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SEMPOZYUM PROGRAMI
1 Ekim 2021 Cuma
SAAT
10.30-10.45
10.45-11.30

11.30-12.30
SALON 1
SAAT
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
SALON 1
SAAT
15.00-15.15

15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15

AÇILIŞ OTURUMU
Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU
TOKÜAD Yönetim Kurulu Başkanı
Ödül Töreni-Kısa Video
İbrahim Uğur ÖNÜR-TRT Ankara Radyosu SanatçıGösterimi- Söyleşi
sı
TOKÜAD 2021 Türk Kültürüne Hizmet Ödülü
Açılış Konferansı
Prof. Dr. Ozan YILMAZ
Türkoloji Çalışmalarında Dün, Bugün, Yarın
1. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL
Teknik Destek: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİNÇ
Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL
Aleviliğin Kökenine İlişkin Yeni Bilgiler ve Geçmiş
Teorilerin Revizyonu
Arş. Gör. Hasan KIZILDAĞ
İnançtan Aksesuara Ritüel Kıyafetlerinin ve Başlıklarının Başkalaşımı
Ramazan SEZGİN
Türk Folklorunda Erkek Dedikodusu
Büşra ÖZDEMİR
Adana İli Pozantı İlçesi Çocuk Hastalıklarının Geleneksel Tedavi Yöntemleri
SORU-CEVAP ve OTURUM DEĞERLENDİRMELERİ
2. OTURUM
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa AÇA
Teknik Destek: Dr. Tuncay BOLAT
Doç. Dr. Mustafa AÇA
Gelenekselden Moderne Ekolojik Bilginin Yerel
Temsillerine Bayramiç’ten Bir Örnek: Sevinç Abla
Çiftliği
Doç. Dr. Fidan UĞUR ÇEÜç Farklı Kültürde Üç Farklı Ana Tanrıça: “DemeRİKAN
ter”, “Kibele” ve “Umay”
Yasemin BİRTANE
Sözlü ve Yazılı Kültür Bağlamında Çanakkale Muharebeleri ve Çocuk Edebiyatı
Zülal SÖĞÜT
Odunpazarı Destinasyonunda Bulunan El Sanatı
Ustaları ve Covid-19
SORU-CEVAP ve OTURUM DEĞERLENDİRMELERİ
Açılış Konuşması

vi

2 Ekim 2021 Cumartesi
SALON 1
SAAT
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
SALON 1
SAAT
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
SALON 1
SAAT
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15

3. OTURUM
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU
Teknik Destek: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİNÇ
Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU Ayvacık Yöresi Dokumacılığı ve Geleneksel Ekolojik Bilgi
Dr. Fatma TEKİN
Halk Anlatılarının Epik Kuralları Işığına Onüç
Masalının İncelenmesi
Hicran DERE
Sait Uğur’un Derlemeciliği ve İçel Folklorunda
Türküler
İlknur ÇOLAK
Seyahatnameler ve Sosyal Medya Seyahatnameleri:
Rotasız Seyyah Örneği
SORU-CEVAP ve OTURUM DEĞERLENDİRMELERİ
4. OTURUM
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET
Teknik Destek: Dr. Tuncay BOLAT
Doç. Dr. Aslı BÜYÜKOKUFethiye İlçesiyle Bütünleşen Bir Kalem Sahibi:
TAN TÖRET
Ünal Şöhret Dirlik
Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL
Türk Kültür Politikası ve Kürt/Zaza Aleviler
Tuğçe COŞKUN
Âşık Nurşah’ın Şeref Taşlıova İle Mektuplarındaki
Şiirlerinin Değerlendirilmesi
Tuğçe ÖZDEMİR
Eskişehir’de Güvercin Yarışlarının Halk Bilimsel
İncelemesi
SORU-CEVAP ve OTURUM DEĞERLENDİRMELERİ
5. OTURUM
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fidan UĞUR ÇERİKAN
Teknik Destek: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİNÇ
Doç. Dr. Fidan UĞUR ÇERİAnonim Türk Halk Edebiyatı Ürünlerinde “KatKAN
ran”
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİNÇ
Kent Kültüründe Mekanların Folklorik İşlevleri:
Çanakkale Örneği
Handan BIYIKSIZ
Çorum İli İçerisindeki Geleneksel Şarap Kültürü
Ramazan SEZGİN
Yüz Numaralı Adam Filminde Reklam ve Folklor
İlişkisi
SORU-CEVAP ve OTURUM DEĞERLENDİRMELERİ
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3 Ekim 2021 Pazar
SALON 1
SAAT
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
SALON 1
SAAT
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
SALON 1
SAAT
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
SALON 1
SAAT
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30.17.45
17.45-18.00
SALON 1

6. OTURUM
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Turan TÜRK
Teknik Destek: Doç. Dr. Taner GÖK
Doç. Dr. Ahmet Turan TÜRK
Arap Harfli Tatar Türkçesi Metinleri Nasıl Okunmalı?
Dr. Erdem TAZEGÜL
Hıdır Derdayev’in Ikbal Romanından Türkmen
Türkçesi Sözlüklere Katkılar
Büşranur YÜCEL
Ermeni Harfli Türkçe Bir Fal Kitabı
Dr. Yasin KOÇ
Küresel Isınmanın Arktik Bölgeye Etkisi: Politik
Dr. Bekir DERİNÖZ
Ekolojik Bir Yaklaşım
SORU-CEVAP ve OTURUM DEĞERLENDİRMELERİ
7. OTURUM
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bilgin GÜNGÖR
Teknik Destek: Dr. Tuncay BOLAT
Doç. Dr. Bilgin GÜNGÖR
Kemal Uluser Üzerine
Dr. Emel AYDIN ÖZER
Orhan Veli’nin Şiirlerinde Çocuklar ve Çocukluk
Arş. Gör. Turhan KOÇ
Sosyolojik Bir Okuma: İntibah’ta Memurluk
Öğr. Gör. Gamze BULGAN
Didem Madak’ın Şiirlerine Zamanın Yansıması
SORU-CEVAP ve OTURUM DEĞERLENDİRMELERİ
8. OTURUM
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ümran Ozan KARAHAN
Teknik Destek: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİNÇ
Dr. Öğr. Üyesi Ümran Ozan
Smyrnalı Polykarpos (MS 69-155)
KARAHAN
Dr. Öğr. Üyesi İsmail DEMİR
Kuran-ı Kerim Kıssalarının Eğitsel Yönlerinin
Değerlendirilmesi
Dr. Bekir DERİNÖZ
Küresel Isınmanın Eşiğinde Sürdürülebilir Turizm
Dr. Selin BAYRAK
Eski Türklerde Haberleşme: Tunyukuk Örneği
SORU-CEVAP ve OTURUM DEĞERLENDİRMELERİ
9. OTURUM
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Taner GÖK
Teknik Destek: Doç. Dr. Bilgin GÜNGÖR
Dr. Tuncay BOLAT
Sabahattin Ali Öykücülüğünde Örtülü Anlatım
Dr. Yusuf Can TIRAŞ
İBB Atatürk Kitaplığında Yer Alan Menakıb-ı
Göksel GÖKÇE
Ebu Müslim Yazması Üzerine
Halis AYDIN
Celâl-zâde Sâlih Çelebi ve Kıssa-i Firûz Şâh Tercümesi
Güray GÜMÜŞ
Feyyaz Kayacan’ın Tiyatro Sanatına Katkıları
Zeynep Seleme İMAMOĞLU
Zâtî Bibliyografyası
SORU-CEVAP ve OTURUM DEĞERLENDİRMELERİ
18.30-20.00
KAPANIŞ OTURUMU
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GELENEKSELDEN MODERNE EKOLOJİK BİLGİNİN YEREL
TEMSİLLERİNE BAYRAMİÇ’TEN BİR ÖRNEK: SEVİNÇ ABLA
ÇİFTLİĞİ*

Mustafa AÇA**
Özet: Geleneksel ekoloji, doğa-insan ilişkisi odağında gelişen ve nesiller arasında kültür kanalıyla aktarılan, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri hakkında birikerek artan bilgi, uygulama ve inançların tamamını ifade eden
geleneksel bilgi koludur. İnsanoğlu uzun yolculuğu boyunca toplayıcı, avcı ve
hayvancı-tarımcı yaşam biçimlerinde zaruri olarak doğayı tüm bileşenleri anlamaya ve bunlara uyarlanmaya çalışmıştır. Edinilen her bilgi gelecek kuşakların doğayla uyumlu biçimde yaşamaları ve rahat bir yaşam sürmeleri amacıyla
enformel biçimlerde aktarılmıştır. Geleneksel bilginin tüm biçimlerinde olduğu
gibi ekolojik bilginin oluşumu ve aktarımı süreçlerinde de gözlem, muhakeme
ve uyarlanma becerisi yüksek tecrübeli aktarıcılara başrolde olmuşlardır. Kazdağları eteklerindeki kırsal yerleşimlerde geleneksel ekolojik bilginin güncellenmesi ve aktarımı konularında bildiriye konu edilen çiftlik oldukça önemli bir
yere sahiptir. Ekolojik tarıma gösterilen ilginin geçmişe oranla arttığı günümüz
dünyasında Türkiye’de de çeşitli arayışlara girişildiği görülmektedir. Bu arayış
kentli yaşam tarzına sahip bireylerin kırsal alanlara yerleşmeleri ve ekolojik
tarıma yönelme gayretleri ile somutlanmaktadır. Bu çalışmada Sevinç Abla
çiftliğinin kuruluşundan bugüne süreçleri hakkında bilgi verildikten sonra çiftliğin yeni köylülerin yanı sıra kentlerde yaşayıp toprakla ve doğayla kopan
ilişkisini güncellemeye çalışan tarım turistlerinin ekolojik farkındalıklarını sağlama ve üretim gerçekleştirebilme kapasitelerine etkileri çok yönlü olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca geleneksel bilginin aktarım biçim ve teknikleri üzerinde de durulmuştur.
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AN EXAMPLE OF LOCAL REPRESENTATIONS OF ECOLOGICAL
KNOWLEDGE FROM TRADITIONAL TO MODERN FROM BAYRAMİÇ: SEVİNÇ ABLA FARM
Abstract: Traditional ecology is the traditional branch of knowledge that
expresses all of the accumulated knowledge, practices and beliefs about the
relations of living things with each other and with their environment, developed in the focus of nature-human relationship and transferred through culture
between generations. Throughout her long journey, human beings have tried to
understand and adapt all the components of nature in their life forms such as
gatherers, hunters and livestock-farmers. Every knowledge gained has been
transferred informally so that future generations can live in harmony with nature and lead a comfortable life. As in all forms of traditional knowledge, experienced transmitters with high observation, reasoning and adaptation skills
have played a leading role in the formation and transmission of ecological
knowledge. The farm, which is the subject of the paper, has a very important
place in updating and transferring traditional ecological knowledge in rural
settlements on the skirts of Kaz Mountains. In today's world, where the interest
shown in ecological agriculture has increased compared to the past, it is seen
that various searches are also undertaken in Turkey. This quest is embodied by
the efforts of individuals with an urban lifestyle to settle in rural areas and to
turn to ecological agriculture. In this study, firstly, information was given about
the processes of Sevinç Abla farm from its establishment to the present. Then,
the effects of the farm on the ecological awareness and production capacity of
the agricultural tourists who live in the cities and try to update their broken
relationship with the land and nature, as well as the new villagers, were evaluated in many ways. The study also focused on the transmission forms and techniques of traditional knowledge.
Keywords: Traditional Ecological Knowledge, Kazdağları, Bayramiç, Ahmetçeli, Sevinç Abla Farm.

Giriş
Binyıllar boyunca toplayıcı ve avcı bir yaşam süren insan topluluklarının neolitik çağda hayvancı ve tarımcı bir medeni sisteme geçişleri
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insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olmuştur. Mezopotamya,
Orta Doğu, Orta Amerika, Kuzey Çin ve Papua Yeni Gine gibi ana yayılma alanlarında yeni bitki ve hayvan türleri evcilleştirilmiş ve bu ana
merkezlerden sonra gelen ikinci evcilleştirme alanları oluşturulmuştur.
Kökeni sözü edilen ana merkezlerde bulunan tarımcı ve hayvancı topluluklar, yavaş yavaş gezegenin farklı işlenebilir topraklarına yerleşerek
yeni yaşam biçimlerini yaygınlaştırmışlardır. Bu uzun periyot boyunca
tarımcılar, avcı-toplayıcı toplumlarla karşılaşmışlar ve bu topluluklardan bazılarını tarıma yönlendirmişlerdir (Mazoyer ve Roudart, 2009: 88).
At, koyun, keçi, domuz, deve gibi hayvanların beslenme başta olmak
üzere çeşitli ihtiyaçların karşılanması amacıyla evcilleştirilmeleri ile tarımsal üretim arasında doğrudan bir ilişki olagelmiştir. Zira hayvancılığın sürdürülebilirliğinin temel koşullarından biri olan yem kaynaklarının tarımsal üretimle ilişkisi bugün de takip edilebilmektedir.
Neolitik devrim şeklinde ifade edilebilecek mezkur süreç, uygarlık
tarihi içinde bir kilometre taşı olarak, insanlığın yaşantısında olduğu
kadar düşünce biçimlerinde de kritik dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Bu dönüşümlerin başında insanın doğayı algılama biçimi bulunmaktadır. Avcı toplayıcı dönem açısından tarla ve ekin gibi kavramlar, flora
ve fauna eksenli yaban hayatı kavramlarına karşılık bir şey ifade etmezken tarım ve hayvancılıkla ilgilenen toplumlar insan hayatının kurgulanışına dair tüm tasarımlarını doğanın evcilleştirdiği kısımları üzerinden
gerçekleştirmişlerdir (Garrard 2016, 97’den akt. Çelik, 82). Beslenme,
barınma ve ısınma gibi temel gereksinimlerin karşılanmasına dönük
alternatiflerin artmasının yanı sıra kültürü oluşturan ve besleyen tüm
somut ve soyut bileşenlerde zengin bir çeşitlilik ortaya çıkmıştır.
Uzun süreler geleneksel yöntemlerle ve insan veya hayvan gücü
kullanımıyla sınırlı düzeyde sürdürülegelen tarım etkinlikleri, Orta Çağ
sonrasında görülmeye başlanan, toprak işleme ve ürün yetiştirme süreçlerine dönük yeniliklerle daha fazla verim alınan bir sürece evrilmiştir.
Neolitik devrim istisna olmak üzere “birinci tarım devrimi” şeklinde
ifade edilen bu periyot, nadasın yerini yemlik çapa bitkilerinin ve yapay
meraların almasına ve sonuç olarak hayvancılığın ve gübre üretiminin
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gelişmesine dayanmaktadır. 19. yüzyıla kadar devam eden süreçte daha
fazla ürün alınmasını sağlayan yeni tekniklerin etkisiyle ticarileşmiş
veya daha güncel bir ifadeyle konvansiyonel tarımın1 da ivme kazanmasında etkili olmuştur. Öte yandan bu durumun bir sonucu olarak 19.
yüzyılın sonlarından itibaren, endüstrileşmiş ülkelerdeki aktif nüfusun
yarısından fazlası, tarım dışı etkinliklere, maden, endüstri ve hizmet
alanlarına yönelmiştir (Mazoyer ve Roudart, 2009: 364). Bu durum tarım devrimi ile sanayi devrimi arasındaki ilişkinin yalnızca hammadde
temini ile sınırlı olmadığını, tarımsal üretimle endüstriyel üretim arasında etkileşimin çok yönlü olduğunu fark etmeyi sağlamaktadır. Nitekim çelik ve tekstil sektörünün ön planda olduğu, kömür ve buhar makinalarının kullanıldığı, sanayileşmenin ilk aşamasını kapsayan 19. yüzyıldaki ilk sanayi devrimi ile saban, pulluk, metal tapan, mibzer, biçme
makinesi ve atla çekilen harman makinesi gibi yeni hayvan çekişli araçları, hem de tınaz, yün tarama, ot biçme, kök kesme, tahıl ezme, kaymak
yapma makineleri, kaldıraçlı harman makinesi, yayık gibi küçük çiftlik
makinelerini üretilmeye başlanması tarım takviminin çok yoğun olduğu
dönemlerde büyük ölçüde zaman kazanmaya imkân tanımıştır (Mazoyer ve Roudart, 2009: 412). 20. yüzyılın başlarındaki ikinci sanayi devrimi, yüzyılın ikinci yarısında takip edilebilir hal alan üçüncü sanayi
devrimi ve odağında yapay zekanın bulunduğu güncel dördüncü sanayi
devrimi (URL-1), ticari ve konvansiyonel tarımsal üretimin dünya çapında döngüsü hızlı ve yüksek rekolte hedefli bir etkinliğe dönüşümünü
teknolojik araçlar, ilaçlar ve gübreler gibi sentetik/kimyasal ürünlerle
desteklemiştir.
19. yüzyıla kadar dünya genelinde geleneksel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler, öncelikle endüstriyel gelişimin
merkezini oluşturan Avrupa toplumları arasında hızla antropolojik ögeler halini almaya başlamıştır. Bu hızlı dönüşüme karşın günümüzde
topografyaya ve ekonomiye dayalı sebeplerle en azından araç-gereç yö1

Genetiği değiştirilmiş yüksek rekolteli bitki çeşitlerinin ağırlıklı olarak mono
tarım tercih edilerek yoğun gübre ve zirai ilaç kullanımıyla gerçekleştirilen
endüstriyel tarım uygulamalarıdır.
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nünden geleneksel tarımın sürdürüldüğü toplumlar da mevcuttur. Ancak çoğunlukla Asya, Afrika ve Güney Amerika toplumları arasında yer
yer geleneksel araç-gereçler kullanılıyor olsa da destekleyici sentetik/kimyasal ürünlerin dünyanın ücra köşelerine kadar yayıldığı bir realitedir. Kuşaklar boyunca aktarılan ve insan-doğa birlikteliğinden doğan
bütünlük fikrinin izlerini taşıyan tarımsal yöntem ve teknikler, özellikle
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekolojik dengeye, insan sağlığına
ve dolayısıyla temiz gıdaya dönük farkındalık çalışmaları ile yeniden
güncellenmeye çalışılsa da yüksek rekolte odaklı küresel tarım ekonomisine karşı ekolojik fakat düşük rekolteli geleneksel tarım uygulamalarının uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği konusundaki tereddütler
devam etmektedir.
Oldukça uzun bir süre avcı ve hayvancı bir geçimlik modelle ve
göçmen bir medeni sistemle varlığını sürdüren Türk halkları, ekilebilir
alanlara sahip olma ve yerleşik yaşam biçiminin yaygınlaşması süreçleri
ile birlikte göçmen veya yerleşik hayvancılığın yanına ekip biçme faaliyetlerini de eklemişlerdir. Türkiye özelinde neredeyse 20. yüzyılın ortalarına kadar geleneksel araç-gereçlerin kullanıldığı, kimyevi desteklerden henüz geniş ölçekte yararlanılmadığı anlaşılmaktadır. Tarımın modernize edilmesi yolundaki ilk faaliyetler, özellikle makine kullanımı
bağlamında Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanmaktadır. Bu dönemde kurulmaya başlanana devlet çiftlikleri dönemin modern üretim tekniklerinin ve araçlarının kullanılmaya başlandığı model üretim alanları olma
işlevi üstlenmişlerdir. İlerleyen süreçte özellikle Marshall yardımları ile
başta traktör ve biçerdöver gibi motorlu tarım araçları ile geniş arazilerin daha kısa sürede işlenmesine imkân tanıyan döneme özgü modern
tarım aletleri Anadolu çiftçileri arasında yaygınlaşmaya başlamıştır.
Tarımsal üretime dayalı sosyo-ekonomik yapının oldukça yaygın olduğu Anadolu’da 1970’lerin sonlarından itibaren konvansiyonel tarım faaliyetleri yaygınlaşmaya başlamış; günümüz tarımı bütünüyle bu hüviyete bürünmüştür (Önal, 2010). Nitekim günümüzde de topografya, iklim,
toprak ve arz-talep gibi temel belirleyicilere göre oluşan tarımsal ürün
çeşitliliğinin hemen hepsinde gübre ve ilaç gibi kimyasal destekleyici ve
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koruyucular yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmaya konu olan
Sevinç Abla çiftliğinin bulunduğu Bayramiç havalisinde yaygın biçimde
yapılan elma üretimi süreçlerinde 19 farklı türde zirai ilacın kullanılıyor
olması mevcut durumun örneklerinden sadece biridir.
Geleneksel üretim süreçlerinin konvansiyonel tarımla baskılanması,
çoğu zaman yerel ekolojik bilgi ile şekillenen geleneksel bilginin önce
donuklaşmasına sonrasında ise bütünüyle unutulmasına sebep olmaktadır. Ekonomik gerekçelerle hızla konvansiyonel tarıma yönelen Türk
çiftçisi, nesiller boyunca aktarılan geleneksel üretim biçim ve süreçlerinin yanı sıra bunlarla ilgili kültürel mirastan da büyük oranda feragat
etmiştir. Tarımsal üretim ekseninde oluşan inanışlar, kabuller ve ritüeller başta olmak üzere ürünlerin işlenmesine ve saklanmasına dönük
geleneksel tekniklerden büyük oranda vazgeçilmiştir.
1. Geleneksel Ekolojik Bilginin Güncellenme ve Aktarım Alanı Olarak Sevinç Abla Ekolojik Çiftliği
Geleneksel bilgi insanoğlunun birbirleriyle ve doğayla etkileşimleri
sonucunda yaratılan, aktarılan ve zenginleştirilerek yaşatılan bilgiler
bütünüdür (Özdemir, 2018: 2). Bu bilgi türü, kadim zamanlara uzanan
kökeni, oluşumu, inanış ve düşünüş sistemi ile şekillenen karakteristiği
ve aktarım biçimleri gibi özellikleri ile bilimsel bilgiden ayrılıyor olsa da
geleneksel ekoloji bilgisi kapsamında yer alan bileşenler örneğinde olduğu gibi bilimsel bilgiye veri ve yaklaşım konularında kaynaklık edebilmektedir2. Geleneksel bilgi türleri sözlü kültür ortamı içinde kolektif
bir karakterde karşımıza çıksalar da esasında her bir bilgi türünün ortaya çıkışında ve aktarımında bireysel tasarruflar söz konusudur.
Bildiriye konu edilen Sevinç Abla ekolojik çiftliği, tarımsal üretim
özelinde geleneksel bilginin güncellenmesi ve aktarımı konularında
Kazdağları havalisinin örnek alanlarından biridir.

Geleneksel ekolojik bilginin karakteristiği ve bilimsel bilgi ile ilişkisi için bk.
(Yolcu ve Aça, 2019).
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Sevinç Özkaya3, eşi Hüsamettin Özkaya ve altın kızlar diye hitap ettiği her ikisinin de adı Hafize olan biri 90 yaşını, diğeri 80 yaşını aşmış
annesi ve kayınvalidesi ile birlikte Bayramiç’e bağlı Ahmetçeli köyünde
yaşamaktadır Doğma büyüme Ahmetçelili olan Sevinç Abla, ortaokulu
ve liseyi Ezine’de okumuş, evlendikten sonra da eşinin işinden ötürü
Bayramiç merkezinde yaşamaya başlamıştır. Burada bir erke evlat dünyaya getiren Sevinç Abla, eşinin Ahmetçeli’ye muhtar seçilmesinden
sonra doğup büyüdüğü köye geri dönmüştür. Eşinin 10 yıllık muhtarlığı
süresince muhtarlara henüz maaş ödenmediği için evinin döngüsüne
katkı sağlayabilmek amacıyla atalarından kalan zeytinliklerini işleyip
mahsulünü pazarlara çıkarmaya başlamıştır. Zeytinden başka evinin
bahçesinde 200 metrekarelik küçük bostanda sebze yetiştirmeye başlamış; evinin ihtiyacından arta kalanı pazarda satmıştır. Çocukluğu ve
gençlik yılları boyunca ailesinin gerçekleştirdiği tarım faaliyetleri içinde
yer alan Sevinç Abla, onlardan devraldığı geçimlik kültürel mirası devam ettirme kararı almış; geçimini tarımdan sağlamaya başladığı ilk
dönemlerden itibaren ekolojik tarıma yönelmiştir. Yetiştirdiği ürünlere
bunlardan ürettiği mamullere talep artınca yavaş yavaş ürün çeşitliliğini
ve üretim kapasiteni artırmıştır.

Sevinç Abla, ailesi ve bir grup tarım gönüllüsü ile birlikte.

Çiftlik gönüllülerinin ve ziyaretçilerin kendisine “Sevinç Abla” şeklinde hitap
etmelerini istediği için çalışmanın bundan sonraki bölümünde kendisinden bu
şekilde bahsedilecektir.
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“Kendi yemediğim bir şeyi bir başkasına da yedirmek istemedim.” cümlesi
ülke genelinde sıklıkla karşılaşılan bir tarım etiği sorununu hatırlamaya
yardımcı olmaktadır. Zira çoğunlukla ekonomik gerekçelerle konvansiyonel tarımla ürettiği ürünü genel tüketime sunan pek çok çiftçinin kendi tüketecekleri ürünler içi ayrı bir bahçe yaparak bu ürünlerin yetiştirilmesi süreçlerinde ekolojik tarımı tercih etmeleri yani gübreye ve zirai
ilaçlara mesafeli olmaları etik sorunları beraberinde getirmektedir.
Aktivist bir köy kadını olarak tanımlayabileceğimiz Sevinç Abla,
Bayramiç’te Köy Kadınlarını Kalkındırma ve Dayanışma Derneği’ni kurmuş
ve kısa sürede 70 üyeye ulaşmıştır. Dernekle, köyden dışarı çıkmamış,
köyde kadın olmanın bütün zorlukları ile yüzleşmiş, ekonomik özgürlüğe sahip olmayan, eşinin başına bir hal geldiğinde hem resmi işlemlerde hem de köy işlerinde neyi nasıl yapacağını bilemeyen kadınları
bilgilendirmek ve kendi ürünlerini yapıp satmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Kadınlar Sevinç Abla önderliğinde İzmir’e ve Yalova’ya tarım
ve süs bitkileri fuarlarına katılmışlar, Çanakkale Şehitliği gezisi gibi sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmışlardır. Bir süre sonra dernekteki görevini devreden Sevinç Abla, Tarım Bakanlığı tarafından Türkiye çapında düzenlenen Köy Kadınları Yarışıyor adlı yarışmaya üstüste üç yıl katılmış ve derece almıştır. Eşinin muhtar olmasından yararlanarak köyde
geceleri bilgisayar kursu ve folklor kursları düzenlemiş; göçten dolayı
yeterli kursiyer bulma konusunda sorunlar yaşanınca kızların ailelerini
ikna edebilmek için kızlara nezaret etmiştir.
Küçük çapta başlayan tarımsal üretiminin yavaş yavaş büyümeye
başlaması ile Kazdağları eteklerindeki Süleymanköy’de yaşayıp ekolojik
tarım yapan ve ağırlıklı olarak atalık tohumlardan “kızılca” buğdayını
eken Mustafa Alper Ülgen sayesinde Tarım Turizm Takas Projesi’nden (TaTuTa4) haberdar olmuştur. Sevinç Abla, nesiller boyunca ekilen ancak
1971 yılında İngiltere’de kurulan World Wide Opportunities on Organic Farms
(WWOOF) dünya çağında 132 ülkede faaliyet göstermektedir. WWOOF’ın Türkiye’deki faaliyetleri 2004 yılında Buğday Derneği tarafından Ekolojik Çiftliklerde
Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası (TaTuTa) adıyla başlatılmıştır.
İnternet sayfasında projenin görev tanımı “güven ve takasa dayalı kültürel ve eğit146
4

hibrit tohum politikalarından sonra hızla kaybolan atalık tohumların
yaygınlaşması ve sürdürülebilirliği yolundaki gayretlere 2014 yılında
dahil olmuştur. Kendi ifadesiyle bu süreçten sonra çiftçilik başka bir
aşka dönüşmüştür. TaTuTa projesinin tarım gönüllüsü programından
gönüllü kabul etme konusunda çiftliğinin barınmaya dönük koşullarının
yetersiz olduğunu düşüncesiyle başlangıçta tereddütler yaşamıştır. İlk
olarak 1,5 ay süreyle yabancı uyruklu bir gönüllüyü, Türk eşi ile birlikte
kabul eden Sevinç Abla, bugüne kadar 1000 kadar gönüllüyle birlikte
tarım yapmıştır. Çiftlikte aralıksız olarak en uzun süre kalan gönüllü 4
yıl boyunca üretim, hasat ve pazarlama süreçlerinde yer almıştır.

Sevinç Abla ve eşi Hüsamettin Özkaya TaTuTa web sayfasının ev
sahibi yüzleri arasında da yer almışlardır (Kaynak: URL-2).

sel deneyimleri teşvik ederek, sürdürülebilir bir küresel toplum inşa etmek için, gönüllüler ile ekolojik üreticileri birbirine bağlayan dünya çapında bir hareketin parçası olmak”
şeklinde belirtilmişken amaç “insanlara doğa dostu tarımsal üretimi yerinde deneyerek ve yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatarak; kırsalı ve yerel kültürü tanıyarak; suni
gübre ve pestisitlere değil yoğun emeğe dayalı ekolojik üretim hareketine destek olarak;
ekolojik yaşam hareketinden insanlarla tanışarak; doyurucu bir tecrübe elde ederek ekolojik yaşam deneyimi yaşama, öğrenme ve paylaşma fırsatı sağlamak” şeklinde belirtilmiştir (URL-2). Ayrıntılı bilgi için ayrıca bk. (Selvi ve Demirer, 2012; Şimşek,
2016). TaTuTa kapsamında ülke genelinde tarım gönüllüsü kabul eden 81 çiftlik
mevcuttur. Kazdağları eteklerinde Sevinç Abla çiftliğinden başka TaTuTa’ya
üye başka çiftlikler de vardır.
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TaTuTa üzerinden başvuru yaparak çiftliğe kabul edilen gönüllülerden bazıları kırsala yerleşmek istedikleri için ekolojik tarımı öğrenmeyi amaçlarken bir kısmı da projenin hedefleri ile uyumlu biçimde
farklı bir tatil deneyimleyerek tarım turizmine dahil olmayı amaçlamaktadırlar. Çiftlik gönüllüleri çiftlikteki hemen bütün işlerde yardımcı olmaktadırlar. Mevsimine göre buğday ekme, hasat etme ve çalkama
(eleme), zeytin budama, zeytin, domates, meyve, dağdan ot toplama,
bulgur kaynatma ve kurutma, salça, tarhana ve erişte yapma, pazara
ürün çıkarma ve pazarlama gibi işlerin hepsinde yer alabiliyorlar.
Çiftliğe çocukları ile birlikte gelen gönüllüler de olmaktadır. Köy
hayatının mekâna ve zamana dönük konforu çocukların rahat etmesini
sağlamaktadır. Geleneksel olanlar da dahil olmak üzere yeni oyunlar ve
oyuncaklar öğrenen, dilediklerinde ebeveynleri ile tüm tarımsal süreçlere dahil olabilen çocukların pek çoğu hayatlarında ilk kez tavuk beslemekte, kümeslerden yumurta bahçelerden domates toplamakta, toprakla haşır neşir olmaktadırlar. Muayyen okuma ve oyun saatleri belirlenen
çiftlik hayatı çocuklar için oldukça farklı ve eğlenceli bir tecrübe olmaktadır.

Sevinç Abla çiftliğinde ailenin ve gönüllülerin barınma alanlarından
görünümler.
Çiftliğe gelen gönüllüler zaman içinde tamamlanan eklentilerde aile
ve diğer gönüllülerle birlikte yiyip, içmekte ve barınmaktadır. Akşamları aile ile gönüllüler birlikte zaman geçirmekte, eski yaşantılardan, olaylardan bahsedilirken geleneksel ve ekolojik tarım konularında bilgi pay-
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laşımları devam etmektedir. Çiftlikte salgın süresince gönüllü kabul
etmiş ve şu ana kadar herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşılmamıştır.
TaTuTa’ya dahil olmanın yanı sıra çiftliğin ekolojik tarım faaliyetlerinin yerel gazetelerde ve ulusal televizyonlarda haber olmaya başlaması ile çiftlikteki insan hareketliliği artmış, farklı bölgelerden, sosyokültürel yapılardan ve dünya görüşlerinden pek çok insan köyün girişindeki çiftliği ziyaret etmeye başlamıştır. Sevinç Abla bu durumu ve
durumun köyün diğer sakinleri üzerindeki etkilerini şu cümlelerle ifade
etmektedir: “Benim gönüllülerim arasında uzun saçlı, sakallı, rastalı, şalvarlı,
rengarenk kıyafetli, şehir kültürüne sahip çocuklar var. Ayrıca gelenim gidenim
de çok. Televizyoncular filan da geliyor sıklıkla. Köylü bu durumu pek kabullenebilmiş değil.”

Harman yerinde buğday eleyen gönüllüler.
Bayramiç havalisine başka illerden gelerek yerleşen ve tarımla uğraşmak isteyen “Yeni Köylü”lerin tamamına yakını Sevinç Abla ile iletişime geçmektedir. Çoğunluğu şehirlerden gelen ve daha önceden köy
hayatını veya tarımı deneyimlemeyen yeni yerleşimcilerle gönüllü olarak bilgi ve tecrübelerini paylaşan Sevinç Abla, topografyaya, iklime ve
toprağa uygun ürün çeşitliliği, üretim takvimi, ürün yetiştirme ve hasat
usulleri, mamule dönüştürme biçimleri, yabani ot ve mantar çeşitleri
gibi pek çok konuda yardımcı olmaktadır. Gönüllülerle yapılan bilgi ve
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tecrübe paylaşımına bu yolla yörenin yeni yerleşimcileri de eklenmektedir. Bunlardan bazıları daha önce permakültür eğitimler aldıkları için
zaman zaman Sevinç Abla da onlardan bir şeyler öğrenebilmektedir. Bir
tür usta çırak ilişkisi içinde ilerleyen eğitim süreci ile ilgili şu ifadeler
Sevinç Abla’nın sürece bakışını özetler niteliktedir:
“Benim öğrettiklerimi görenler bazen “Bir tık eksik öğret. Yarın senin rakibin olurlar” diyor. Ama benim amacım ekolojik tarımın bütünüyle öğrenilerek süreklilik kazanması. Benim veya başkasının yapması değil önemli
olan; önemli olan bu ürünlerin ve usullerin sürdürülebilirliği. Örneğin karakılçık buğdayından ekşi mayayla ekmek yapımını benden öğrenip benim
müşterilerime satanlar da oluyor. Ama ben bunu hiç sorun etmedim. Bundan daha önemlisi şu ki benim henüz bir markam veya etiketim yok. Bu sebeple de bazı yerlerde Sevinç Abla ekmeği diye satılan ekmekler bana mal
ediliyor. İnsanlar haliyle bana ulaşıp ekmeğin değiştiğinden, eski kıvamından ve lezzetinden uzaklaştığını söylüyorlar. Çünkü hem emeğimin, ekmeğimin hem de tüketicinin suiistimal edilmesine gönlüm razı değil. Bu konuyu çok önemsiyorum. Bu durumu tespit ettiğim zaman insanları bilgilendirmeye çalışıyor; satışı yapan yerlere gerekli uyarılarda bulunuyorum.”
Sevinç Abla kendi çiftliğinde gönüllülere ve yeni köylülere yaptığı
bilgi paylaşımının dışında çeşitli projeler münasebetiyle düzenlenen
eğitimlerde de çoğunluğu gençlerden oluşan katılımcılara eğitimler
vermektedir. Bu eğitimlerden sonuncusunu Bir Tohum Vakfı bünyesinde yürütülen Gençler Kırsala adlı programda gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetlere ek olarak davet edilmesi halinde tarım, gıda ve ekoloji konulu
bilimsel etkinliklere katılmakta ekolojik tarım faaliyetleri hakkında bilgiler vermektedir. Katıldığı bu tür etkinliklerden sonuncusu İstanbul’da
düzenlenen 4. Gıda Toplulukları ve Kooperatifleri Çalıştayı olmuştur.
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Sevinç Abla’nın katıldığı bazı programlardan afişler ve görünümler.
Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olarak izinli üretim yapan Sevinç Abla,
doğrudan gelir desteğinden yararlanmakla birlikte atalık tohumlar ekiyor olmasında ötürü yasalar gereği ürün desteği alamamaktadır. Zira
atalık tohum, ürün desteği verilen sertifikalı tohumlar arasında yer almamaktadır. 2021 yılında120 dönümlük buğday hasadını 16 Ağustos’ta
tamamlamıştır. Ailesinden kalan arazilerin miras yoluyla bölünmesinden ötürü kendi arazileri yetersiz gelmekte, ek olarak kiraladığı arazilerde de tarım yapmaktadır. Arazi kiralarken az tarım yapılmış, nadasa
bırakılmış, ilaç ve gübre kullanılmamış tarlaları tercih etmektedir. Bu
kriterlerden ötürü yalnızca kendi köyünden değil koşullara sahip araziler bulunduran başka köylerden de kiralama yapabilmektedir.

Sevinç Abla buğday tarlasında ve harman yerinde.
Sevinç Abla çiftliğinin ürün çeşitliliği zeytin, buğday (karakılçık, sarı buğday, ak başak), sebze ve meyve ağırlıklıdır. Sebzeler arasında ana
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kalemi domates oluşturmaktadır. Domates salça ve püre olarak da pazarlanmaktadır. Bayramiç beyazı (nektari) da toplanan çiftlikte bu ürün
meyve olarak satılmanın yanı sıra kurutulmuş ve pestil yapılmış halde
de satılmaktadır. Bunların dışında doğadan yöreye özgü tıbbi ve aromatik bitkiler de toplanmaktadır. Bu bitkilerden bazıları kurutulmakta,
bazılarından ise yağları çıkartılarak yararlanılmaktadır. Bahar aylarında
gönüllülerle birlikte doğadan genellikle gelincik, kantaron, papatya,
zahter, adaçayı, karabaş otu, civanperçemi toplanmaktadır. Hangi otun
hangi zamanda toplanacağını zihnine kodlayan Sevinç Abla, bazen bir
bitkiyi toplarken takvimleri çok yakın diğer bir bitkinin toplama zamanını kaçırabildiğinden bahsetmektedir. Bu otların tarımsal ürüne dönüştürülüp yaygınlaştırılmasına karşı olan Sevinç Abla’ya göre doğadan
olan doğada yetişmeli ve imkânı olan bunları dağdan toplamalıdır. Yörede son yıllarda yeniden yaygınlaşmaya başlayan susam tarımını tercih
etmeyen Sevinç Abla, Bayramiç’in sarı susamını kendi istediği gibi zehirsiz tarım yapanlardan alıp mamule çevirmektedir.

Gönüllülerle birlikte toplanıp işlenen yabani bitkilerden bazıları.
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Çiftliğin tarım faaliyetlerinin başlangıcında yer alan ve bugün de
merkez ürünlerden biri olmayı sürdüren zeytinin Sevinç Abla için ayrı
bir önemi vardır. Zeytinle ilgili şu cümleleri bu anlamda dikkate değerdir:
“Zeytin sürekli bir döngüdür. Kutsallığı da buradan gelir. Zeytinden yağ
yaparsın; beyazının irisini seçersin, çizersin, kırarsın sofranda yemeklik
yaparsın; siyahının irisini ayırırsın tuzlama yaparsın, sele yaparsın; yiyemediğin acı yağını sabun yaparsın, temizlik malzemesi olarak kullanırsın;
dalını bizim gibi keçiye verirsin; kalın yerini odun olarak kullanırsın; en
ince çırpısından da ekmek yaparsın. Zeytin ağacının kök kısmında bir turp
vardır. Suyu tutan bu turpun büyüklüğü yaşında göre değişir. Kökün birkaç da ana kolu olur. Bunların dışındaki kılcal, saçak köklerdir. Kökün asıl
can alıcı kısmı turp kısmıdır. Saçak kökler suyu bu turpa yönlendirir. Turp
da ağacı ve meyveyi besler. Zeytinin altı sürüldüğünde ana kök de saçak
kökler de zarar görür. Adeta insanın saçının çekilip kopartılması gibi düşünün. Biz bu sebeple zeytinin altını veya çevresini hiç sürmeyiz. Mazot
da pahalı zaten!”

Sevinç Abla ve gönüllüleri zeytin toplarken.
Başlangıcından bugüne çiftliğin en önemli mamulü taş fırında odun
ateşinde pişirilen ekşi mayalı atalık buğday ekmeği (yörede biline adıyla
153

Sevinç Abla ekmeği)dir. Kendi ürettiği atalık buğdayları Bayramiç’teki
taş değirmende öğüten Sevinç Abla, bu amaçla bazen de Beşik Köyü’nde
oldukça güzel bir sulak vadinin içinde bulunan ve suyla çalışan taş değirmene gitmektedir. Ürettiği hububatı un ve ekmek haricinde bulgur,
erişte, tarhana gibi mamullere dönüştürerek pazarlarda satmaktadır.
Ürünler çarşamba günleri Bayramiç Pazarı’na, cuma günleri de Küçükkuyu Pazarı’nda satışa sunulmaktadır. Elde kalan ürünler ve bunlara
yeni eklenenler cumartesi günleri yine Bayramiç’te kurulan Köy Pazarı’nda satılmaktadır. Tüketicinin ekonomik koşullarının farkında olan
Sevinç ürünlerini olabildiğince uygun fiyatlardan satmaktadır. Kendi
ifadesiyle sisteminin işlemeye devam etmesi ve sürdürülebilir bir hal
alması temel önceliğidir. Bu işten zengin olmak gibi bir hayali yoktur.

Sevinç Abla’nın pazar tezgahlarından görünümler.
Çiftlikte atalık buğday ekiminde dönüme 20 kg tohum atıp 170-200
kg arası ürün alınmaktadır. Konvansiyonel tarımda tohum oranı da
ürün oranı da daha fazladır. Buğday tohumu toprağa ekilirken de ekildikten sonra da herhangi bir gübre veya ilaç kullanılmamaktadır. Buğday bir karış kadar olduğunda sadece deniz yosunu çözeltisi atılmaktadır. Zirai ilaç kullanılmadığı için buğday içindeki yoğun ot tohumları ve
parçaları selektörde elenerek ayrıştırılmaktadır. Çalkamadan sonra tüm
mahsulün yaklaşık 5/1’i arınmış kaliteli buğday olarak elde kalmaktadır.
Geri kalan kısmı yabani ot tohumu, kırık ve cılız buğday olarak ayrışıyor. Ayrıştırmadan sonra hiçbir şey boşa gitmemekte, kırık ve cılız buğdaylarla yabani ot tohumları hayvanlara verilmektedir.
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Elenmemiş buğday ve hasattan sonra tarlaya dökülen ve gönüllülerle
birlikte toplanıp değerlendirilen karakılçık başakları.
Ekolojik tarımla elde edilen rekoltenin konvansiyonel tarımla kıyaslanamayacak oranda düşük olması nesillerdir geçiminin tarımla sağlayan ailelerin konvansiyonel tarımı tercih etmelerinde etkili olmaktadır.
Ekolojik farkındalığı oldukça yüksek olan Sevinç Abla bu durumu kendisi üzerinden şu cümlelerle anlatmaktadır:
“Geçimimi tarımla sağlamaya başladığım ilk andan itibaren zeytin de dahil
kimyasal gübrelere ve ilaçlara karşı mesafeli oldum. Gübre ve ilaçla konvansiyonel tarım yapan biri 100 kg zeytin alıyorsa ben 20 kg alabiliyorum
haliyle. Bu zehirlerin insana, toprağa ve çevreye olan etkilerini hep biliyordum zaten. Kendi yemediğim bir şeyi başkasına da asla yedirmeye gönlüm
razı gelmedi.”
“Kendi yemediğim bir şeyi bir başkasına da yedirmek istemedim.” cümlesi
dikkatlerin ülke genelinde sıklıkla karşılaşılan bir etik sorununu hatırlamaya yardımcı olmaktadır. Zira çoğunlukla ekonomik gerekçelerle
konvansiyonel tarımla ürettiği ürünü genel tüketime sunan pek çok çiftçinin kendi tüketecekleri ürünler içi ayrı bir bahçe yaparak bu ürünlerin
yetiştirilmesi süreçlerinde ekolojik tarımı tercih etmeleri yani gübreye ve
zirai ilaçlara mesafeli olmaları etik sorunları beraberinde getirmektedir.
Domates ve biber gibi sebzelerde ilaç niyetine kükürt, gülleci bulamacı, kül ve kaolin kili kullanılmaktadır. Çiftlikte ürün sürekliliğinin
sağlanması amacıyla özel teknikler de geliştirilmiştir. Bu tekniklerden
biri Sevinç Abla tarafından şu şekilde anlatılmaktadır:
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“Domateste o yıl sebze veya salça olarak ne kadar ürüne ihtiyacım olduğunu üç aşağı beş yukarı biliyorum. Bir yere 6-7 sıra domates dikiyorum. Buranın çapasını bakımını bitirdikten sonra başka bir yere 6-7 sıra domates
daha dikiyorum. Aynı şekilde bununda bakımını bitirince bir başka araziye
6-7 sıra daha dikiyorum. İlk diktiğim domateslerden alabildiğim domatesi
aldıktan sonra sıra ikinciye sonra da üçüncüye geliyor. Diğer taraflardan
domates almaya devam ederken ilk diktiğim domatesleri de sulamaya devam ediyorum. Havalar serinlemeye başlayınca bu ilk domateslerden börtü
böcek çekiliyor ve büyüyen yeşil domateslerden de turşu kuruyorum. Kızaranlar dalında kızarıyor veya biz beyazlaşmaya başlayınca toplayıp güneşe
koyuyoruz günde kızarsın diye. Bu şekilde mevsimi boyunca taze domatesim oluyor ve döngümü sağlayabiliyorum.”
Haşerattan korunmak amacıyla kimyevi ürünlere müracaat etmeyen Sevinç Abla, sivrisineklere karşı lavanta ve zeytinyağı karışımıyla
hazırladığı yağı tercih etmekte. Kaşıntı için ise aynısefa yağı kullanmakta; ürettiği bu yağı pazara çıkardığı ürünlere eklemektedir. Kara sineklerin çoğaldığı zamanlarda yine kimyevi ilaç kullanmamakta, pet şişenin
içine biraz un veya pakmaya atıp üzerine biraz su koyduktan sonra kapağı açık halde bırakmakta, bu suretle içeriye giren sinekler dışarıya
çıkamamaktadır. Zirai ilaç kullanmadan yetiştirdiği sebzelerini börtü
böcekten korumak için de mono-tarım yerine poli-tarım yapmanın yanı
sıra sebze aralarına böcekleri kendine çeken süs bitkisi türleri dikmektedir. Sevinç Abla dağarcığındaki bu türden bilgi ve tecrübeleri de çiftlik
gönüllüleri ve meraklıları ile paylaşmaktadır.

Çiftliğin bahçesindeki sebze tarlasından bir görünüm.
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Son yıllarda üretici ve tüketici çevrelerinde hızla yayılan “organik
ürün” sloganlarına dikkatli yaklaşılması gerektiğine dikkat çeken Sevinç
Abla bu tavrını kendisi ile yapılan bir röportajda şu sözleriyle açıklamaktadır:
“Bana göre ekolojik tarım temiz gıda, temiz üretim demektir. Sanayide yapılan gübreyi, ilacı mecbur kalmadıktan sonra kullanmamaktır. Organik
tarım, doğal tarım deniliyor ya ben, onlara bizim ülkemizde inanmıyorum.
Neden inanmıyorum? Bir çiftlik ya da tarla sahibi gidiyor, bir sertifika alıyor. Bakıyorsun sertifikasına, bir ilaç bayiinden organiktir diye onaylanmış. Gübre olsun, ilaç olsun kullanıyor. Aynı firmaya bakıyorsun başka
türlü zehirli ilaç da üretiyor. Ben bunlara inanmıyorum.” (URL-3)
Zaman içinde Türkiye genelinden geniş bir müşteri kitlesine ulaşan
Sevinç Abla’dan karakılçık ve sarı buğday haricinde son yıllarda adı
sıkça duyulmaya başlanan kavlıca ve siyez buğdayı, bulguru veya unu
da talep edilmektedir. Ancak bu taleplere cevap vermek için adı geçen
buğdayların ekimine dönük bir girişimde bulunulmamaktadır. Sevinç
Abla bunun sebebini şöyle açıklamaktadır:
“Bu ürünlerden biri Kars’a diğeri Kayseri’ye mal olmuş. Bizim buralarda
Kavlıca’ya Kapçık (Gapcık) denirdi ve önceleri yetiştirilip hayvanlara verilirdi. Kavlıca ve Siyez gibi tohumlar vahşi türlerdir. Yani taneleri kaplayan
ikinci bir kabuk tabakası daha vardır. Taneler kolayca bu kabuktan ayrılmazlar. Bizim Karakılçık ve Sarı Buğday ise atalık tohumlardır ve taneler
kabuğundan kolayca ayrılır. Yaptırdığım tahlillere göre bunların gluten
oranı Kavlıca ve Siyez’e göre daha düşük. Bu Kavlıca ve Siyez dediğim gibi
Kars ve Kayseri gibi yerlere mal olmuş. Kendi yetiştirdiğim buğday çeşitleri ile belirli bir müşteri kitlesine erişiyorum zaten. Eğer o buğdayları da
ekersem oradaki çiftçinin önünü kesmiş olurum. Bunu doğru bulmuyorum.”
Sevinç Abla ve ailesi ile yapılan görüşmeler sırasında insan-doğa
ilişkisine atıflar içeren ve kimi tarım ürünlerinin kökenine dair inanışlar
ve anlatılar da tespit edilmiştir. Bunlardan ilki buğdayla ilgilidir. Annesi
Hafize Bacak’ın anlattığına göre buğday önceden baştan sona bütün
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halinde başakmış. Kadının biri lavaş ekmeği ile bebeğinin altını silince
Allah buna kızmış ve buğdayın taneli kısmı kısalmaya başlamış. Bunu
fark eden kurt kuş feryat etmeye başlamış. Allah onların feryatlarına
acımış ve buğdayı şimdiki başak şeklinde bırakmış.
Yine Hafize Nine’nin ifadeleri ile yağan karın üstüne çiş yapmak
günahtır. Çünkü kar, Hızır’ın serptiği undur. Birisi karın üzerine çişini
yapmış ve bu un suya dönüşmüş. Suyun kutsallığına atıfta bulunan bir
inanışa göre eskiden suyu kirletenlere ahirette kirpiğinle sana suyu ayıklattırırlar denirmiş. Bugün de suya saygı duyulmakta, israf etmemeye ve
kirletmemeye özen gösterilmektedir.

Sevinç Abla’nın 94 yaşındaki annesi Hafize Nine.
Misafirlerine buğday sağlarından yaptığı bereket süsünü hediye
etmeyi âdet edinen Sevinç Abla bu süsün yapılışını ve hikayesini şöyle
anlatmaktadır:
“Zeytin nasıl ki barışın simgesi ise buğday da bereketin simgesidir. Buğday saplarını 2 saat kadar suda bırakır yumuşatırız. Sap kırılmayacak hale
geldiğinde ondan bereket süsü yaparız. Bunun da bir hikayesi vardır. Fakir
bir ailenin kızı varmış. Kız çeyizliğini yapacak ip bile bulamazmış. Çaresiz
kız tarlalardan buğday başakları toplar onları örermiş. Herkes de ona
158

“Bunlar mı senin çeyizliklerin!” diyerek ona güler, ayıplarmış. Kız da üzülürmüş. Sonra kız evlenmiş. Bütün çeyizi buğday başaklarından yaptığı
bereket süsleri imiş. Bir iki sene sonra buğdaylara bir çekirge sürüsü gelmiş ve tüm buğdayları yok etmiş; tohumluk buğday dahi kalmamış. Buğdaysız kalan köylü o gelinin çeyizlik niyetine ördüğü buğdayları dövüp tanelerini çıkarmış. O buğday tanelerini tohum yapıp yeniden buğdayı çoğaltmışlar. Bu sayede aç kalmaktan kurtulmuşlar. Bu sebeple bu süse bereket süsü denilmiş.”

Bereket süsleri.
Sonuç
TaTuTa kapsamında faal olarak gönüllü kabul eden Türkiye genelindeki 81 çiftlik, ideal ekolojik tarım alanlarının gelişmesini teşvik eden
örneklemler olmalarının yanı sıra Sevinç Abla çiftliği örneğinde olduğu
gibi yerel ekolojik bilginin paylaşımına imkân tanıyan, doğa-insan ilişkisine odaklı, dengeli ve sürdürülebilir tarım faaliyetlerine öncelik veren
özgün modellerdir.
“Atalık” diye tabir ettiği tohumların devamlılığını ve yaygınlaşmasını yaşam amacı haline getiren Sevinç Abla, kendisine henüz böyle bir
sıfat verilmemiş olsa da bir usta öğretici olarak bilgi ve tecrübelerinden
yararlanmak isteyen yeni köylülere ve tarım gönüllülerine amacına
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ulaşmak doğrultusunda sabırla ve zevkle destek vermektedir. Gübresiz
ve ilaçsız bir tarım anlayışının hakim olduğu çiftlikte bu tercihten kaynaklı olarak yoğun bir insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın
büyük oranda gönüllülerle karşılandığı çiftlikte ilişkiler tek yönlü olarak
inşa edilmemektedir. Doğaya dönmek, toprakla bütünleşmek ve konvansiyonel tarım yerine ekolojik tarıma yönelmek isteyen pek çok insan
gibi çiftlik gönüllüleri de katılım süreleri boyunca fiziksel açıdan zaman
zaman zorlansalar da hedeflerine ulaşmış olarak çiftlikten ayrılmaktadırlar.
Sevinç Abla Çiftliği, tek başına geleneksel/ekolojik tarım yöntem ve
tekniklerinin kullanılması ve öğretilmesi ile veya ekolojik farkındalığın
artırılmasına sağladığı katkı ile değil, köy hayatının doğal ortamı içinde
tüm unsurlarıyla deneyimlenmesine imkân tanıması ile de önem taşımaktadır. Çocukların ve gençlerin geleneksel kültürü besleyen inanışlar,
anlatılar, oyunlar ve eğlencelerle zayıflayan bağlarının yeniden güçlendirilmesi açısından Sevinç Abla çiftliğinin önemli bir misyonu yerine
getirdiğine şüphe yoktur. Öte yandan kendini gerçekleştirme çabası
içinde olan, hedefleri bulunan ve bu hedefleri için fedakarlıktan ve mücadeleden çekinmeyen bir modeli temsil eden çoğunluğu gençlerden
oluşan gönüllü gruplarının geleceğe dair iyimser beklentilerin artmasını
katkı sağladıkları aşikardır.
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