanıbaşımızda 

Mersin’in göbeğinde bir orman yakılıyor 
ve oraya lüks konut mu yapılacak limon 
bahçesi mi bilemiyoruz; her geçen gün 
bir hayvan türü yok oluyor ya da artık 
bu dünyada yaşaması imkansızlaşacak 
ölçüde yaşam alanları tehdit ediliyor; 

her yaz daha sıcak, her kış daha kurak, 
yağışlar ya yetersiz ya da muson gibi; yi-

yeceklerimiz pestisit dolu, denizlerimiz plastik 
dolu, şehirlerimizde hava kirliliğinden nefes alamıyoruz, yollarda 
araba kirliliğinden adım atamıyoruz; sebzelerimiz plastik gibi, bes-
leyici değil; çocuklarımız alerjili, astımlı, yahut obez... Aslında her 
gün biliyoruz adım adım yok oluşa gittiğimizi...

Bunları yüreğinin ta derinlerinde duyan biri olarak, bu haberle-
rin bizde yarattığı, dünyamızın gidişatına dair hissettiğimiz bu 
kaygının çoğu zaman bizleri teyakkuza geçirmek yerine atalete 
sevketmek gibi ters bir işlev gördüğünü düşünüyorum bazen. “Bu 
kadar devasa bir mevzu karşısında ben ne yapabilirim ki?” diyenler 
çok oluyor. (Çocuklar elbette farklı, onlar yetişkinlerden çok daha 
hızlı harekete geçiyorlar, kaygılarının altında ezilip kalmıyorlar.) 
Evet, hiçbirimiz tek başımıza küresel ısınmayı engelleyemeyiz, sı-
caklık artışını durduramayız; evde bir odadan diğerine geçerken 
ampulleri kapatmakla fosil yakıt kullanımını azaltamayız; Pasifik 
Okyanusu’ndaki iki Türkiye büyüklüğündeki dev plastik adasını yok 
edemeyiz; yokolan yüzlerce tür hayvanı geri getiremeyiz, onu ya-
pamayız bunu yapamayız... E peki hiçbir şey yapmadan kaderimi-
ze razı mı olacağız? Sorun devasa ve biz küçücüğüz diye sonumu-
za boyun mu eğeceğiz? Sonumuz kaçınılmaz mı? Biz ölümlülerin 
elinden bir şey gelmez mi?

Bu köşede bunları anlatmaya çalışacağım, acemi bir çiftçi, elinden 
geleni yaptığı sürece umutsuz olmayan bir çevreci ve 13 yaşında 
bir iklim aktivisti annesi olarak, bilebildiğim kadarıyla. Köşenin adı 

DÜNYANIN GİDİŞATINDAN KAYGI DUYANLAR İÇİN
BİR KILAVUZ DENEMESİ

“Sakin Köşe”; çünkü önce biraz sakin olmalıyız diye düşünüyorum. 
Hani şu meşhur ifadedeki gibi “Sakin ol ve yüreğindeki kaygıyı 
yere bırak”. Ya da diğer meşhur sözdeki gibi, “Kötümser olmayı 
daha iyi günlere bırakalım”. 

Evet, önce bir derin nefes alıp elimizde ne var ona bakalım. Ne de 
olsa daha ölmedik, ve biliyoruz ki doğa öyle muhteşem bir orga-
nizma ki yokoluşlardan muazzam yaradılışlar çıkarıyor. Şairin dedi-
ği gibi, “Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum ... / Tuttukça güçle-
niyorum kalabalık oluyorum”. Evet, ne var elimizde, somut olarak? 
Haydi bir bakın ellerinize; evrimin iki şaheseri, iki (yüz) becerikli 
alet, iki yorulmaz işçi... O ellerle neler neler yapılmaz ki? Sonra et-
rafınıza bakın: evinizde, balkonda veya bahçede, sitenizde, mahal-
lenizde, şehrinizde sizin bir (aslında iki) el atmanızı bekleyen neler 
yok ki? Sonra alışkanlıklarımız var değişmeyi bekleyen, sizinle aynı 
kaygılı yüreğe sahip olan ama umutsuzca köşesine kaçmış onlarca 
insan var el ele tutuşmayı uman, kuşlar var bir yaban yemişinin yo-
lunu gözleyen, ağaçlar var yemişini paylaşmak için sabırsızlanan, 
minicik otlar var kıymet bilen gözlerin görmesi için cömertçe ren-
gini kokusunu sunan... Bakmayı bildikçe katman katman açılacak 
yollar, elimizi değdikçe ışıl ışıl olacak tüm o yollar. Sakince, ama 
bıkmadan, umutsuzluğa kapılmadan, kapılanı elinden tutup kaldı-
rarak yürüyeceğiz o yolları. Artacak sayımız ve doğayı hiçe sayan 
insan faaliyetlerinin verdiği zararları azaltacağız. 
Not: Yazıyı okuduktan sonra hâlâ kendi gücünüze inanmadıysanız, bir de bu 
şarkıyı dinleyin (tüyo için Melike Selin Durmaz’a teşekkürlerimle):
Şubadap Çocuk – Gökyüzünü İten Kuş 
https://www.youtube.com/watch?v=PrWtdwFMBQg 
Bir sonraki ay: Kolektif eylemek, gıda toplulukları, türeticilik...
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2 Mart Ağaçlara su yürümesi

6 Mart Üçüncü cemre toprağa

14 Mart Kocakarı fırtınası

21 Mart Ekinoks / Newroz

24 Mart Koz kavuran fırtınası

26 Mart Çaylak fırtınası

Kaynak: Deniz Gezgin, Doğa Defteri 2020

Önce bir derin nefes alıp elimizde ne var ona bakalım. Ne de olsa daha ölmedik
ve biliyoruz ki doğa öyle muhteşem bir organizma ki yokoluşlardan muazzam
yaradılışlar çıkarıyor.

ÇÖPTEKİ BEREKET

Bu yazıda anlatacağım çöplerin berekete dönüştürülmesi konusu, 
herkesin kendi evinde kendi atıklarıyla devasa bir fark yaratabileceği 
uygulamaları ele alacak. 

Evimizde, köşemizde, doğa için atabileceğimiz, bizim için minik, 
gezegenimiz için dev adımları ele almaya çalıştığım bu yazı di-
zisinin karantina tedbirleri nedeniyle evlerimize kapandığımız bu 
günlere denk gelmesi ayrıca ilginç oldu. Mesela bu yazıda anla-
tacağım çöplerin berekete dönüştürülmesi konusu, herkesin kendi 
evinde kendi atıklarıyla devasa bir fark yaratabileceği uygulamaları 
ele alacak. 

Atıkların kazanılması dendiğinde aklımıza çoğunlukla cam, plastik, 
kağıt ve metallerin ayrıştırılması ve yeniden dönüştürülmesi geli-
yor. Ancak organik atıklar, çöplerin büyük bir kısmını oluşturuyor 
ve bir defa çöp depolama alanlarına gittiklerinde geri kazanılma-
ları hemen hemen imkansız ve çözülme/bozulma sürecinde orta-
ya çıkardıkları gazlar nedeniyle iklimsel etkileri de fazla. Herkesin 
evinde alacağı basit önlemlerle bu atıkların çöp değil berekete dö-
nüşmesi sağlanabilir.

Binlerce yıldır üretim alanıyla iç içe yaşadığı zamanlarda insanla-
rın daima yapmış oldukları gibi, bu atıklar çöpe gitmeyip toprağa 
yeniden dönebildiklerinde muazzam bir bereket yaratma gücüne 
sahip, zira toprağı en çok zenginleştiren unsur organik madde içe-
riğidir.

Şimdi gelelim neler yapılabileceğine; her zamanki gibi burada 
detaylı anlatmayacağım ama kolaylıkla erişebileceğiniz kaynakları 
paylaşacağım. 

Öncelikle, Rebecca Louie’nin yazıp İlknur Urkun Kelso’nun çevirdiği 
Şehirde Kompost, alt başlığında da yazdığı gibi küçük mekanlar-
da yaşayanlar için kompost yapımını anlatan bir rehber kitap, yeni 
başlayanlar için ideal.

Bokashi kompostunun yorulmaz savunucusu Volkan Dündar hoca 
kendi sosyal medya hesaplarında bu konuda verdiği eğitimlerin 
detaylarını paylaşıyor, ama rastgelirseniz ondan eğitim alma fır-
satını kaçırmayın derim:

https://www.facebook.com/arkabahcepermakultur/ 

Kompost yapmak isteyenler, ekolojik yöntemlerle üretim yapan ve 
blogunda bunları cömertçe paylaşan Meyvelitepe’nin deneyimle-
rinden de çok şey öğrenecektir:

https://blog.meyvelitepe.org/category/kompost-2/ 

Son olarak, Buğday Derneği’nin Kompost Rehberi’ni paylaşayım, 
bu kapsamlı rehberde evsel düzeyde yapılabilecek uygulamaların 
yanı sıra daha büyük ölçekli uygulamalara da ulaşmak mümkün.

http://www.bugday.org/portal/galeri/dosyalar/KompostReh-
ber_SON.pdf

Taşradakilerin şansına, İstanbul’da olup bu konularda sık sık atölye 
düzenleyen üç kurum da eğitimlerini artık online sunuyor:

https://www.kokopellisehirde.com/,
https://www.nadasistanbul.com/ana-sayfa, http://istanbulper-
makulturkolektifi.org/. 
Daha derinlemesine kompost eğitimi almak isteyenler de Türkiye 
Permakültür Araştırması Enstitüsü’nün kurslarını takip ederlerse iyi 
olur; Mayıs’taki enfes bir eğitim maalesef iptal edildi:

https://www.yergoktasarim.com/anasayfa/egitim/16-19-ni-
san-2020-bir-curume-kursu-toprak-kompost-ve-tuvalet-istanbul/ 

Hediye: Mersin’de yaşayanlardan solucan kompostuna başlamak 
isteyen olursa kendileriyle bir avuç solucan paylaşabilirim :)

1 Mayıs Ağaçların ve tüm bitkilerin çiçeklenişinin kutlanması

2 Mayıs Çiçek fırtınası

5 Mayısı 6 Mayısa bağlayan gece Hıdırellez

11 Mayıs Kırk ikindi yağmurları

16 Mayıs: Filizkıran fırtınası

20 Mayıs Engirkıran / Mayıs yedisi

21 Mayıs Kokulya fırtınası

30 Mayıs Çabak/Kabak Meltemi
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Bu yazının konusunu kolektif eylemek olarak belirlemiştim ilk ya-
zımın sonunda. Aklımda, kentlerdeki birbirinden uzak ve doğadan 
kopuk bireylerin doğaya ve doğal olana yakınlaşma çabalarında 
topluluk haline gelmesinin hem önemini hem de imkanlarını an-
latan bir yazı vardı. Ama Ali abinin mektubunu okuyunca, benim 
belki de sayfalarca yazsam anlatamayacağım bir şeyi müthiş bir 
güzellikle aktardığını gördüm. Yaşadığımız zamanın gıdasal ve 
ekoloji krizlerine karşı çözüm herkesin kırsala yerleşmesinde de-
ğil, bu zaten mümkün olmadığı gibi herkesin arzu edeceği birşey 
de değil. Çözüm bağlar kurmakta: herkesin yaşadığı yerelde kendi 
küçük topluluklarını kurarak, o yerelin kırsalında temiz üretim ya-
pan çiftçileri bulup onların ürünlerini alması, bu sayede o çiftçile-
rin yaşamasına destek olduğu gibi kendisinin de zehirsiz gıdaya 
ulaşmasında. Gıda toplulukları asla sadece gıda topluluğu değildir, 
zira her ne kadar amaç temiz ve sağlıklı gıdaya ulaşmak olsa da, 
bu toplulukların ortaya çıkardığı etki gıda meselesini aşar. Aslında 
şöyle demek daha doğru olacak; gıda zaten asla sadece gıda de-
ğil. Gıdanın nasıl üretildiği, tüketiciye nasıl ulaştırıldığı ve kimler 

Corona virüsünün giderek artan bir şiddet ve korku dozuyla tüm 
dünyayı ve bizi etkisine aldığı bu günlerde, yazıma sevgili çiftçi 
abimiz Ali’nin mektubunu paylaşarak başlamak istiyorum.

“Sevgili arkadaşlar, ülkemiz ve tüm insanlığın tüm dünyanın 
zor günler ve zor bir süreçten geçtiği bu zamanlarda eğer ki 
başınız sıkıştığında, nefes almak istediğinde SOT, Kuzey Ada-
na, Mersin ÇİTTA grupları olarak sizlere ve tüm müşkülde kalan 
arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır. Evimiz yetersiz 
ise arazimiz yeterlidir. Şurda sıcak günlere ne kaldı ki hepinizi 
misafir ederiz. Kamp çadırları kurarız. Bölgemiz izole bir bölge 
sadece bir firma ve biz organik tarım yapıyoruz. Su ücretsiz. 
Sobada yakılan odun ücretsiz. Beraber çalışır eker dikeriz seb-
ze ücretsiz. Kendi ihtiyacımızı karşılarız. Bu zor ve garabet 
günler geçene kadar her şeyi paylaşabiliriz. 
Sevgi ve saygılar, Çiftçi Ali.”

Gıda toplulukları asla sadece gıda topluluğu değildir, zira her ne kadar amaç temiz ve 
sağlıklı gıdaya ulaşmak olsa da, bu toplulukların ortaya çıkardığı etki gıda meselesini aşar. 

tarafından nasıl tüketildiği toplumların en temel meselesidir; bölü-
şüm, eşitsizlikler, olası dayanışma veya çatışmalar da hep buradan 
çıkmaz mı? Gıda toplulukları, kapitalist dünyanın tam göbeğinde 
başka bir dünyanın mümkün olduğunu usul usul gösteriyorlar. Bu 
düzende ayakta kalması mümkün olmayacak küçük çiftçiler bu 
sayede zehirsiz üretim yapabiliyor, devasa dağıtım ağlarından ve 
binlerce kilometre yollardan geçmeden gıdalar tüketiciye ulaşabili-
yor, kentte yaşamasına rağmen insanlar daha tarladan bir kaç saat 
önce toplanmış bir ürünü sofrasına koyabiliyor... Bunu mümkün 
kılan da kırsalın ve kentselin arasında bağlar kurmak ve örgütlen-
mek. Ekoloji literatüründe buna “türeticilik” deniyor; yani tüketici 
iken bile üretim boyutunu gören gözeten bir konumda yer almak, 
her gıdaya eşit muamele yapmamak, üretim sürecine müdahil ol-
mak, endüstriyel gıda sisteminin dişlileri arasına çomak sokmak. 

Ali abi, Adana ve Mersin’de yıllardır yılmadan türeticilik yaparak bu 
ağları ören gıda topluluklarının üyelerini arazisine, orada birlikte 
yaşamaya ve birlikte üretmeye davet ediyor mektubunda. Onu yıl-
lardır yalnız bırakmayan insanlara, yalnız değilsiniz diyor, bu arazi, 
bu dünya hepimizin evidir, hepimizi besler diyor. Ancak birlikte ol-
duğumuzda gerçek bir çözüm üretebileceğimizin bilincine varmak 
zorundayız, ancak yalnız değilsek bize bir şey olmaz çünkü.

Kültürhane kurulduğu günden beri Mersin’deki tek gıda topluluğu 
olan ÇİTTA’ya (Çukurova İnsan Tohum Toprak Atölyeleri) evsahip-
liği yapıyor. ÇİTTA’nın haftalık toplantıları ve film gösterimi veya 
ekolojik sohbet gibi etkinlikleri burada gerçekleşiyor, zaman za-
man ürün dağıtımları da burada oluyor. Fakat hem Kültürhane’nin 
hem de ÇİTTA’nın Adana’daki benzer yapılarla çok yakın ilişkisi var. 
Adana’da ÇEYİ (Çukurova Ekolojik Yaşam İnisyatifi) ve Banadura 
adlı iki gıda topluluğu ve bir de, sağlıklı gıda denince akla ilk ge-
len, ekoloji ve temiz gıda adına dar alanda dev paslaşmalar yapan 
Geko Kafe var. 

Malumunuz olduğu üzre bu köşenin amacı başımıza gelecek olan 
(hatta bizatihi gelen) ekoloji, sağlık ve bilumum felaketler karşı-

sında kendi köşelerimize sinip kalmamamızı sağlamak ve her bi-
rimizin kendi yanımızdan yöremizden başlayarak birtakım adımlar 
atabilmemiz için olası yollar önermek. Bu anlamda, gıda topluluk-
ları, kentte yaşayanların temiz, sağlıklı ve zehirsiz gıdaya ulaşma-
ları için en güzel yol. Artık apaçık ortada, küçük topluluklar olarak 
kendi gıdamız (ve başka ihtiyaçlar) için ne kadar iyi örgütlenirsek, 
felaket zamanlarını nispeten az zararla karşılamak için o kadar 
donanımlı oluruz. Bakın atlatmak demiyorum, zira bu zamanların 
geçip gidecek birer dönem olmaktan çok alçalıp yükselen dalgalar 
halinde artık hayatlarımızı etkileyecek olgular olduğunu düşünü-
yorum. Yani bu virüs gidecek, sel gelecek, o gidecek kuraklık ge-
lecek... Ne geleceğini tam olarak bilemesek de kendimizi sürekli 
tetikte ve hazır tutmamız gerekiyor. Dolaplarımızı kilolarca erzak 
ile doldurarak değil kesinlikle, kolektif bir örgütlenme yoluyla üre-
ticilerle bağımızı kuvvetlendirerek ve dahi, kendimiz üretici olmayı 
öğrenerek.

Mersin bu anlamda en şanslı kentlerden biri belki de; zira pek çok 
kişinin ya evinin yanında ufak bir bahçesi var, yahut yayla veya 
yazlık evinin yanında. Bunların hiçbiri yoksa da, kent içerisinde he-
nüz yapılaşmamış irili ufaklı boş alanlar mevcut; bir kısmı belediye-
lere ait, bir kısmı özel mülk, ama her iki şekilde de cüzi bir ödeme 
karşılığı veyahut bilabedel üç beş komşu biraraya gelip biz burayı 
ekiyoruz dese pek itiraz eden olmaz. Hadi bunların hiçbiri yok ve 
evimizde kapalı kaldık diyorsunuz, o halde kentimizdeki koca koca 
binaların belki de tek olumlu yanı olan dev gibi balkonlarda yapı-
labilir üretim. 

Demem o ki üretecek insan bahane ara-
maz. Tek arayacağı şey tohumdur, onu 
da Atalık Tohum Takas Topluluğu’nun 
Mersin grubuna katılarak temin eder. 
Bu grup sayesinde çeşit çeşit atalık to-
humları alabileceği gibi, hangisini ne 
zaman ve nasıl ekeceğini de öğrenir 
ve atalık tohumlara gönül vermiş on-
larca insanla tanışır. Hatta bu grubun 
aylık rutin toplantılarının (karantina 
öncesi) yapıldığı, Mezitli Belediyesi 
fide üretim alanını da bu vesileyle 
görmüş olur, oranın gönüllü yürü-

tücüsü Salman Bey ile tanışır, onun emek emek 
ürettiği güzelim sebzeleri ve fideleri tanır, burada gönüllüler ta-
rafından üretilen sebzelerin Belediye Aşevi’nde sıcak yemek olarak 
dağıtıldığını öğrenir, içi sadece iyi insanların varlığını öğrendiği-
mizde duyduğumuz o sıcaklık hissiyle dolar. Eğer bitkilere dair hiç 
bilgisi yoksa da ilk iş kendine güzel bir rehber kitap alır. Bu konuda 
pek çok kaynak kitap var belki ama benim kalbim topluluk destek-
li yayıncılık ilkesiyle yayın hayatına başlayan Ekofil’in çıkardığı ilk 

ÇİTTA ve Kültürhane’nin birlikte düzenlediği II. Paylaşımın Sanatı 
ve Zanaatı Festivali’nden, düzenleyenler ve bazı konuklar

Yazıda bahsi geçenler:
ÇİTTA: https://www.facebook.com/citta.cukurova/?ref=bookmarks
veya @citta_gida
ÇEYİ: https://www.facebook.com/cukurovaekoloji/ veya @cukurovaekoloji
Geko Kafe & Mutfak: https://www.facebook.com/GekoKafe/ veya @gekokafe_ 
Farklı şehirlerdeki gıda toplulukları için: http://gidatopluluklari.org/ 

Atalık Tohum Takas Ağı: https://www.facebook.com/groups/ataliktohum/ 
(Bu ağın il grubuna katılmak için genel gruba üye olarak hangi ilde ikamet 
ettiğinizi yazmanız gerekiyor. İl bazında yazışmalar ile toplantı ve sair bilgilerin 
paylaşımı Messenger üzerinden yapılıyor.)

Ekofil, topluluk destekli yayıncılık https://ekofilyayinlari.org/
veya @ekofilyayinlari
*Hüsnü Arkan, Yalnız Değiliz
Bonus okuma parçası: http://www.bugday.org/blog/koronavirus-ekolo-
jik-donusum-icin-firsat-sunuyor/ 
Bir sonraki ay: Çöpteki bereket 

kitap olan Tohum Alma ve Saklama El Kitabı’ndan yana. Nerede 
buluruz sorusunun cevabı Mersin’de Kültürhane, Adana’da Geko :)) 
(diğer kentler için ise Ekofil’in sayfasındaki dağıtım noktalarına 
bakmak gerekiyor).  Her şey üretmeyi ve paylaşmayı bilmekle, bu 
yola erkenden düşenlerin yanında yürümekle başlıyor.

11 Nisan Leylek fırtınası

14 Nisan Diken kelebeklerinin göçü

18 Nisan April’in beşi / Kuğu fırtınası

21-26 Nisan Sitte-i Sevir fırtınası (Öküz soğukları)

29 Nisan Serçelerin yavru zamanı

1 Mayıs Ağaçların ve tüm bitkilerin çiçeklenişinin kutlanması

2 Mayıs Çiçek fırtınası

5 Mayısı 6 Mayısa bağlayan gece Hıdırellez

11 Mayıs Kırk ikindi yağmurları

16 Mayıs Filizkıran fırtınası

20 Mayıs Engirkıran / Mayıs yedisi
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“MADEM YALNIZ DEĞİLİZ
BİZE BİR ŞEY OLMAZ”
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BOKAŞİLESEK DE Mİ 
KOKLASAK?

Geçen yazıda kompost konusuna girmiştim ama 
yer darlığından çok kısa kısa geçmiştim mec-
buren, bu yazıda aynı konuya devam edip biraz 
daha detayına gireyim dedim. Esas maksat evsel 
gıda atıklarını çöpe göndermek istemeyen, ama 
tam olarak neresinden başlayacaklarını bileme-
yenlere birazcık cesaret verebilmek.

Neden kompost yapmalıyız sorusuna çok kısaca 
cevap vermek gerekirse, kendimi de tekrarlamak 
pahasına, iki temel amaçtan bahsedebiliriz:

1. Evlerimizdeki gıda atıklarının hane başına 
üretilen çöp miktarının yarısından fazlası oldu-
ğu ve kentlerdeki çöp depolama alanlarından 
salınan metan gazının temel kaynağı olduğu 
bilinciyle, bu atıkları çöpe göndermemek; evsel 
atıkları geri dönüştürülebilir plastik, kağıt, cam 
gibi malzeme ile sınırlamak;

Hangi yöntem olursa olsun, ekolojik kaygıları olan birinin kompost yapmaması 
düşünülemez. Bir zamanlar çöp diye attığınız şeyin nefis kokan bir toprağa dönüş-
tüğünü görünce içinize mutluluk dolacağını şimdiden garanti edebilirim.

2. Topraklarımızın uzun yıllardır maruz kaldı-
ğı kötü kullanım sonucu iyice azalmış organik 
madde miktarının artmasına katkı sağlamak, 
bu sayede toprağın yapısını iyileştirerek erozyo-
nu önlemek, bitkilere besin sunmak, topraktaki 
canlılığı desteklemek.

Evet, gerçekten de çok basit uygulamalarla bu 
derece büyük farklar yaratmak mümkün, hem de 
yemek yaptığınız patatesin kabuğuyla, içtiğiniz 
çayın artığıyla...

Geçen yazıda yer verdiğim kompost rehberlerin-
de 4 temel teknikten bahsedilir. Bunlardan so-
ğuk (yığın) kompost ile sıcak kompost, bahçesi 
olan kişiler için uygundur. Veya site ölçeğinde, 
eğer sitenin bahçesi de müsaitse ve komşular 
olarak kompostlar ile nöbetleşe ilgilenme imka-
nınız varsa. Bunlardan soğuk kompost 6 ay ila 

1 yıl arasında toprak oluşumunu sağlarken, sıcak kompost ile bu 
süre çok daha kısadır (1-2 ay) ve sonuçta kendi bahçenizde veya 
sitenizde organik madde açısından zengin, mükemmel bir toprağı-
nız olur. Yığın kompost, bağ-bahçe ve budama atıklarının toprağa 
dönüşmesini sağladığı için de ayrıca faydalıdır.

Eğer bu imkanlarınız yok ise, ev ölçeğinde yapmanızı tavsiye ede-
ceğim diğer 2 kompost yönteminden biri olacaktır. Solucan veya 
Bokaşi kompostu. 

Solucan kompostunda, gıda atıklarının toprağa dönüştürülmesi 
işini çalışkan ve sessiz bu muazzam yaratıklara devretmiş oluyo-
ruz. Yapmanız gereken şey ise çok basit: onlara sevdikleri orta-
mı sunmak, yani kapalı, nemli, karanlık bir toprak parçası ve ara 
sıra da besin yani evinizden çıkan gıda atıkları vermek. Belli bir 
periyotta (ben ayda bir bazen 2 ayda bir bakıyorum mesela) ku-
tuyu açıp toprak çok sıkışmış mı, azıcık hava boşlukları yaratmak 
gerekir mi, besinlerinin hepsini yemişler mi diye kontrol ettiğiniz 
sürece, kutularından dışarı burunlarını bile çıkarmadan sizin için 
toprak üretmeye devam ederler. Bahardan bahara da bu toprağı 
alıp saksılarınıza koyar, bitkilerinize bayram ettirirsiniz. Bu kom-
post türünde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, pişmiş 
veya tuzlu gıda, soğan veya narenciye kabuğu, kemik, yağlı atıklar 
gibi solucanların sindiremeyeceği şeyleri sisteme sokmamak. Buna 
mukabil solucan kompostunuz varsa kullandığınız kırpıştırılmış koli 
kartonları, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı rulolarını da toprağa dö-
nüştürebilirsiniz, ki bu atık grubu hanesel atıklar içerisinde % 20 
düzeyinde. Kartonlardan onlara hava boşlukları yaparsınız, gıda 
atıklarını koyup üstlerini topraklara kapatırsınız, onlar orada yaşar 
gider. (Bkz. Buğday Derneği solucan kompostu açıklamaları: htt-
ps://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=7925) 

Bokaşi kompostu ise gıda atıklarını bir nevi turşulaştırma ile fer-

mente ederek çözünme sürecini hızlandırmaya dayalı bir yöntem. 
Solucana göre avantajları çok daha hızlı bir topraklaşma süreci 
sağlaması ve tuzlu-yağlı-pişmiş-çiğ her türlü gıda atığının koyula-
bilmesi. Bu yöntem de evde rahatlıkla yapılabilir, akmaz kokmaz, 
böcek sinek yapmaz. Kapalı bir kutu içerisinde, laktoserum adı 
verilen, pirinç ve süt ile kolayca hazırlanabilen bir sıvı yardımıy-
la yapılıyor. Dezavantajlarına gelince, kutu dolduktan sonra mu-
hakkak toprağa gömülmesinin gerekmesi, yani eğer bir bahçeye 
erişiminiz veya balkonda koca koca saksılarınız yoksa elinizdeki bu 
toprak olmaya hazır çözünmüş gıda atıkları ile ne yapacağınızı şa-
şırabilirsiniz. Ayrıca kutunun altında bir musluk olmalı ve günaşırı 
o sıvı alınmalı. Bu çöpsuyu son derece faydalı bir gübre, ancak 
eğer onu dökecek yer bulmakta zorlanacaksanız bu yöntemi tav-
siye etmem. Ama eğer turşulaşmış çöpü gömme ve çöpsuyunu da 
dökme imkanınız varsa, o zaman Bokaşi ekolojik açıdan en faydalı 
ve en kolay yöntemlerden biri, bir başlayan onun nimetlerinden 
kolay kopamıyor. (Detaylar için bkz. Volkan Dündar hocanın Bokaşi 
kılavuzları: https://www.facebook.com/arkabahcepermakultur/)

Hangi yöntem olursa olsun, ekolojik kaygıları olan birinin kompost 
yapmaması düşünülemez. Bir zamanlar çöp diye attığınız şeyin 
nefis kokan bir toprağa dönüştüğünü görünce içinize mutluluk do-
lacağını şimdiden garanti edebilirim.

SOLUCANLASAK DA MI SAKLASAK

3 Haziran İncirde ilekleme zamanı / Filizkoparan fırtınası

10 Haziran Ülker doğumu fırtınası

21 Haziran Yaz gündönümü / En uzun gün

22 Haziran Gündönümü fırtınası

23 Haziran Yaprak aşısı

27 Haziran Kızıl erik fırtınası

Doğa TakvimiDoğa Takvimi
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UMUT VERİCİ DENEYİMLER

Sakin Köşe’de her bir bireyin ekoloji açısından yapacağı ufak da 
olsa çok kıymetli şeylerin olduğunu göstermeyi ve biraz da cesa-
ret vermeyi amaçlıyorum. Bu yazıda ise bireysel olanın ötesine 
geçerek kolektif bir şekilde yapılabileceklere dair fikirler ve yerel 
yönetimler ile ekolojik bir dönüşüm için kurulacak işbirliklerine dair 
örnekler vermek istiyorum. Bu amaçla, Ulaş Bayraktar ile birlikte 
Yurttaşlık Derneği için kaleme aldığımız ve Ocak 2020’de yayımla-
nan Yeni Katılımcı Pratikler: Paylaşan, Dönüştüren, Dirençli 
Dayanışma Kentleri başlıklı rapordan geniş bir özet sunacağım. 

Ekolojik kriz dünyanın her tarafını aynı şekilde vurmuyor şüphe-
siz, ancak karşılaşılan sorunların bütün toplumları tehdit ettiği de 
inkâr edilemez. Önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan dev 
ölçekli afetler, kuraklık, tarımda zehirlerin yaygın kullanımı sonucu 
toprağın ve insanların hastalanması, Covid-19 gibi vahşi yaşam 
alanlarının tahribatı ile doğrudan ilişkili salgınlar, küresel ısıtmanın 
öngörülebilir ve öngörülemez küresel etkileri... Tüm bunlar karşı-
sında daha dirençli toplumlar ve kentler oluşturulması için yurttaş 
topluluklarının yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde geliştirdikleri 
politikaları incelediğimiz raporda dünyanın pek çok ülkesinden çok 
sayıda ilham verici uygulamaya yer vermeye çalıştık. 

Gıda alanındaki yenilikçi ve katılımcı uygulamaların dünya genelinde pıtrak gibi 
çoğalması umut veriyor; pek çok ülkede, küçük bir yerleşim yeri de olsa büyük bir 
kentin bir mahallesi de olsa, insanlar yaşadıkları yerelde gıda üretilmesini
desteklemek ve kendi yerellerindeki gıdayı tüketmek için çaba harcıyor.

GIDA-TARIM-EKOLOJİ ALANINDA

7 Ağustos Kuyruk fırtınası / Harman sıcaklarının son bulması

15 Ağustos Meyvelerin olgunlaşması

23 Ağustos Samyelinin sonu

26 Ağustos Yaprakların sararması

27 Ağustos Leyleklerin göç vakti

31 Ağustos Mercan fırtınası

Doğa TakvimiDoğa Takvimi

Bu köşede yerimiz biraz dar olduğu için sizleri raporun tam metnini 
(https://yereldemokrasi.net/attachments/article/197/Yeni_Ka-
tilimci_pratikler.pdf) incelemeye davet edip kendimce en etkile-
yici bulduğum deneyimleri paylaşayım. 

Gıda alanındaki yenilikçi ve katılımcı uygulamaların dünya gene-
linde pıtrak gibi çoğalması umut veriyor; pek çok ülkede, küçük 
bir yerleşim yeri de olsa büyük bir kentin bir mahallesi de olsa, 
insanlar yaşadıkları yerelde gıda üretilmesini desteklemek ve kendi 
yerellerindeki gıdayı tüketmek için çaba harcıyor. Bu alandaki en 
hoş örneklerden biri İngiltere’nin Todmorden kentinde, yaşlı bir 
kadının gül bahçesini sebze bahçesine dönüştürmesi ve bahçesinin 
duvarını yıkarak “Buyrun alın” yazan bir tabela koyması ile başlayıp 
çığ gibi büyüyen “Yenilebilir Bahçeler” akımı. Todmorden başta ol-
mak üzere pek çok kentte vatandaşlar buldukları her boşluğu (okul 
bahçesi, karakolun önündeki otopark vs) sebze bahçesi yapmaya 
girişmişler, bunun için belediyelerin irili ufaklı arsa desteği de akı-
ma ivme kazandırmış.

Gıda üretimine dair başka ilginç örnekler de var: ABD’nin Boston 
kentinde kendilerine “Kentsel Konserveciler Ligi” adını veren bir 
grup, kentteki yüzlerce meyve ağacının dökülüp çürümeye terk 
edildiğini fark ettiğinde, meyvelerini toplayarak konserve yapma-
ya girişmiş, zira bir kentteki ağaçlar o kentin sakinlerinin müşterek 
zenginliğidir.

Ekolojik tarım yapılan yerlerde monokültür değil, polikültür ilkesi 
benimsenir. Neden mi? Öncelikle, doğada bütün ortamlar çeşitlilik 
barındırır; örneğin bir avuç toprak dünyadaki bütün insan nüfu-
sundan daha fazla sayıda mikroorganizma içerir. Monokültür tarzı 
tarım, toprağı fakirleştiriyor, bitki hastalıklarının daha rahat ge-
lişmesine yol açıyor ve doğadaki böcek ve diğer türler arasındaki 
av-avcı ilişkisini engelleyerek zehirlere başvurulmasını arttırıyor. 
Oysa biyoçeşitlilik gözeterek tarım yaptığımızda: 1- birim toprak-
tan çok daha fazla ürün alabiliyoruz; 2- toprağın mikrobiyolojisini 
desteklemiş oluyoruz; 3- polen çeşitliliği yaratarak böcekleri çeki-
yoruz; 4- bitkilerin birbirlerini destekleme özelliğinden yararlana-
biliyoruz. 1

Verimli bir yoğun ekim yapmak için, bitkilerin birbirleriyle uyum 
özelliklerini gözetmek iyi olacaktır. Kardeş bitkiler adı verilen bu 
yöntemde hem topraktan alınan farklı maddeler, hem zararlı ile 
mücadele, hem de yapraktan yahut kökten yapılan salgılar gibi 
açılardan birbirini destekleyen bitkiler birlikte dikiliyor. Ayrıca, 
sebze bahçesinde sebzeler kadar çiçeklere ve aromatik bitkilere de 
yer vermeniz, hem bahçenizin sağlığı hem de ekosistem esenliği 
açısından elzem.

Birkaç örnek verecek olursak:

🌱 En çok bilinen, “üç kızkardeş”: fasulye mısıra sarılır, kabak yer 
örtücü işlevi görür, fasulye de azot bağlar.

🌱 Domates yetiştirirken yan sırasına kadife dikildiğinde köklere 
zarar veren nematodları engeller, aralara dikilen fesleğen ise koku-
suyla uçucu zararlıları uzaklaştırır.

🌱 Ispanakla birlikte ekilen turp yapraklara zarar veren güveleri 
ıspanaktan uzak tutar.

Verimli bir yoğun ekim yapmak için, bitkilerin birbirleriyle uyum özelliklerini
gözetmek iyi olacaktır. Sebze bahçesinde sebzeler kadar çiçeklere ve aromatik
bitkilere de yer vermeniz, hem bahçenizin sağlığı hem de ekosistem esenliği
açısından elzem.

BİTKİLERİN KARDEŞLİĞİ!BİTKİLERİN KARDEŞLİĞİ!
YAŞASIN

9 Ekim Yaprak dökümü fırtınası

12 Ekim Meryem Ana fırtınası

18 Ekim Kırlangıç fırtınası

22 Ekim Bağbozumu fırtınası

26 Ekim Balık fırtınası

Doğa TakvimiDoğa Takvimi

🌱 Soğan-sarımsak ikilisi, havuç, pancar, lahana ve domatesle iyi 
geçinir ama bezelye ve fasulyeyi pek sevmez; patates ise fasulye 
ve lahanayı sever ancak domates, patlıcan ve kabakgillerle iyi ge-
çinemez.

🌱 Pırasa ve havuç iyi arkadaştır, ama fasulye ve bezelyeyi bunlara 
yakın dikmeyin.

🌱 Marul gölge sevdiği için ayçiçeği veya sırık fasulye gibi bitkile-
rin gölge tarafına ekerseniz sevinecektir.

🌱 Adaçayı, kekik, biberiye, lavanta gibi aromatik bitkiler ile aynı-
sefa, latin çiçeği, kadife, kozmos ve ekinezya gibi çiçekleri bahçe-
nin kenarlarına ve aralarına bolca dikerseniz hem döllenmeyi sağ-
layan arıları hem de sebzelerdeki bitleri yiyerek bahçeye en büyük 
iyiliklerden birini yapan uğurböceklerini çekersiniz.

Unutmayın, beslenmeniz için çeşitlilik ne kadar iyiyse, bahçeniz 
için de o kadar iyidir.

1 Kaynak: Gürkan Yeniçeri’nin Gıda Güvenliği 
ve Egemenliğinde Sürdürülebilir Tarım
Uygulamaları-Doğa ile Kardeş, Besleyici Gıda 
Üretim Yöntemleri kitabı.

Kitabı görüntülemek için karekod
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Bu yazıda kentimizde kurduğumuz, kendi küçük etkisi büyük gru-
bumuzu anlatmak istiyorum: Bokaşi Kardeş-

liği. Teşbihte hata olmaz; tıpkı Yüzük 
Kardeşliği gibi, sıradan insanlar 

olarak bir araya geldik, sihirli 
güçlerimiz yok (orada Gan-
dalf’ın Elf Legolas’ın üstün 
güçleri var dediğinizi duyar 
gibiyim, doğru ama neticede 
9 kişiden sadece ikisi onlar; 
esas yükü taşıyanlar ise Hob-

bitler, Cüceler ve İnsanlar). 
Karşımızda ise yıkılması gereken 

koca bir dağ var: daha fazla parla-
yan güneş ve daha az yağan yağmur 

kılığında gördüğümüz, tüketime dayalı kapita-
lizm. Mevzunun bu boyutunu tartışmayacağım çünkü o dağın dev-
liğine odaklandıkça elimizdeki gücün büyüklüğünü gözden kaçırı-
yoruz. O yüzden de, sıradan insanlar, cüceler ve hobbitler olarak 
yapabileceklerimize ve bunun taşıdığı potansiyele dikkat çekmek 
istiyorum. Bu yazı dizisinin en başından beri yaptığım gibi...

“Yerel mekânların birbirine bağlanan vahalar olarak topluma mâl 
olacak bir ekosistem oluşturması ve bu mekânların diyalog alanla-
rı açan bereketli topraklar olarak genişlemesine fırsat tanıyan bir 
çerçeve sağlaması”nı hedefleyen ve Anadolu Kültür ile MitOst’un 
girişimi olan VAHA programına Kültürhane ve D5 Sanat Ortamı’nın 

Mezitli’de Kadın Kooperatifi bünyesinde bize tahsis edilen üretim alanındaki
kocaman kompost hendeğimizde, 2 ay boyunca 20 haneden çıkan sebze-meyve 
artıkları ile bir kısım karton atıkları şehir çöplüğüne gidip orada gelişigüzel
çürüyüp havaya ve toprağa nahoş atıklar olarak karışacağına, toprağa geri döndü, 
onu organik açıdan zenginleştirdi, üstelik de karbon salımı olmasını önleyip onu 
toprağa gömdü.

BOKAŞİ KARDEŞLİĞİ

yanı sıra Mersin Yabanları olarak bir kompost topluluğu kurma 
amacıyla dahil olduk. Bu hedef doğrultusunda yaklaşık 20 katı-
lımcı ile bir Bokaşi Kompostu grubu kurduk. Öncelikle, bu kom-
post için gereken 15 günlük hazırlık süreci boyunca telefonlarımız 
aracılığıyla eş zamanlı olarak hazırlıklarımızı yaptık ve bitiminde 
de -7 Kasım 2020 tarihinde- bir eğitim atölyesi düzenleyerek ka-
tılımcılarla tüm bilgileri paylaştık. Bu kompost türü için gereken 
havasız ortamı sağlayacak termosları da katılımcılara dağıttıktan 
sonra herkes kendi evinde veya işyerinde sebze-meyve atıklarını ve 
kartonları biriktirmeye başladı. Termosların dolmasının ardından, 
kompostun olgunlaşması için gereken 15 günlük süre de geçince 
topluluğumuzun üyeleri yavaş yavaş kovalarını getirmeye başladı 
ve Mezitli’de Kadın Kooperatifi bünyesinde bize tahsis edilen üre-
tim alanında, Belediye’nin açmış olduğu kocaman kompost hen-
değimize gömmeye başladık. Aradan geçen 2 ayda 50 metre bo-
yundaki hendeğimiz nerdeyse tamamen dolmuş durumda. Bunun 
anlamı şu: 2 ay boyunca 20 haneden çıkan sebze-meyve artıkları 
ile bir kısım karton atıkları şehir çöplüğüne gidip orada gelişigü-
zel çürüyüp havaya ve toprağa nahoş atıklar olarak karışacağına, 
toprağa geri döndü, onu organik açıdan zenginleştirdi, üstelik de 
karbon salımı olmasını önleyip onu toprağa gömdü. Bunun daha 
büyük ölçekte yapıldığını hayal edebildiğimizde, sadece “çöp” 
azalmıyor, atmosfere salınan karbon da azalıyor ve organik madde 
açısından fakir düşmüş topraklarımız bereketleniyor. Ve sıradan 
insanların basit bir davranış değişikliği dev gibi bir dağı böylece 
alt ediyor. İşin sırrı ortak amaç etrafında kenetlenmek. Bokaşi kar-
deşliğimizin karşısında hiçbir dev dayanamaz.

Yaklaşık üç aydır çok heyecan verici bir işe kalkıştık: bir grup ka-
dın, Solinova Mezitli Kadın Kooperatifi’nin yarattığı olanak saye-
sinde kentin ortasında tarım yapmaya başladık. Mezitli’de üç farklı 
noktada, her birinde 4 ila 6 kadın, kendilerine tahsis edilmiş birer 
dönüm büyüklüğündeki arazide, kimyasal ilaç veya gübre –yani 
zehir– kullanmamak koşuluyla kendi istedikleri ürünü ekip biçiyor, 
kooperatifin işlettiği Özgür Kafe’nin önünde kurulan tezgahta sa-
tışa sunuyor. Bu çalışmayı başka bir yazıda anlatmak üzere şimdi 
konunun başka bir boyutuna eğilmek istiyorum: kent tarımının 
kentlilerle ilişkisine. 

Bu süreçte birkaç farklı grupla ilişkimiz oldu. İlk grup, kent tarımı 
öncesinden de birbirimizi tanıdığımız, aynı ekolojik kaygılarla or-
tak faaliyetlerde bulunduğumuz, zehirsiz ve yerel üretimin zorlu-
ğunu da kıymetini de bilen ÇİTTA üyeleri. 

İkinci grup, bizi ve yaptığımız işi bilmeyen, tezgahın yanından 
geçerken görüp gelenler. Onların bir kısmına da kendimizi anlata-
biliyoruz, ama büyük bir kısmı, maalesef, zehirsiz tarımdan ziya-
de ürün büyüklüğü / fiyat oranıyla ilgileniyor ve pazardan alınan 
ürünlerin fiyatlarıyla ve cesametleriyle kıyaslama yapıyor. Bu gru-
bu kazanmak için atılması gereken çok adım var daha. 

Üçüncü grup ise kanımca kent tarımının bize sunduğu yepyeni bir 
temas imkanına işaret ediyor: tarım yaptığımız alanın etrafındaki 
binalarda oturanlar veya oradan geçenler. Onların çok büyük bir 
kısmı nasıl bir emek vererek üretim yaptığımıza birebir tanık ol-
dukları için yaklaşımları da ikinci gruba göre çok farklı. Tarlaya her 
gidişimizde ürün almaya gelenler de, hiçbir şey almayacak olanlar 
da, merakla yanımıza gelip ne ektiğimiz, bunu kimin adına yaptı-

Artık umutlanıyorum, çünkü toprakta bir şeyler üretmeye özlem duyanlar bu
kadar çoksa, onları evlerinin yakınındaki boş arsaları kent tarımı için kullanmaya 
ikna etmek de mümkün olabilir.

HEMEN ŞİMDİ!
KENTTE TARIM:

ğımız, nerede sattığımız gibi pek çok soru soruyor. Özellikle civar 
binalarda oturanlar, öncesinde molozların döküldüğü bu boz renkli 
arsayı yeşerttiğimiz için bize teşekkür ediyor. Bazıları gelip kena-
rında oturup bizi izliyor veya bebeklerini getirip toprağa oturtuyor, 
çocukların elinin sebzelere değmesini istiyor. 

Bu grup içinde bir küçük grup var ki, önceleri biraz bozuluyordum 
onlara ama artık umutlanıyorum. Bu kişilerde büyük bir toprak öz-
lemi var, toprağa dokunmak istiyorlar. "Şu köşede bana mendil 
kadar bir yer ver, orada ekip biçeyim" diyorlar. Bozuluyordum çün-
kü kolektif bir üretime katılmak değil istedikleri, hobi bahçesi gibi, 
sadece kendileri için istiyorlar bunu. Ama artık umutlanıyorum, 
çünkü toprakta bir şeyler üretmeye özlem duyanlar bu kadar çok-
sa, onları evlerinin yakınındaki boş arsaları kent tarımı için kullan-
maya ikna etmek de mümkün olabilir. Herkes her yerde ekip biçse, 
şehirler kocaman bir bahçe olur. Bebekler, tıpkı nineleri, dedeleri 
gibi, toprakla oynaya oynaya büyür.

Resimdeki iki çocuk bisikletleriyle gezmeye her çıktıklarında gelip neyle 
uğraştığımızı sorar ve biraz da yardım eder. 



Sakin Köşe’yi yazmaya ilk başladığımda yani bundan tam bir sene 
önce, Koronavirüs salgını henüz başlıyordu. Büyük bir şaşkınlık ve 
korku vardı, hemen evlere kapandık. Ama salgının bu 
kadar uzun süreceğini sanırım beklemiyorduk. O 
günlerde kaleme aldığım 2. yazımda, sevgi-
li Çiftçi Ali Abi’nin mektubundan hareketle 
kentlerde yaşayan insanlar olarak evlerimi-
ze yakın yerlerde bahçecilik yapmanın bu 
tür kriz dönemleri için ne kadar hayati ol-
duğunu yazmıştım. Şimdi artık zannede-
rim bunun herkes daha fazla farkındadır. 
Ekonomik kriz, savaş, kuraklık, deprem-sel 
gibi afetler veya salgın hastalık zamanların-
da, kısacası alıştığımız gıda tedarik zincirinde 
aksamalar yaşandığı durumlarda, yürüme mesafe-
sinde yapılan gıda üretimi hayat kurtarıcı olur. 

Bu faaliyeti hobi bahçelerinde tek başımıza da yapabiliriz (Bele-
diyeler bunun için bir miktar alan sağlıyor), semt bostanları da 
kurabiliriz (İstanbul’daki Kuzguncuk Bostanı veya Adana’daki Halet 
Çambel Bostanı gibi), kentsel tarım yapan kolektif yapılardan (Me-
zitli Solinova Kooperatifi gibi), veya kente yakın yerlerdeki çift-
çilerden alışveriş edebiliriz (Mersin’de Ebru’s House, Şemsa Pozcu 

Ekonomik kriz, savaş, kuraklık, deprem-sel gibi afetler veya salgın hastalık
zamanlarında, kısacası alıştığımız gıda tedarik zincirinde aksamalar yaşandığı
durumlarda, yürüme mesafesinde yapılan gıda üretimi hayat kurtarıcı olur.

DEVRİMCİ BİR HAREKETTİR
BAHÇECİLİK

Organik veya Adana’da Çiftçi Ali gibi), gıda toplulukları vasıtasıyla 
aracısız yerel üretimleri destekleyebiliriz (Çitta gibi)… Örnekler 

çoğaltılabilir. Tek bir ilke bize yol göstermeli: uzakta 
bir yerde, kimyasal destekleriyle, mevsimi dışın-

da yapılan ve kamyonlarla taşınarak getirilen 
ürünleri değil, yerelde ve zehirsiz olarak, do-

ğanın bütün dengelerine saygı içerisinde 
üretilmiş ürünleri almak, veya mümkünse 
üretmek. İnanın bu tür bir üretim ne ka-
dar küçük ölçekli olursa olsun, bahçecilik 
devrimci bir harekettir. Nitekim Brenna 

Quinlan bu sayfadaki çiziminde bunu an-
latıyor (saat yönünde, 12’den başlayarak): 

bahçecilik, doğa ile olan bağımızı yeniden 
kurar; yeni beceriler kazanmamıza yardımcı olur; 

gıdaya olan bakışımızı değiştirir; takas ve cömertli-
ği destekler; dışarı çıkmamıza vesile olur; bireyleri-hanele-

ri-toplulukları güçlendirir; (ruhumuza) iyi gelen bir serbest zaman 
faaliyetidir; karbonun gömülmesini sağlar; mikrobiyomu kuvvet-
lendirir; plastik veya kimyasal içermez; endüstriyel gıda sistemine 
olan bağımlılığımızı azaltır; toprağı canlandırır; bedava organik 
gıda sağlar; ihtiyaçlarımızı kendi başımıza gidermeyi öğretir; D 
vitamini almamıza aracılık eder; fitness salonu, doktor ve psiko-
logdan ucuzdur.


