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Şehirde Kompost Yapmanın 
Yollarını Arayanlar



Kompost, görmek istediğimiz değişimin kendisi olabilmemiz için bize fırsat verdi, bir za-
manlar çöp dediğimiz önce atık, sonra artık oldu. Yaptığımız kompostlara dokunurken 
egolarımızı çıkarttık, takıntılarımızdan kurtulduk, yumuşak ve özgür bir dünyanın top-
raklarına vardık. Atmanın şiddeti dönüştürmenin şefkatine bıraktı kendisini, şifalandık.
Başka bir dünyaya inandık, kompostla inandığımız dünyalara yürüdük, anladık ki iyiler 
var iyilerin yanında, inancımız beslendi, büyüdü. 

“Biz büyüdük ve kirlendi dünya” değil, biz büyürken kirlenmişti dünya, kabul eyledik, 
asla inancımızdan vazgeçmedik, umudumuzun topraklarını besledi kompost. Kirlenen 
ne varsa gördük ki temizlenmeye, bozulan ne varsa dönüşmeye, kırılan ne varsa iyileş-
meye devri daim olsun. 
               Duygu

Sanıyorum kendimize sürekli hatırlatmamız gereken yegâne şey; her gördüğümüz şe-
yin arkasında başka bir fikrin yatabileceği gerçeğidir. Buna kısaca “hiçbir şey tek bir 
şey değildir” demeyi hep sevmişimdir. Bu bakış açısı, doğanın çok bileşenli bir yapıda 
oluşunu veya atık olarak kabul ettiğimiz artıklarımızın, bir başka formun besini olduğu-
nu bile öğretebilir bize. Bu öğretiyle yola çıktığımızda ise deneyimler çoğalır, ben biz 
oluruz ve her şeyden öte merak duyusu her yanımızdan sarabilir bizi.

Kompostun hikayesi ise bahsedilen tekliğin çok daha ötesindeydi bizler için. Yoldan 
kalan bir öğretinin hayat bulma biçimi, birliktelik, doğanın bileşenlerine duyulan hay-
ranlık, yorucu çalışma saatleri, terapi, geleceğe ve çocuklarımıza dair bir umut… 
                 Ozan

Kompost kavramını öğrenmeye başladığımdan beri hep daha fazlası, hep daha de-
rini ile karşılaştım. Bu süreçte kitaplarda, makalelerde ve belgesellerde bu kavramın 
formülünü; özünü ararken aslında sırrın ‘an’ ile gelen tecrübe ve bilgide olduğunu 
farkettim. İnsan bir kompost mekanizmasını kurmadan, o kompostun iyisi ve kötüsü ile 
bir olmadan tam olarak anlayamıyormuş.

Anlamak için görmek, görmek için yaşamak gerekirmiş. Hem de her bir detayından 
her bir katmanına kadar. Hepimizin bildiği kahverengi ve yeşil katmanların ötesindey-
miş kompost. Kompost doğanın özüne giden bir patikaymış, üretimin en saf yöntem-
lerinden biriymiş, başka bir dünyanın mümkün olabilmesiymiş o, kompost emekmiş, 
sevgiymiş, dostluk ve aileymiş. Kompost hakkında okurken bunları anlamamıştım, ya-
şayınca öğrendim. 
               Merve

Önsöz



Avrupa Dayanışma Projeleri kapsamında yürütülen KompostKent projesi, biz üç kafa-
darın neredeyse son 1 yılını kapsayan bir süreç oldu. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, te-
mel olarak kompostun kent ölçeğinde yaygınlaştırılmasını amaçlayarak çıktığımız bu 
yolda elde ettiğimiz sayısız deneyimin meyvesi olarak görülebilir. Yaşadığımız bu süreç,  
hem toprağa hem komposta hem de gıdaya dair bilgi birikimimizi ve farkındalığımızı 
arttırmakla kalmadı, ayrıca daha temiz ve daha sağlıklı gıdaya, besin değeri yüksek 
topraklara ve silinmeye yüz tutmuş kültürel değerlerimize yeniden erişmemizi sağladı. 
Söz konusu deneyimleri ve yolları keşfetmenizi sağlayacak bu kitap, bir rehberden öte 
bir hikayeler ve bakış açıları bütününden oluşuyor.

10 farklı kişinin dilinden yazılmış 10 farklı anlatımı, 3 farklı profesyonelin ağzından gıda 
ve tarım üzerine yapılmış röportajları ve KompostKent olarak yaşadığımız deneyimi 
içeren bu kitabı okurken; her gün üzerinde yürüdüğümüz toprağı daha iyi tanımak için 
Dünya’nın derinliklerinde gerçekleşen ve yüzeyine yansıyan süreçlere yakından şahit 
olabilir, günümüzde sahip olduğumuz kültürel kodların derin öğretilerini içselleştirerek, 
kompostun tarihine ve insanın doğa ile yaşadığı kopuş sürecine kısa bir yolculuk yapa-
bilirsiniz. Kır ile bağlantısı kopmuş kent insanının ekolojik faaliyetlere gösterdiği dirence 
birincil ağızdan şahit olabilir, bir kent tasarımcısının kaleminden kompost uygulaması-
nın kente entegre edilmesi ile ilgili bilgileri özümseyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi günümüzde 
karşılaştığımız en temel problemlerden biri atık ve çevre kirliliği. Bunun ötesine geçebil-
mek için kendi evinizde başlatabileceğiniz bir değişime dair uygulamalı ve eğlenceli 
denemeler yapabilir ve doğada çözünmesi uzun süreçler alan malzemelerin bitkiler-
den yapılmış alternatiflerine göz atabilirsiniz.

Bu kitaba dair belirtilmesi gereken en önemli noktalardan biri, kompost yapımına dair 
detaylı bilgiye yer vermek istemeyişimiz. Bunun yegâne sebebi kompost yapımına dair 
yazılı ve görsel kaynakların oldukça çok olması ve kompost deneyiminin kişisel ola-
rak tecrübe edilmesinin ve bireyin kendi yöntemlerini geliştirmesinin gerekliliğine olan 
inancımızdır. 

Açıklanması gereken bir diğer önemli nokta ise, kitabın bir çok bölümünde karşınıza 
çıkabilecek organik artık tanımı ile ilişkilidir. Literatürde organik artık olarak yer bulan 
bu tanım, doğal döngü hesaba katıldığında anlamını kaybeder. Her şeyin bir döngü 
içinde olduğu doğada atık diye bir şey yoktur, olsa olsa doğal döngüye dahil olama-
yan artıklar vardır.

Bu süreçte hayallerimizi gerçekleştirmemiz için dostluklarını ve desteklerini bizden esir-
gemeyen  bütün arkadaşlarımıza, hocalarımıza ve bu kitabın ortaya çıkmasını sağla-
yan yazar arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.  
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KOSKOCA DÜNYA AZICIK TOPRAK
Ozan	Can	İlhan

Yazarın Notu:
Toprak nasıl oluşur sorusunun cevabı, Dünya’da yaşam nasıl ortaya çıkmıştır sorusunun 
cevabı kadar uzun ve derin bir açıklamayı içerisinde barındırmaktadır. Toprağın olu-
şum sürecinin yanı sıra, toprağın bir “olgu” olarak bize ne anlatmak istediğini bilimsel 
cevaplar, felsefi yaklaşımlar ve iklim krizi perspektifinden aralamaya çalıştığım bu yazı; 
Dünya’nın organizma benzeri davranışlarını ve derin jeolojik bilgilerini içermektedir.  

Tam da bu sebeple, okuyucu bazı paragraflarda ilk defa duymuş olabileceği te-
rimler ve/veya tamamen açıklanmasının sayfalar alacağı konularla karşılaşabilir. 
Yine bu sebeple, çeşitli dipnotları (*,**..) okuyarak yazıya devam edilmesi önerilir. 

Yerküre üzerindeki hareketli veya hareketsiz, canlı veya cansız 
bütün formlar doğuştan sörf yapabilme kabiliyetiyle donatılmıştır.

Eğer bu cümle kafanızın karışmasına 
sebep olduysa, açıklamama izin verin;

Ayaklarımızın altında, 200 km’lik kalın-
lıklara ulaşabilen, içerisinde Dünya’nın 
4,5 milyar yıllık geçmişini barındıran 
ve milyonlarca farklı kavramla tanım-
lanabilecek karmaşık bir yapı vardır1. 
Litosfer* adı verilen bu yapı, basitçe 
Dünya’nın katı kabuğunu ve daha de-
rinlerde kısmen akışkan olan bir yapıyı 
kapsar. Üzerinde zıpladığınızda hare-
ket etmesi imkânsız olan bu heterojen 
yapı, yeryüzünden başlayarak ortala-
ma 40 km’lik derinliklere ulaşan kısmın-
da, bir zamanlar yaşamış olan canlı 
kalıntılarından, en değerli mineral olu-
şumlarına, 150 milyon yıl önce yaşan-
mış şiddetli ve sonu gelmeyen yağmur 
felaketlerinden, Dünya’nın geçirdiği 
buzul çağlara ve toplu yok oluşlara 

* Litosfer Dünya’nın çeşitli kaya gruplarından oluşan ve kalınlığı okyanusal ve kıtasal alanlarda farklılık göste-
ren yer yer kırılgan yer yer esnek bir davranış gösteren katmanıdır.
** Astenosfer litosfer katmanından esnekliği ve hareketli yapısıyla ayrılan ve kalınlığı 700 km’ye ulaşabilen, 
Dünya’nın üst manto bölümü olarak bilinir.

kadar birçok bilgiyi içerisinde saklar. Bir 
sonraki sayfalarda bahsedeceğim farklı 
kaya tiplerine ev sahipliği yapan litosfe-
rin kalınlığı yer yer farklılık gösterir ve birer 
yapboz gibi birbirini tamamlayan, belirli 
jeolojik ilişkilere sahip parçalardan olu-
şur. Ayağınızın tabanından, Dünya’nın 
merkezine kadar olan mesafe ya da kı-
saca Dünya’nın yarıçapı (kabaca 6400 
km), hesaba katıldığında ise litosfer pek 
de büyük sayılmayacak bir kalınlıktadır. 

Bu bilgiyi özümsemek ve tüm ger-
çekliğiyle algılamak her ne kadar zor 
görünse de üzerinde ve içinde Dün-
ya’nın sahip olduğu yaşamı ve ham-
maddeyi barındıran litosfer yapbo-
zunun tüm parçaları, içerisinde yeni 
kayalar üretme potansiyeline sahip 
akıcı magmayı barındıran ve Astenos-
fer** adı verilen, hareketli ve akışkan bir
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yapının üzerinde, konveksiyon* adı veri-
len ve temelde Dünya’nın merkezinde-
ki yüksek ısının etkisiyle gerçekleşen bir 
mekanizma sayesinde seyir halindedir.

Dünya’nın	
derinliklerinde	
gerçekleşen	
ve sörf 
yapmamızın	
kaynağı	olan	
bu	hareketlilik,	
Dünya	yüzeyinin	
şekillenmesinin	
de	ana	sebebidir.

*Konveksiyon, erimiş kaya dahil olmak üzere sıvılar ve gazlar içindeki moleküllerin toplu hareketinden kaynak-
lanan ısı transferidir.
** Litosferin parçalarını oluşturan 7 büyük levha ve sayıca daha fazla küçük plakaların hareketlerini tanımla-
yan bilimsel teori.

Bu hareketlilik göreceli olarak yavaş bir 
hız olarak algılansa da jeolojik süreç 
dahilinde saniyeler kabul edilebilecek 
1000 yıl gibi bir periyotta, 1,5 km’lik bir 
harekete eş değerdir. Bu bilgiler ışığın-
da, hepimizin birer litosfer sörfçüsü oldu-
ğu gerçeğini kabul etmeye başladığını-
zı hissediyor ve bu göreceli sörf eylemini 
oluşturan mekanizmanın, Dünya’nın 
her gün gördüğümüz manzaralarında-
ki izlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

KAYALARDAN	TOPRAĞA

Bu bölümde yüzeysel bir şekilde vol-
kanları, kum ve çakıllardan oluşan sa-
hilleri ve daha geniş anlamda farklı 
tipteki kayaları ve toprağın kendisini 
konuşuyor olacağız. Ancak belirtmek 
gerekir ki, Dünya’nın yüzeyinden baş-
layıp derinliklerine kadar süren litosfe-
rin barındırdığı kayalar; yüzlerce hatta 
binlerce farklı fizikokimyasal sürecin et-
kisiyle oluşur. Yani bu hikâyeyi baştan 
sona anlatmak, her kayanın kimyasını 
ve oluşum mekanizmasını incelemek, 
birkaç sayfalık bir yazıda imkansız ol-
makla beraber başka bir yayının konu-
sudur.  Lütfen merak ettiğiniz takdirde 
ileri okuma kaynaklarını takip ediniz.

Popüler bir bilgi olan levha tektoniği 
teorisi** bu mekanizmanın çözümlen-
mesi sayesinde ortaya çıkmıştır. Günü-
müzde gerçekleşen depremler, volka-
nik faaliyetler, Torosları da kapsayan 
Alp-Himalaya veya And Dağları gibi 
dağ kuşakları, bazı iklimsel olaylar ve 
çağlar boyunca meydana gelmiş bir-
çok canlı-cansız evrimsel süreç bu ha-
reketin etkisiyle oluşmuştur. Bu hareketli 
kütlelerin hızları, Dünya’nın bir günde 
ulaştığı 1180 km’lik hız düşünüldüğün-
de gözle görülemeyecek hızlarda, en 
fazla bir insanın saç telinin uzaması ka-
dar hızlı bir şekilde gerçekleşir. Örneğin, 
Güney Amerika’nın Pasifik Sahili açıkla-
rında bulunan bir litosfer parçası, yılda 
145 ± 4 mm kadar bir hareket gerçek-
leştirmekteyken2 Türkiye’de bu hız, ye-
terli kaynak gösterememekle birlikte, 
yılda ortalama 21-30 mm civarında ve 
Güneybatı istikametine doğrudur2,3.  
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Okyanuslarda ve karalarda volkanlar 
patlarken, magma adını verdiğimiz 
Dünya’nın akışkan çikolatası, konvek-
siyon mekanizması sayesinde, yüzeye 
doğru hareket etmektedir. Sıcaklığı 
1400-1500 derecelere5 ulaşan bu akış-
kanın iç basıncı, içerdiği uçucu bileşen-
lerin etkisiyle aşırı yüksektir ve yüzeye 
doğru yükseldikçe (bkz. konveksiyon 
mekanizması) üstünde bulunan kaya 
kütlelerine aşırı kuvvet uygular ve ba-
zen şiddetli patlamalara sebep olur. 
Bazen magma yüzeye ulaşamaz ve 
yerin derinliklerinde katılaşarak basın-
cını kaybeder. Her iki şekilde de Dünya 
kendi madenlerini ve kayalarını oluş-
turur. Genel ismiyle magmatik	kayalar	
olarak adlandırılan bu tip oluşumların, 
atmosferik koşullarla buluştuklarında, 
taşlaştıkları şekilde ayakta durmaları, 
Dünya’nın uzun tarihi ve şiddetli doğa-
sı ele alındığında pek de olası değildir.

Dünya’nın atmosferik, kozmik, biyosfe-
rik ve hidrosferik ajanları olarak bilinen 
hava akımları, yağmurlar, akarsular, 
güneş ve canlılar... yüzeyde oluşan yeni 
manzaraları (Dünya’nın değişmen to-
poğrafyasını) eski haline döndürmek için 
bir araya gelerek çalışır. Zaman içinde, 
Dünya’nın yüzeyi sürekli değişime uğrar. 
Güneş ışınları ve atmosferin barındırdığı 
gazlar kayaların yüzeyini oksitler, ısıtarak 
ve radyoaktif olarak bozmaya başlar. 
Yağmurlar oluşan kayaların çatlakları-
na dolar ve daha sonra donarak kaya-
ları yavaşça parçalar (bu durum, suyun 
donduğunda daha büyük hacimlere 
ulaşmasıyla ilgilidir). Akarsular, yer çe-
kiminin etkisiyle, parçalanan kayala-
rı farklı yerlere taşır ve bu esnada kat 
ettiği yolları kazar, genişletir ve yoluna 
çıkan her şeyi yavaş yavaş dönüştürür.

Dünya’nın	yüzeyi	her	gün	
değişir,	bu	çok	yavaş	olduğu	
gibi	hızlı	da	bir	harekettir.	
Bir	akarsu	bir	sene	
içerisinde	taşıdığı	
malzemelerden	büyük	
tepecikler	oluşturabilirken,	
okyanusun	derinliklerinde	
oluşan	bir	kireç	taşının,	
litosferik	hareketler	sayesin-
de*	bir	dağ	yapısı	oluşturma-
sı	milyon	yıllar	alabilir.

Bu da bizi başka bir kaya tipi olan se-
dimanter	kayaların** oluşması sürecine 
getirir. Bu tip kayalar aşina olduğumuz 
fosilleri içerisinde barındırır. Az önce 
bahsedilen ajanların etkisiyle parçala-
nan ve taşınan, daha sonra da okyanus 
tabanları ve göller gibi uygun alanlar-
da birikerek ve zamanla taşlaşarak de-
vasa kütleler oluşturabilen bu kayalar; 
kil-silt-kum-çakıl gibi farklı boyutlardaki 
tanelerden oluşur. Sediman ismi verilen 
bu taneler; farklı tipteki kayalardan par-
çalanarak ufalanmış, çeşitli boylardaki 
minerallerden oluşabileceği gibi, büyük 
oranlarda canlı kalıntılarını da içerir.

Örneğin	kömür	bir	
sedimanter	kayadır	ve	
büyük	ölçüde	bitkilerin	
bataklık	benzeri	sulak	
ortamlarda	birikmesi	ve	
zamanla	suyunu	
kaybederek,	üzerine	yeni	
malzemelerin	
taşınması-birikmesi	sonucu	
büyük	ağırlıklar	altında	
sıkışıp	sıcaklığın	da	etkisiyle	
pişerek	taşlaşmasıyla	
ilişkilidir.

* Bahsi geçen litosferik hareket literatürde orojenez ismiyle anılmaktadır. İki farklı litosferik levhanın birbiriyle 
kurduğu jeodinamik temaslar etkisiyle dağlar yükselmeye başlar.
** Dünya yüzeyinde görebileceğiniz karaların yaklaşık %75’i bu tip kayalardan oluşur, tabakalı yapıdadır ve 
canlı kalıntıları içerir.
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Bu bilgi de bizi, metamorfik	 kayalar	
olarak bilinen bir kaya grubuna geti-
rir. Diğer kaya grupları gibi içinde on-
larca farklı kimyasal bileşim ve oluşum 
mekanizması barındıran bu kayalar 
ise, genelde yerin derinliklerinde sıcak-
lık ve basıncın etkisiyle kimyasal-fiziksel 
değişime maruz kalıp başkalaşarak 
oluşur. Örneğin, mermer bir metamorfik 
kaya çeşididir. Toros dağlarının da ham 
maddesi olan kireç taşlarının, üzerine 
yerleşen yeni malzemelerin etkisiyle, 
derinlere gömülmesi sonucunda ar-
tan sıcaklık ve basıncın etkisiyle meta-
morfizmaya* uğraması sonucu oluşur.

Dünya’nın yer şekillerinin oluşmasını 
sağlayan bütün bu süreçler sayısız çok-
luktadır. Yüzlerce farklı parametrenin 
varlığı haliyle çeşitliliği de artırmaktadır. 
Buradaki esas öğreti; günümüzde var 
olan bütün kayaçların, hem Dünya’nın 
kendi dinamik yapısı hem de atmosfer, 
biyosfer ve hidrosfer gibi bileşenlerinin 
etkisiyle dönüşerek, yeni bir yapı oluş-
turuyor olmasıdır. Bu sürekli dönüşüm, 
çeşitli mekanizmalarla oluşmuş kayala-
rın Dünya’nın yüzeyinde var olan diğer 
materyaller ile bir karışım haline gelme-
sine olanak sağlar. Bu bilgi de bizi en 
nihayetinde toprağın kendisine getirir.

* Kayaların yüksek sıcaklık-basınç ve yerin derinliklerindeki akışkanlarla teması sonucu yaşadığı değişimi tasvir 
eder.
** Pedosfer (Toprakküre), yerkürenin en dış katmanı olan litosferin (Taşküre) üzerini kaplayan toprakların oluş-
turduğu katmandır. Yunan dilinde “pedon” (toprak) ve sfaíra (küre) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. 
(wikipedia)
*** Biyojeokimya, doğal çevrenin kompozisyon ve durumunu belirleten kimyasal, fiziksel, jeolojik ve biyolojik 
süreç ve reaksiyonları inceleyen bir bilim dalıdır.

TOPRAĞIN	KALBİ

Dünya’nın merkezine olan uzaklık (ka-
baca 6400 km) düşünüldüğünde, Dün-
ya’nın toprak katmanı olan Pedosfer** 
bir karşılaştırma yapabilmeye olanak 
tanımayacak kadar incedir. Toprak-
ların oluşumu; konum, biyolojik-çevre-
sel koşullar, kökensel bilgiler ve zaman 
gibi çeşitli parametrelerin kontrolü al-
tında gerçekleşir. Örneğin, çevresel 
koşullar olarak kabul edilebilecek olan 
iklim, sıcaklık, nem ve hava akımları-
na bağlı olarak, ana kayaların par-
çalanma hızı ve bölgedeki biyolojik 
çeşitlilik etkilediğinden ötürü, toprağın 
organik madde miktarı gibi birçok öge 
de bu koşullar aracılığıyla şekillenir. 

Kayaların	içerdiği	element	
ve	mineraller,	Dünya’nın	her	
noktasında	farklılık	gösterir.	
Kilometrelerce	uzanan	bir	
dağ	yapısının	bile	neredeyse	
her	santimetresi	birbirinden	
farklıdır.

Biojeokimyasal*** süreçler daha önce 
de bahsettiğimiz ve kayaları parçala-
yan süreçlerle ilişki içerisinde toprağı 
oluşturmaya başlar. Bir toprak yüzeyini 
derinlere doğru kazmaya başladığı-
nızda ana materyal adı verilen küçük 
kaya parçalarına, kazmaya devam 
ettikçe ise daha büyük kaya parçala-
rına denk gelmeye başlarsınız. Daha 
derinlere doğru indiğinizde ise daha 
az bozunmuş/bozunmamış masif kaya 
kütleleri/ana kaya sizleri beklemektedir. 
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Eğer elinizde yeterli teknolojik ekipman yoksa ve/veya altınızda bir mağara bulunmu-
yorsa, daha derine gitmeniz mümkün değildir. Dünya’nın litosfer kalkanı tüm sertliğiyle 
karşınıza çıkar. Bu bilgiden de ortaya çıkacağı üzere, toprak katmanlı bir yapıdadır ve 
her katmanı farklı bir kimyasal-fiziksel yapı sunar.

 

Bu noktaya kadar verilen bütün bilgiler 
toprağı bir geçiş bölgesi olarak tanım-
layabilmemizi sağlar. Kısaca toprak; su, 
hava ve magmadan  oluşmuş mineralle-
ri içerisinde barındıran, bitkileri, hayvan-
ları ve çeşitli mikroorganizmaları destek-
leyebilme yeteneğine sahip bir yaşam 
alanıdır7. Toprağın bu özelliği, içerdiği kil 
mineralleri, bunların dizilimleri ve yapısı 
gibi fiziksel özelliklerinin yanı sıra asitlilik, 
kireçlilik gibi çok sayıda kimyasal para-
metrelerce belirlenir. Daha da önemlisi 
toprağın azot, potasyum, fosfor, kükürt 
gibi doğada elementer ve bileşik şek-
linde bulunan besin maddeleri açısın-
dan zenginliği de içinde ve yüzeyinde 
gelişecek biyolojik çeşitliliğin en temel 
belirleyicisidir. Örneğin, bitki tarafından 
tüketilebilen azot açısından fakir kal-
mış topraklarda yetişen bitkiler, küçük 
ve cılız yapıda kalır. Yaprakları solgun 
açık sarı renktedir ve ürün verimi açısın-
dan yetersiz olduğu gözlemlenmiştir8.

Literatürde toprak ile ilgili 180’den faz-
la bilimsel tanımlama yapılmıştır6. Bu 
tanımlamaların çeşitliliği, toprağın kim-
yasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini 
belirleyen çok sayıda farklı değişkenin 
varlığı ile ilişkilidir. Toprak oluşumundaki 
ilksel etken olan kayaların parçalan-
ması, mantarlar ve alglerin meydana 
getirdiği likenlerin basit organik bileşik-
leri tüketerek ortamdaki varlığını sürdür-
mesiyle devam eder. Bu esnada doğal 
döngü iş başındadır. İnce boyutlardaki 
mineral ve canlı kalıntıları depolanma 
alanına taşınırken, bitki ve hayvan ka-
lıntıları gibi organik artıkların mikroorga-
nizmalar tarafından işlenmesi sonucun-
da bitki besin maddeleri ortaya çıkar.
 
Toprağı	 oluşturan	 öğelerin	
genelleştirilmiş	oranı	%45	mi-
neraller,	%50	hava	ve	su,	%5 
civarında	ise	organik	madde	
şeklindedir.
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Toprak anlaşıldığı üzere hem bir geçiş 
kanalı hem de sürekli gelişerek deği-
şen bir maddeler bütünüdür. Toprağın 
pekâlâ incelenebilecek sayısız özelli-
ğinden ve öneminden bahsedilebilir. 

Ancak, söz konusu yayının içeriğine 
uyum sağlaması açısından, yazının 
devamında günümüzde en temel 
problemlerden bazıları olan Dünya’nın 
sıcaklıklarındaki kontrolsüz artış ve at-
mosferik karbon miktarlarındaki den-
gesiz seyirler ile toprak arasında kurulan 
güçlü ilişkiye yer verilecektir.  

İKLİM	KRİZİ	VE	TOPRAK

2018 yılı itibariyle emisyon değer-
leri, 55,3 gigaton CO2 eşdeğeri 
(GtCO2e)* seviyesine çıkarak, rekor 
kırmış durumda. Ormansızlaştırma ve 
tarım alanlarında kullanılan kimyasallar 
ile bağlantılı endüstriyel tarım teknikle-
rinin de büyük etkisiyle topraklarımızın 
organik madde miktarı ve bununla 
ilişkili olarak verimi kaybolmaktadır. Bu 
durumun bir başka önemli sonucu ise 
karbon tutma kapasitesi her geçen 
gün azalan toprakların, atmosferik 
emisyonlara negatif etki yapmasıdır9. 

Toprağın karbon tutma potansiyeli, 
farklı araştırmacılar tarafından tartışılmış 
ve birçok rapor ve makalede toprağın 
bu özelliği, iklim mücadelesinde önemli 
bir parametre olarak sunulmuştur. Yine 
bu noktada aynı araştırmalar sayısız çö-
züm önerisi sunar ve toprak ile ilişkili ola-
rak atılması gereken önemli adımlardan 
bahseder10,11,12,13. Türkiye’de toprak 
özelindeki en yüksek karbon tutma mik-
tarına sahip bölgeler orman alanları 
(%38.33) olup bunu %33.39 ile mera ve 

%26.94 ile tarım alanları izlemektedir.12

Toprağın içerdiği mineraller, organik ar-
tıklar ve bunların bakteriler, mantarlar 
ve/veya solucanlar gibi canlılar ara-
cılığıyla ayrıştırılması ve sentezlenmesi 
sonucu ortaya çıkan humus benzeri 
malzemelerin yanı sıra, toprağın gö-
zenekli yapısı, çeşitli kimyasal özellikleri 
ve hava drenajı gibi birçok değişken 
toprağın besleyicilik değeri ve karbon 
tutma kapasitesini  büyük ölçüde et-
kiler. Ancak yine unutmamak gerekir 
ki toprağın bu potansiyelini artıran en 
kilit bileşeni, sahip olduğu bitkisel ya-
şam ve çeşitlilik ile ilişkilidir. Fotosentez 
esnasında atmosferden emilen karbon-
dioksitin kimyasal enerjiye çevrilmesiyle 
hem karbonun emilimi sağlanır hem 
de bu enerjiden üretilen besinler bitki-
lerin kökleri aracılığıyla toprağı besler.  

Dolayısıyla sağlıklı/verimli toprakların 
oluşması ve var olan toprakların korun-
masının önemini ifade eden sayısız cüm-
le kurulabilir. Kısaca toprak; yüksek besin 
değeri, su tutma kapasitesi, gözeneklilik 
ve organik madde miktarı gibi çeşitli 
parametreler ile ifade edilirken, eşgü-
dümlü bir şekilde de hem sosyo-ekono-
mik kavramların merkezinde yer alan 
gıdanın hem de günümüzün en kar-
maşık problemi olan iklim değişikliğinin 
çözümünde söz sahibidir. Bu eksende 
alınabilecek birçok önlemden/uygula-
madan biri olan kompost uygulamaları, 
yüksek organik madde ve besin içeriği-
nin yanı sıra, toprağın su ve karbon tut-
ma kapasitesini artırarak sentetik güb-
relerin yerini almalıdır. Böylelikle küresel 
ve bölgesel iklim özelliklerine doğrudan 
pozitif katkı yaparak daha iyi hava ko-
şulları ve daha verimli toprakların elde 
edilmesi sonucunda, daha yaşanılabilir 
bir geleceğin kapılarını bizler için aralar.

* CO2 eşdeğeri (GtCO2e), çeşitli sera gazı emisyonlarını karbondioksit ölçeğinde tanımlamak için kullanılan 
kısaltma.
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Astenosfer katmanında başlayan yol-
culuk toprağın en büyük hammaddesi 
olan mineralleri oluşturur. Yüzeydeki ya-
şam ve bileşenleri, bu kaynaklarla haşır 
neşir olarak, toprağın uzun soluklu serü-
veninin ilk büyük adımlarının atılmasına 
olanak sağlar. Dünya’nın her bölgesin-
de farklı özelliklere sahip bu karışım, hem 
canlıların evi hem de besin kaynağıdır. 
Dahası, etkisi giderek sertleşen iklim de-
ğişikliğinin ve acilen önüne geçilmesi 
gereken sonuçlarının çözümü olabile-
cek bir yapıdadır. Bize düşen, üzerinde 
seyir halinde olduğumuz bu yapının 
değerini anlamaktan ve Dünya’nın ne-
resinde olursak olalım onunla yaşamak 
zorunda olduğumuzu bilmekten geçer.
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KompostKent ekibi olarak şehirde yaşayan insanları kompostla tanıştırmak ve kompost 
yapmaya teşvik etmek istedik, bu sayede şehirde toprağı besleyebilmeyi ve evsel 
atıkları azaltmayı amaçladık. 

Yola	çıkış	amacımız	ve	kompostun	kendisi	bizlere	farklı	dene-
yimler	kazandırdı.	

Bu süreçte kent bostanlarını ziyaret ettik, oradaki insanlarla tanıştık, onların deneyimle-
rini dinledik, karşılaştıkları engelleri ve o engelleri nasıl aştıklarını öğrendik. Bu ziyaretler 
sırasında onların da kompost yapıp yapmadıklarını, yapıyorlarsa hangi kompost türünü 
neden tercih ettiklerini öğrenmeye çalıştık. Şehir merkezinde tarımın yanı sıra ilçelerde 
tarım yapan üreticilerle tanışmak, onların kompost yapıp yapmadıklarını öğrenmek, 
yapmıyorlarsa da nedenlerini öğrenmek ve onları kompost yapmaya teşvik etmek 
istiyorduk. Bu adımın, şehrin kendine yetmesi açısından önemli katkılar sunabileceği 
kanaatindeydik. Bu nedenle, Ankara’daki üreticilerle bir araya gelmeye, kurduğumuz 
kompost hazneleri ile onları da kompost yapmaya teşvik etmeye çalıştık. Mesafenin 
doğurduğu sınırlar pandemi nedeniyle çok zorlayıcı bir hal alsa da iyi bir başlangıç 
yaptığımızı düşünüyoruz.

Bu adımların yanı sıra, kentte kompostun yaygınlaştırılması için bir konut sitesinin bah-
çe atıklarını dönüştürmek ve kafelerde kompost yapımına ön ayak olmak adına gö-
rüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca, kentlerde parkların ortaklaşa kompost yapabilmek 
için uygun yerler olabileceğini düşünüyorduk, bu nedenle şehirde bir parka kompost 
haznesi kurduk.

Yukarıda belirttiğimiz amaçları gerçekleştirirken bir yandan da ekip olarak kompost 
yapmayı daha iyi öğrenmek, başka tür kompostlar denemeyi ve bunlar üzerinde uz-
manlaşmayı da istiyorduk. Söz konusu süreç, soğuk kompost ve sıcak kompost de-
neyimlemeyi mümkün kıldı. Önümüzdeki süreçte, bokashi kompostunu denemek, 
tamburlarla sıcak kompost deneyimlerimizi artırmak, solucan kompostu denemek ni-
yetindeyiz ve kentte kompostun yaygınlaştırılması için çaba sarf etmeye devam ede-
ceğiz. Bizler için oldukça öğretici olan bu sürece dair kazandığımız deneyimlerimizi ve 
gözlemlerimizi kompost yaptığımız lokasyonlara göre sınıflandırarak sizler için derledik.

KOMPOSTKENT	
DENEYİMİ
Ozan	Can	İlhan
Duygu	Kural
Merve	Peker
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1-	KONUT	SİTESİ	KOMPOST	
DENEYİMİ

Kompost Kent ekibi olarak, ilk kompostu-
muzu yapmak üzere Ankara’da 88.080 
m2 alan üzerine kurulu 2000’e yakın kişi-
nin konakladığı 13.000 m2’si yeşil alan-
dan oluşan, şehrin merkezine yakın bir 
sitenin yönetimi ile iletişime geçtik. Söz 
konusu sitenin yöneticileri ile yaptığımız 
görüşmelerde sitenin bahçe bakımı ne-
deniyle yılda 240 m3 çim atığı ve yük-
sek miktarda budama atığı çıkardığını 
öğrendik. Bu atıkları bertaraf etmek için 
ise hizmet aldıklarını bizlere ifade ettiler.

Site yönetimi bahçe atıkları ile kompost 
yapmanın, bahçe toprağını beslemek 
ve bertaraftan doğan maliyetlerden 
kaçınmak için iyi bir seçenek olabile-
ceğini düşünmekteydi. Site yönetiminin 
hem farkındalık seviyeleri hem de böy-
le bir döngüye katılma isteklilikleri bizle-
ri çok heyecanlandırmıştı. Ankara’da 
birçok site vardı ve iletişime geçtiğimiz 
sitede böyle bir uygulamayı gerçek-
leştirmenin, diğerleri için iyi bir uygula-
ma örneği oluşturacağı kanısındaydık. 

Kompost yapmak oldukça kolay ve eğ-
lenceli bir uğraş. Ancak, kentli insanlar 
konakladıkları yerlere yakın alanlarda 
kötü koku olmasın, böcek olmasın, ha-
şere olmasın, sinek uçmasın gibi kaygı-
lar taşıyabiliyor. İlk kompost deneyimi-
mizde, bu kaygıları taşıyan site sakinleri 
de vardı.  Yaptığımız toplantılarda, söz 
konusu kaygıları rahatlatabilmek ama-
cıyla elimizden geleni yapmaya çalış-
tık. Bu noktada belirtmek gerekir ki, site 

yönetiminin daha önceden bir kom-
post denemeleri olmuştu. Kurdukları 
kompost sistemindeki temel problem, 
çim atıklarının başka herhangi bir kuru 
organik artıkla karıştırılmamasından 
doğan oksijensiz koşullardı. Azot mik-
tarı yüksek olan çim artıkları, karbon 
miktarı yüksek kuru bir malzeme kulla-
nılmadan kompostlanmaya çalışıldı-
ğında ortaya çıkan bu husus, dönüş-
me hızını yüksek miktarda yavaşlatır.

Sonrasında, yönetimle iletişimimizi sür-
dürmeye devam ettik ve başka kom-
post yöntemlerini de denemek iste-
diklerini, bahçe bakımı nedeniyle yıl 
boyunca çıkan çim atıklarının hepsiyle 
kompost yapmak istediklerini öğrendik. 
Hem yönetime yardımcı olabilmek hem 
de şehirde kompost pratiğinin yaygın-
laşmasını sağlamak adına iyi bir başlan-
gıç olabileceğini düşündüğümüz, site-
lerde kompost uygulamaları için uzun bir 
araştırma sonucu oluşturduğumuz rapo-
ru, yönetime ve site sakinlerine sunduk. 

Raporda, 3’lü kompost sistemi, çukur 
kompostu ve tamburlu kompost sis-
temi ve bunların beraberliğinde hibrit 
kompost sistemi* kurmayı önerdiği-
miz toplantılar yaparak hem yönetimi 
hem de site sakinlerini bilgilendirme-
ye çalıştık. Toplantılar sonucunda bir 
hibrit sistem denemesinin yapılması-
na karar verilirken; kişilerin kaygıları-
na bir çözüm olarak hibrit sisteminin  
bazı bileşenlerinin, sitede konaklama 
alanlarından oldukça uzakta olan 
bir yere yapılmasına karar verildi. 

* Hibrit Kompost Sistemi: Çukur kompostu, tamburlu kompost ve 3 hazneli komposttan oluşan bir sistemdir.
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Hibrit sistem kuracak olmamızın heye-
canı içerisindeyken, bahçede çalışan 
personelin kompost sistemine vakit 
ayırması durumunda bahçeyi ihmal 
edebileceği kaygısı dile getirildi. Tüm 
bu kaygılar aslında bizce tek bir soru-
na işaret etmekteydi, site sakinlerinin 
büyük bir kısmı kompostun yapılma-
sını desteklemiyordu. Kent insanının 
toprağa yabancılaşmasından dolayı 
komposta karşı geliştirdiği önyargılarla 
ilk kez bu deneyimle karşılaşmış olduk. 

Bu deneyim maalesef site yönetiminin 
istifa etmesiyle sonuçlandı ve hibrit kom-
post sistemi kurmamız mümkün olmadı. 
Ancak, şehirde yaşayan insanların kom-
post hakkındaki düşüncelerini anlaya-
bilmek, önyargılarını fark edebilmek ve 
bu önyargıların bileşenlerini saptayabil-
mek açısından bizler için muazzam bir 
deneyim oldu. Şehirde kompostu teşvik 
etmeye çalışan bir ekip olarak, hala bu 
soru ve sorunlar üzerine çalışmalarımızı 
gıda, tarım, permakültür alanında ça-
lışmalar ve araştırmalar yapan ekipler-
le dayanışma halinde sürdürmekteyiz. 
Karşılaştığımız sorunlar, araştırmalarımı-
zın bir sonraki aşamasını oluşturmak açı-
sından önemli bir altlık oluşturmaktadır. 

2- KIRSALDA KOMPOST 
DENEYİMİ

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal 
Çalışmalar Biriminin yayınladığı, ‘World 
Urbanization Prospects’ Raporu (2018)1 
verilerine göre, 

Dünya	 nüfusunun	 %55,3’ü	
kentlerde,	 %44,7’si	 ise	 kırsal	
alanlarda	yaşamaktadır.	Ra-
por	 verilerine	 göre	 aynı	 za-
manda,	 kentsel	 alanlardaki	
popülasyon	 yoğunluğunun	
2030	 yılında	 %60,4’e	 kadar	
yükselmesi,	 kırsal	 alanlarda	
yaşayan	 nüfus	 yoğunluğu-
nun	 ise	%39,6’ya	kadar	düş-
mesi	beklenmektedir.	

Kentlerdeki popülasyon artışları, toplu-
mun kırsal alanlardaki yaşam pratikle-
rinden ve kültürden yavaş yavaş uzak-
laşmasına neden olmaktadır. Günlük 
yaşamın akışı içinde fark etmesek de 
bu uzaklaşmanın bizi parsel parsel de-
forme ederek köklerimizden koparıyor 
olduğu inancındayız. Bu bağlamda, 
kendi kaynağımızla daima ilişki içinde 
kalabilmenin toprakla bağımızı ko-
ruyabilmekle mümkün olabileceğini 
düşünüyoruz. Bu düşünceler içerisin-
de çıktığımız bu yolda, yolumuz Gü-
dül’deki küçük üreticiler ve Dört Mev-
sim Ekolojik Yaşam Derneği ile denkleşti.
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Güdül, 10.000 kişilik nüfusuyla Anka-
ra’nın kuzeybatısında yer alan, kara-
sal iklime sahip ve tarımsal faaliyetle-
re ev sahipliği yapan bir ilçedir. Dört 
Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği Anka-
ra’da daha çok Güdül ve çevresin-
de doğa dostu yöntemlerle tarımsal 
üretimi teşvik etmeye çalışan ve ger-
çekleştirdikleri çalışmalarla kır ve kent 
arasında köprüler kurmayı amaçla-
yan bir sivil toplum örgütü. Bu kıymetli 
derneği, Buğday Ekolojik Yaşamı Des-
tekleme Derneği ile birlikte yürüttüğü 
“Güdül’de Gıda Topluluklarıyla Agro-
ekolojik Dönüşüm Projesi”2 ile tanıdık. 

Yürüttükleri proje kapsamında, Gü-
dül’de 2 dönümlük arazi üzerine ku-
rulmuş agroekolojik tarım uygulama 
bahçesinde tamamen doğa dostu 
yöntemlerle yetiştirdikleri fasulyeleri, 
mısırları, domatesleri görme ve tatma 
şansı yakaladık. Hiçbir kimyasal kullan-
madan, bu kadar çeşitli ve sağlıklı bir 
bahçe yaratabilmeleri bizi oldukça et-
kiledi. İnsan bir kere toprağa dokunup, 
doğa dostu tarım yöntemleriyle elde 
edilen meyve ve sebzenin tadını alınca, 
bir daha ne o atmosferi ne de o besinle-
ri bırakmak istemiyor. Biz de bu kıymetli 
ekip ve olağanüstü bahçe ve mahsül-
ler ile olan bağımızı kesmeyi hiç isteme-
dik, hatta uygulama bahçesinden çı-
kan yabani otlar ve çevredeki çiftçilerin 
organik artıklarını dönüştürüp, bu güzel 
bahçede toprak katkı maddesi oluştu-
rarak bahçeye bir katkı sunalım istedik. 

Uygulama bahçesine kompost haznesi

kurma fikri,  dernekteki herkesi çok heye-
canlandırdı ve bize oldukça destek ver-
diler. Bu destekten güç alarak bahçe-
ye ahşap bir kompost haznesi inşa ettik. 
Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği, 
agroekolojik uygulama bahçesinden 
çıkan mahsuller ve çevredeki üreticile-
rin ürettiği doğal tarım ürünlerini tüketici 
ile aracısız olarak buluşturmayı hedefle-
yen ‘Katılımcı Güvence Sistemi (KGS)’ 
adında bir uygulamayı hayata geçir-
meye çalışmakta. KGS; kolektif olarak 
yönetilen ve içinde yer alan tüm özne-
lerin etkin katılımıyla, şeffaflık ve güven 
temelinde çalışan, üreticilerini ve ürün-
lerini kolektif olarak belirlenmiş ölçütle-
re göre seçen bir onaylama sistemidir. 

KGS’nin de uygulanmaya çalışıldığı 
Güdül Pazarı’nda, tüketici doğrudan 
üretici ve ürünlerle buluşmakta ve üre-
ticilerin iletişim bilgileri direkt tüketiciye 
ulaştırılmaktadır. Bu sayede, güven te-
melli bir ilişki inşa edilmeye çalışılıyor.

Uygulama bahçesine kompost haz-
nesini yeni kurmuş gençler olarak, Gü-
dül Pazarı’nda ilgimizi en çok çeken 
şey ise pazar bittikçe ortaya çıkan or-
ganik sebze ve meyve artıkları oldu. 
Bu artıkları kompostla döngüye dahil 
edebilmek istedik. Güdül Belediyesi, 
Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği 
ve tüm üreticilerin desteği ile pazara 
organik artık kutusu yerleştirdik. Pazarın 
sonunda çöplere gidecek onca orga-
nik artığın kaderini değiştirip komposta 
eklemenin verdiği haz bizler için paha 
biçilemezdi. Bu noktada yaşadığımız 
bir diğer olumsuz tecrübeyi aktarma-
nın da geliştirici olacağı düşüncesin-
deyiz. Kompostu kentte yaygınlaştır-
ma serüvenimizde başımıza gelen en 
temel sorunlardan biri olan, ayrıştırma 
esnasında meydana gelen kirlenme, 
burada da yaşadığımız bir sorundu. 
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Pazar alanına yerleştirdiğimiz organik 
artık kutusu, gün sonunda cam şişeler, 
peçete ve poşet gibi atıklarla kirlenmiş 
durumdaydı. Kırsala ve kırsaldaki üreti-
ciye yeni bir bakış açısı getirerek, bah-
çelerinde ve mutfaklarında çöp olarak 
gördükleri organik artıkları uygulama 
bahçesindeki kompost haznesine gö-
türerek insanlara artığın atık olmaktan 
çıkıp, döngüye katıldığını bir nebze de 
olsa gösterebildiğimizi düşünüyoruz. 
Bu artıkların bir zaman sonra topra-
ğı, haliyle gıdayı besleyen siyah altına 
dönüştüğü bir dünyanın da mümkün 
olduğunu anlattığını düşündüğümüz 
bu deneyim, proje boyunca bizleri 
çok mutlu eden adımlardan birisiydi.

3-	SEMT	PARKINDA	KOMPOST	
DENEYİMİ

Kentlerde, organik artıkların dönüştürül-
mesi için atılabilecek en güçlü adımlar-
dan birinin kolektif şekilde kompost ya-
pabilmek olduğunu düşünüyoruz. Bizlere 
göre, kent parkları bu deneyimin yay-
gınlaştırılabilmesi için önemli yerlerdir. 

Bu düşünceden yola çıkarak, projemizin 
somut çıktılarından birini elde ettiğimiz, 
Ankara Bahçelievler Semtinde bulunan 
Metin Oktay Parkı’na bir kompost hazne-
si kurduk. Bu adımı atmayı planlayanlar 
için aydınlatıcı bir yol haritası olacağına 
inandığımız bu bölümde, bürokratik sü-
reçlerden çeşitli uygulamalara kadar, 
parklarda ortaklaşa kompost yapma-
ya başlamanın bileşenlerini deneyim-
lerimiz aracılığıyla sizlere aktaracağız. 

Söz konusu, kompost gibi henüz pek de

yaygınlaşmamış ve çeşitli önyargılara
maruz kalan bir pratik olunca, sağlam 
bir temelle işe başlamak önemli hale 
gelebiliyor. Eğer birden fazla bireyin 
katılacağı bir çalışma yapmayı plan-
lıyorsanız, olası bütün parametreleri 
göz önünde bulundurmak ve detay-
lar üzerine beyin fırtınası yapmak işin 
olmazsa olmazı diyebiliriz. Bu esnada 
öğrendiğimiz diğer önemli şey ise, teş-
vik edici yaklaşımı korumanın önemidir.

Bütün parametreleri göz önünde bu-
lundurarak yaptığımız ilk iş Metin Ok-
tay Parkı’na kompost haznesini yapa-
bilmek için Çankaya Belediyesinden 
izinler almak oldu. Bu esnada en güçlü 
avantajlarımızdan biri olarak gördü-
ğümüz durum, Metin Oktay Parkı’nda 
bulunan ve halihazırda kent ve çevre 
alanlarında çalışmalar sürdüren, Bah-
çelievler Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneğinin desteğiydi. Bir yandan izin-
leri almaya çalışırken bir yandan da 
dernek ile süreç hakkında bilgi alışve-
rişi ve alan taraması yapmaya baş-
ladık. Derneğe ve parka yaptığımız 
düzenli ziyaretlerimiz esnasında, üye-
lerin ve gönüllülerin pozitif yaklaşımla-
rını görmek bizleri süreç boyunca hem 
motive etti hem de heyecanlandırdı. 

Kısa süre içinde parkın en güzel köşe-
sine kompost dönüşüm haznemizi inşa 
ettik. Bir sonraki adım, online olarak 
yapmayı hedeflediğimiz kompost eği-
timi için, eğitime katılacak kitleyi belir-
lemek oldu. Emek, Bahçelievler, Yukarı 
Bahçelievler ve Beşevler Mahallesi te-
mel yerler olmak üzere, çevre mahal-
lelerde yaşayan bireylere yönelik dü-
zenleyeceğimiz eğitim için katılımcılara 
yönelik bir anket hazırladık. Anket ile 
insanların ortaklaşa kompost yapımına 
dair düşüncelerini görmek istedik.  An-
ket sayesinde katılımcıların kompost 
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eğitimi sonrasında, organik artıklarını
parka getirmek için ne kadar bir mesa-
feyi, hangi periyotlarda katetmeye gö-
nüllü olduğunu tahmin etmeye çalıştık. 
Anket sonuçları umut vadedici görünü-
yordu. Eğitime katılan her bireyin, orga-
nik artıklarını belirlenen bölgeye getir-
meye hevesli olduğu çıkarımını yaptık.

Anketin ardından, çeşitli mahallelerden 
yaklaşık 25 kişinin dahil olduğu online 
eğitimde, kompost yapmanın incelik-
leri, topluluk olarak kompost yapma-
nın gereklilikleri ve faydaları, bireysel 
olarak kompost yapmanın yolları ve 
detayları üzerine sunum ve soru-ce-
vap seansı yaptık. Katılımcılara Metin 
Oktay Parkı’na kurduğumuz kompost 
haznesi için belirttiğimiz organik artık-
ları getirmeleri için nasıl bir yol izleme-
leri gerektiğini anlattık ve organik ar-
tık getirmeleri için bir hafta sonrasına 
gün belirleyerek eğitimi tamamladık. 

Kompost kurulum günü geldiğinde, 
attığımız onca adımın meyvesini verip 
vermeyeceğini bilmesek de heyecan-
lıydık. Kurulum, yaklaşık 10 kişinin katılı-
mı ve ayrıca semt pazarından getirilmiş 
artıklarla gerçekleştirildi. Bu esnada 
yaşanan tek sorun, bazı bireylerin belir-
tilen mutfak artıkları dışında getirdikleri 
organik malzemeler oldu. Kompost yığı-
nımızı kurduk ve bir hafta sonra yeniden 
görüşmek üzere sözleştik. Metin Oktay 
Parkı’nda gerçekleştirilen çalışma hala 
devam etmekte ve daha yüksek sa-
yıdaki katılımlarla bölgedeki bilincin 
gün be gün arttığı gözlemlenmektedir. 

-Kompost	 nedir,	 biliyorsanız	 kompost	 yapı-
yor	 musunuz/yapmayı	 denediniz	 mi/yap-
mayı	düşünüyor	musunuz?

-Kamusal	 bir	 alanda	 kompost	 yapılacak	
olsa	evinizdeki	organik	artıkları	 söz	konusu	
kompost	haznesine	atmak	 için	ayrıştırıp	bi-
riktirir	misiniz?
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4-	KAFELERDE	KOMPOST	
DENEYİMİ

Kafeler, bildiğimiz gibi gündelik yiyecek 
ve içecek tüketimi ihtiyaçlarımızı karşı-
larken bir yandan da sosyalleşip, farklı 
mekanlarda psikolojik olarak dinginle-
şebileceğimiz alanlardır. Peki bir kafeye 
oturduğunuzda, doyduğunuz için yiye-
mediğiniz ürünlerin çöpe atılma ihtimali 
veya bir kafeden çıkan atıkların miktarı 
sizi hiç kaygılandırdı veya düşündürdü 
mü?

Tam bu soruları kendimize sormaya 
başladığımız dönemde, atıkları sebe-
biyle kaygıları oldukça artan, kafe-
lerine kompost kurmak için bizlerden 
yardım isteyen çok kıymetli insanlarla 
kesişti yolumuz. Çevre hakkında kay-
gıları olan, tüketim alışkanlıklarının a 
ilerlediğini düşünen ve bu gidişattan 
memnun olmayan, değişime ve de-
ğiştirme isteğine sahip, alıştığımız doğ-
rular ve alışkanlıkların ötesinde de bir 
hayat olabileceğine inanan insanla-
rı tanımak ve bu insanlarla beraber 
çevreye fayda sağlayacak faaliyetler 
gerçekleştirmenin keyfi bizi yürüdüğü-
müz bu yolda her zaman motive etti.

Ankara Ayrancı Semti’nde bir kafeleri 
olan, kafelerinde uygulama yapmaya 
başlamadan önce, evlerinde gıda ar-
tıklarıyla bir deneme yapmak isteyen 
insanlarla tanıştık. Evde Meyhane’nin 
bizimle iletişime geçmelerinin ilk sebe-
bi, bir kompost kurmuş olmaları ancak 
kompost kovasında açmayı unuttukları 
delikler ve kuru malzeme eksikliğinden

dolayı karşılaştıkları oksijensiz ortam 
sebebiyle ortaya çıkan koku ve kom-
postlaşma problemiydi. Bizleri sosyal 
medya üzerinden bulmaları ve kom-
posta olan ilgileri, kompost kurmuş ol-
maları ve zorluk yaşadıkları noktalar-
da bizlerden destek istemeleri kentte 
kompostun yaygınlaştırılması için çaba 
sarf eden bizleri inanılmaz mutlu etti. 

Halihazırda kurmuş oldukları kompostla-
rını iyileştirmek için arka bahçelerine ta-
şıdık, kompost kovasında hava akışı için 
hiçbir delik açılmaması nedeniyle biri-
ken metanı atmak üzere öncelikle kom-
post kovasını açtık. Sonrasında, kom-
postu karıştırıp havalandırdık. Ardından, 
kompostu başka bir kovaya alarak kom-
post kovasında delikler açtık, sonra ta-
laş, toprak, kağıt ve su ile kompostu de-
likler açtığımız kovada yeniden kurduk. 
Kompostu kurmadan önceki kokusu ile 
kompostu kurduktan birkaç gün son-
raki kokusu arasındaki farkı tecrübele-
mek, bizi oldukça mutlu etti ve doğanın 
her zaman kendini iyileştirme kabiliyeti 
olduğunu gösterdi. Kompostun duru-
muna dair bizleri bilgilendiren kıymetli 
ekip, kompostu kurtardıklarını, her şeyin 
gayet yolunda olduğunu ve artık eskisi 
gibi koku olmadığını bizlere aktardılar. 

Kompost	
sayesinde	
organik	artıkları,	
yeniden	doğaya	
ulaşabilecekleri	
yolculuklarına	
yönlendirirken	
bir	yandan	da	
bunca	güzel	
insanı	tanımanın	
ve	kıymetli	
arkadaşlar	
edinmenin	keyfi	
paha	biçilemez.	
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5-	EVDE	KOMPOST	DENEYİMİ

Türkiye’de kişi başına düşen günlük atık 
miktarının3 1,16 kg olduğunu göz önün-
de bulundurduğumuzda, bireylerin 
kompost yaparak bu miktarı azaltabile-
ceğini düşünüyoruz. 

KompostKent olarak, bireyleri kompost 
uygulamaları aracılığıyla organik artık 
dönüşümüne teşvik ederken, bazı eko-
lojik pratikleri ilk elden kendi kendimize 
uygulamamız gerektiğini biliyorduk. Bu 
bakış açısıyla yola çıkınca da önce çe-
şitli eğitimler ve kaynaklar aracılığıyla 
kendimizi beslemeye başladık. İlk kom-
postumuzu, aldığımız eğitimler, yaptığı-
mız okumalar ve araştırmalarımız sonu-
cunda uyguladık. Süreç boyunca ise, 
her başarısızlıktan yeni şeyler öğrenerek 
kendimizi kompost konusunda eğit-
miş bireyler haline getirmeye çalıştık. 

İnsan, içinde yaşadığı doğayla te-
mas kurma isteğini bir kere beslemeye 
başlayınca, gerisi bir şekilde geliyor. 
Sıfır atığa doğru ilerleyen yolda, ha-
yatımıza eklediğimiz her doğa dostu 
pratik, bizleri bireysel olarak dönüştü-
rürüyor ve sürdürülebilir bir yaşam bi-
çimini çevremizle paylaşıyor olmak, 
kolektif bir bilinç ve dirençli alanlar 
yaratmamıza olanak sağlıyor. Organik 
artıklarınızı çöpe atmanın yükünü biraz 
olsun hafifletmenin zamanı geldiyse, 
çok düşük bir maliyetle siz de kolaylık-
la kompost yapmaya başlayabilirsiniz. 

Bir kovada delikler açıp biraz kuru yap-
rak ya da talaş yardımıyla organik ar-
tıklarınızı siyah altına dönüştürebilirsiniz. 
Bizler, bir süredir bu yöntemle evde 
kompost yapmakta ve organik artıkla-
rımızı dönüştürmekteyiz. 

Sorularınız için sosyal medya hesapla-
rımızdan bize ulaşabilir ya da bilgi için 
web sitemizde paylaştığımız yazılarımızı 
inceleyerek kompost yapmaya başla-
yabilirsiniz.
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2.	Bölüm
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KOMPOST	ANLAYIŞINA	SOSYO-EKOLOJİK	
VE	BİYO-DÖNGÜSEL	ALANLARDAN	ORTAK	

BİR	YAKLAŞIM

Barış	Can	Sever	&	Ozan	Can	İlhan

Adını doğrudan kompost olarak belirtmeseler de Karl Marx ve onu yorumlayan çağ-
daş teorisyenler, komposta sosyo-ekolojik açıdan bakmamızı sağlamıştır. Bu yorumu 
yapmamızı sağlayan pasajlar ise, çevre sosyolojisi alanında akademik çalışmaları olan 
John Hannigan’ın (2006) ‘Environmental Sociology as a Field of Inquir’ adlı metninde 
yer almaktadır1. Hannigan bu metninde, Marx ve onu yorumlayan teorisyenlerin çev-
re sosyolojisine katkılarını incelerken, “metabolizma” ve “metabolik yarılma”* kavram-
larına yer vermiştir. Marx’ın sosyo-ekolojik problemlere ve bize kompostu hatırlatan 
süreçlere dair yazdıklarını, bu kavramlar üzerinden yeniden yorumlayıp, okuyucusuyla 
buluşturan kişi ise John Bellamy Foster’dır2.

Bu çerçevede insan toplulukları ve doğa arasındaki karmaşık ilişki, bir metabolizma 
olarak ele alınmaktadır. Başka bir deyişle bu metabolizma, birbirini tamamlayan par-
çaların yer aldığı bir canlılık bütününü temsil etmektedir. İnsan toplulukları, bu bütünün 
bir parçasıdır. Ancak, basit bir parça-bütün ilişkisinin ötesinde ve mevcut karmaşık iliş-
kiler kapsamında karşılıklı etki gücüne sahip sosyal, biyolojik ve çevresel özneler ile yine 
karşılıklı etki gücüne sahip karmaşık süreçler de mevcuttur. Bu süreçlerden bazılarını, 
Foster’ın ve Marx’ın gösterdiği üzere; kapitalist tarım pratikleri, yoğun sanayileşme, kır-
dan kente göç, insanın emeğine ve sosyal hayatına yabancılaşması gibi kavramlar 
temsil etmektedir. Bu süreçlerde, insan aynı zamanda doğaya da yabancılaşmakta-
dır. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi, kompost pratiği aracılığıyla toprağa 
geri dönmesi gereken ve gübre katkısı yapması gereken, organik artıkların kentlerde 
diğer atıklarla beraber çöp olarak algılanmasıdır.

Öte yandan, kompost sürecinin ekolojik sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve metabolik 
ilişkiler adına önemli bir pratik olduğunu düşünüyoruz. Sanayi devriminden önce ve ka-
pitalizm tam anlamıyla yaşamın tüm alanlarına sirayet etmeden önce, doğal ekolojik 
pratiklerin bilinçli veya bilinçdışı bir şekilde devam ettirildiği inancındayız. 

* Türkçe metinlerde metabolik ayrım, metabolik kopuş ve metabolik çatlak gibi kavramlar da kullanılmaktadır. 

M.Ö	 4500	 dolaylarında	 İskoçya’da	
bulunmuş	 arkeolojik	 veriler,	 özellikle	
kompost	 benzeri	 çalışmalarla	 organik	
artıkların	 toprağa	 geri	 kazandırıldığını	
göstermektedir3.
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Kompostun tarihsel adımlarını daha 
yakından izlediğimizde ise, Antik Yu-
nan ve Roma Toplumlarının yaşadıkları 
dönemden4 1850’li yılların başlarındaki 
Amerika’ya kadar çeşitli, yoğun pratik-
lere rastlanmaktadır5. Fakat kapitalist 
anlayışın ve pratiklerin insanlara nak-
şettiği “sürekli büyüme ve ilerleme ha-
yalleri” doğrultusunda, insan ve doğa 
arasındaki metabolik ilişkide bir yarılma 
meydana gelmiştir. Bu yarılma sürecin-
de insanın doğayla kurduğu organik 
bağlantı, yerini yavaş yavaş doğadan 
kopuşa, yoğun bir şekilde kentlere yö-
nelmeye, çevresel kirliliğe ve kentlerde 
emeği sömürülen işçilere doğru bırak-
mıştır. Kentler, sosyo-politik mekanlar 
olarak aslında hâlâ doğanın (ve dola-
yısıyla metabolizmanın) bir parçası olsa 
da kapitalizmin ve radikal ilerlemeci an-
layışın etkisi altında doğal ekolojik pratik-
lerden yoksun, insan merkezci anlayışın 
hüküm sürdüğü alanlar hâline gelmiştir.

Bu yoksunluk doğrultusunda, kent insa-
nının günlük hayatta yaşadığı hızlı akış-
lar, belirsizlikler ve stresten doğan ruhsal 
çöküntülerin en güçlü sebeplerinden 
biri olan bu “ayrılma”, insanın kabaca 
100.000 yılı kapsayan evrimsel süreci ele 
alındığında, “henüz” gerçekleşmiş ola-
rak kabul edilebilir. Kökeninin 17. yy’a 
kadar uzandığı belirtilen ve 19. yy’ın 
başlarından itibaren iyice belirginleşe-
rek birkaç yüzyıllık periyodu kaplayan 
bu kopuş süreci6, insanın doğanın işleyi-
şinde gözlemlediği ve benimsediği de-
ğerlerden ve pratiklerden de aşamalı 
olarak uzaklaşmasına neden olmuştur. 

Bu bakış açısına ilaveten; doğa, her gün 
bir döngüyü tamamlamak konusunda, 
bütün bileşenleri aracılığıyla hareket 
eden bir organizma gibi görülebilir. Bu 
fikrin öne sürülmesi, 1804 yılında Alexan-
dar Von Humboldt tarafından yayınla-
nan Personal Narrative of Travels to the 
Equatorial Regions of the New Conti-
nent7 kitabında, doğanın her elemen-
tinin ve kuvvetinin birlikte çalıştığı önerisi 
ile desteklenmiştir. Bunun yanı sıra Dün-
ya’nın bir süper organizma olduğu teo-
risi, 1972 yılında James Lovelock tarafın-
dan ‘Gaia Hipotezi’ ile ortaya atılmıştır8. 
Bu yıllarda Lovelock tarafından ortaya 
atılan savların bir kısmı, teknolojik ye-
tersizlik göz önüne alındığında tutarsız 
olarak kabul edilebilmektedir9. Ancak 
doğanın çalışma prensiplerine bakıldı-
ğında, biyosferde ve pedosferde* süre 
gelen yaşam ve hareket, atmosferde 
ve hidrosferde meydana gelen dön-
gülerin ve süreçlerin birçok bileşenini 
birincil elden etkilemektedir. Her düşen 
yaprak, kayaların doğal süreçlerle par-
çalanmasıyla ortaya çıkan mineraller, 
hayvan ve bitki kalıntıları veya çeşitli 
organizmalar bu sürecin düzenli bile-
şenleridir. Bir meyvenin veya bir ağacın 
yapraklarının toprağa düşmesi nokta-
sında, doğayla sürekli bir bağlantı içeri-
sinde olan birey, bu süreci baştan sona 
gözlemleyebilir ve döngü üzerine bir 
bakış açısı geliştirebilir durumdadır. Fa-
kat Marx’ın ve onu yorumlayan çağdaş 
teorisyenlerin de değindiğine benzer

* Pedosfer (Toprakküre), yerkürenin en dış katmanı olan litosfer (Taşküre) üzerini kaplayan toprakların oluştur-
duğu katmandır. Yunan dilinde “pedon” (toprak) ve sfaíra (küre) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. 
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şekilde; kentlerde bu durum zaman içe-
risinde gözle görülemeyecek ve dahası 
hissedilmeyecek bir noktaya taşınmıştır. 

Entegre atık zincirleri, kapımıza koydu-
ğumuz çöplerin düzenli bir şekilde işle-
yen bir atık ağı tarafından yutulduğunu 
farz etmemizi sağlar. Ancak günümüz 
koşullarına baktığımızda, bu durumun 
bahsedilen şekilde işlemediğini görürüz. 

Doğanın	 kendi	 döngüsünde	
işlenerek	 toprağa	 geri	 dö-
necek	 olan	 organik	 artıklar,	
doğal	 döngünün	 bir	 parçası	
olmak	yerine,	metabolik	ya-
rılmanın	 yaşandığı	 lineer	 bir	
sistemin	parçası	 haline	gelir. 

Kentin döngüsel olmayan sistemi, or-
ganik artıkları toprağın besin değerini 
yükselten bir malzeme olarak görmek-
tense, sistemin işlemesi için gerekli bir 
enerji kaynağı olarak kabul eder. Ok-
sijensiz ortamlarda, organik artıkların 
parçalanarak enerji üretiminde kulla-
nılması yaygın bir uygulamadır. Kentin 
enerji ihtiyacının küçük bir kısmını kar-
şılayan bu süreçler, daha uzun zaman 
dilimlerinde ise sağlıksız kentlerin ve 
ekolojik yıkımın güçlü bir unsuru hali-
ne gelir. Bunun temel sebeplerinden 
birisi, enerji üretimi sonrasında ortaya 
çıkan katı atığın, şehirlerimizde he-
nüz yaygınlaşmamış olan kaynağında 
ayrıştırma pratiğinin* yetersizliğinden 
dolayı, içerisinde organik olmayan 
plastik gibi zehirli maddeleri içeriyor ol-
masıdır. Haliyle bu katı atık, bir gübre 
ve/veya toprak katkı maddesi olarak 
kullanılabilecek durumda değildir10.
Ayrıca günümüzde uygulanan endüst-
riyel tarım teknikleri, bireylerin ve toplu-
lukların beslenmesindeki en önemli rolü

üstlenen toprağın, sentetik gübreler 
aracılığıyla doyurulmasını sağlamakta 
ve organik madde açısından giderek 
fakirleşmesine neden olmaktadır.

Toprağın	organik	madde	içe-
riğini,	 su	 tutma	 kapasitesini	
ve	ekolojik	çeşitliliğini	artıran	
kompost	 uygulaması	 ise,	 bu	
soruna	karşı	nitelikli	bir	cevap	
pozisyonundadır.	 Burada	 or-
taya	çıkan	ikiliğin	giderilmesi,	
sadece	organik	açıdan	zen-
ginleşmeye	 başlayacak	 do-
ğal	bir	tarım	şeklinin	gelişme-
sine	değil,	kentler	üzerindeki	
atık	yükünün	çekilmesine	ve	
ekolojik	 pratiklerin	 insan	 ya-
şamına	 yeniden	 entegre	 ol-
masına	olanak	sağlar.

Bu bağlamda kısa bir sonuca yer ver-
mek gerekirse; bu yazıda ortaya konan 
sosyo-ekolojik ve biyo-döngüsel yakla-
şımların bize tuttuğu ışık doğrultusunda 
kompost çalışmalarının benimsenmesi, 
gerçekleştirilmesi ve kitleselleşmesi, me-
tabolik yarılmanın açılan derin yarasına 
pansuman olurken, bir yandan da sos-
yo-ekonomik tutumların değişmesine 
ve sosyo-politik mekânların yeniden 
kurgulanmasına ön ayak olan faktörler-
den biri olarak, güncel ekolojik krize kar-
şı güçlü bir savunucu rol üstlenmektedir.

*Atıkların tiplerine göre kaynağında ayrıştırılması uygulaması.
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KENTTE	KOMPOST:	DEĞİŞİMİN	DİRENÇ	
ALANLARINA DOKUNMAK

Duygu	Kural	&	Alper	Can	Kılıç

Kompost, en basit tanımıyla orga-
nik artıklarla toprağı besleyen, top-
rak yaratmaya katkı sağlayan bir 
döngüdür. Bireyler yaşadıkları alan-
lara, yaptıkları işlere ve ayırabilecek-
leri vakte göre sıcak kompost, soğuk 
kompost, bokashi kompostu, solucan 
kompostu ya da Jean Pain metodu-
nu kullanarak kompost yapabilirler. 
Ayrıca, destekleyici kompost sistem-
leri diyebileceğimiz lazanya bahçesi 
ya da hügel kültürle de ilgilenebilirler.

Kompost, neredeyse tarım kadar eski 
bir tarihe sahip olsa da, son yıllarda iklim 
krizinin etkisiyle daha aşina hale geldiği-
miz bir pratik. 

Öyle	ki	 suyun,	havanın,	 top-
rağın	iyiliği	için,	gıdanın	ken-
disine	duyulan	saygı	ve	gıda	
güvenliği	yaratma	adına	kır-
salda,	şehirde	kompost	yap-
ma	 pratiklerinin	 gün	 be	 gün	
arttığına	şahit	olmaktayız.

Bu olumlu gelişmelerle birlikte, kent-
te süregelen yaşam pratiklerimizi de-
ğiştirmek ya da sürdürülebilir yaşam 
pratiklerini kent kültürüne eklemlemek 
çeşitli güçlükler ve dirençler içerebilir.

İnsanlar kentte kompost yaparken ya 
da kompost pratiğini yaygınlaştırma-
ya çalışırken beklenmedik dirençler-
le karşılaşabilir. Hiç kompost yapmayı 
denememiş, ancak kompost yapma 
isteği olan bireyler iç ve dış dirençlerle 
mücadele etmek zorunda kalabilir. Her 
değişimin içinde bir direnci barındırdığı 
düşüncesinden yola çıkarak bu yazıda 
şehirde kompostun direnç alanlarına 
değinmek istemekteyiz.

Kentte kompost yapan ve aynı zaman-
da kentte yaşayan insanları kompost 
yapmaya teşvik etmeye çalışan biriyse-
niz, komşularınızla ya da ortak alanları 
paylaşmak durumunda kaldığınız kişi-
lerle sorunlar yaşayabilir, çeşitli direnç-
lerle karşılaşabilirsiniz. Bu sorun ya da 
dirençler bazı önyargıları ve argüman-
ları barındırmakla birlikte, temel olarak 
insanın doğaya yabancılaşmasına işa-
ret etmektedir. Bu durum sizlere şu cüm-
lelerle yansıyabilir: “Burası köy mü?”, “O 
yaptığınız şey (Kompost) sineklenme 
yapıyor, yapmayın.”, “(Kompost) Çok 
kötü kokuyormuş, yapıyorsanız uzakta 
yapın.”, “(Kompost) Kemirgen, yılan 
çekebiliyormuş, yapmayalım.”
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Şu önemli bir noktadır ki, direnç ilk olarak dilde başlamaktadır. Bireyler kompost de-
mekten dahi kaçınabilir, yok sayma psikolojisi ile siz kompost yapmaya çalışırken cay-
dırıcı olabilecek bir tutum sergileyebilir. Ancak, bu direnç ya da reddetme halinden 
daha ilginç olan mesele şudur ki; kompost nasıl yapılıyor diye sorduğunuzda bunu 
bilmeyen insanların kompost yaparken karşılaşılabilecek “olası” sorunları eleştirmesi 
ve bu sorunların çözümlerini kabul etme istekliliği göstermekten kaçınmasıdır. Bireyler, 
kompostun neden yapılamayacağını, neden yapılmaması gerektiğini ya da kompost 
yaparken karşılaşılabilecek olası problemleri kolaylıkla kabul ederken; kompostu öğ-
renmeye, mevcut problemler için çözüm üretmeye, şehirde kompost yapma olanak-
larını keşfetmeye dair öğrenme eğilimi göstermemektedir. Dahası, sizin kompost yap-
manızı istemezken, öne sürülen olumsuzlukların gerçekleşme olasılığının oldukça düşük 
olduğunu da bilmek istemezler. Kompostu bir kent pratiği haline getirmeye çalışırken 
karşılaştığımız kabul sorununu yabancılaşma ekseninde incelemeye açmak iyi olabilir. 

Örneklendirmeye, “burası köy mü?” tepkisini inceleyerek başlayacak olursak, çoğu 
kent insanının tarım ve tarımla yakından ilişkili işleri kente ait görmediğini söylemek 
mümkündür. Bağ, bostan, tarım ve hayvancılık gibi faaliyetler daha çok “kırsala ait/
kırsalda yapılır” gibi bir düşünce yapısında koşullanmıştır. Kişi, bu düşünce ekseninden 
yola çıktığında kentte kompost yapılmasını da gerekli görmez. “Kentte tarım yapıl-
mıyorsa, kentte bağ yoksa, bostan yoksa neden kentteki toprağı beslemek gibi bir 
amacın peşinden gidilsin” diye düşünebilir. Dahası, bu birey gıda güvenliği, gıda gü-
vencesi, doğa dostu tarım yöntemleri, küçük üretici, atalık tohumların korunması gibi 
kaygıların da uzağında olabilir. Gıda ihtiyacını marketlerden karşılıyor, aldığı ürünlerin 
nasıl ve kimler tarafından üretildiğini bilmiyor olabilir ve bunları öğrenme ihtiyacı da 
pekala duymuyor olabilir. Söz konusu süreç, tüketicilerin gıda üretim süreçlerine ya-
bancılaşması olarak nitelendirilebilir. 

Bu mevzuyu mercek altına aldığımızda, yabancılaşmanın sadece talep eden tara-
fı değil arzı sağlayan üreticileri ve aracıları da esir aldığını görebiliriz. Örneğin, semt 
pazarlarında bu ürün nereden geldi diye sorulduğunda aracılardan “Üzümünü ye, 
bağını sorma” yanıtını alabiliriz. Daha derine indiğimizde ve üretici tarafından baktığı-
mızda, kime ürün ürettiğini bilmeyen, tüketicisiyle hiçbir bağı/tanışıklığı olmayan üre-
ticilerin büyük bir çoğunluğu, tarlasında yapay gübre, tarım zehri kullanmakta, sattığı 
zehirli ürünlerle yine gidip başka bir zehirli gıda alabilmekte ve hem kendisinin hem 
çevresinin bu döngü içinde hasta olmasına sebep olabilmektedir. 

Toprağını	beslemek	için	kompost	ve	alternatif	tarım	yöntemlerini	
uygulamayan	üreticiler,	soframıza	gelen	gıdaların	yaşadığımız	
doğaya	ve	toprağa	yabancılaşma	çerçevesinde	bize	zarar	ola-
rak	döndüğü	bir	sürecin	parçası	olabilmektedir. 
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Buradan hareketle toprağa yabancı-
laşmanın sadece kent insanına dair bir 
durumdan öte, bizzat toprakla çalışan 
üreticilerin de onu bir meta olarak gör-
mesiyle, üretimleri dış girdilere dayanan 
ve tamamen verime dayalı bir anlayış-
la, toprağın öz sağlığını ve canlılığını göz 
ardı ettikleri bir şekilde gerçekleştirdikle-
rini söyleyebiliriz. Tüketicinin gıdaya dair 
üreticileriyle karşılıklı etkileşimi ve tanı-
şıklığı, bu noktada gidilen yanlış yoldan 
dönmesine vesile olabilir. Bu da topra-
ğa ve doğaya olan yabancılaşmamız-
dan sıyrılmamızla sağlanabilir. Kompost 
yapmak ya da gıda toplulukları kurmak, 
bu yolda bir adım atmak için güzel bir 
araçtır. Özetle, şehirde kompost yap-
maya çalışırken karşılaştığımız direncin 
kolları ve kendinden daha derinlere 
uzanabilen bir hikayesi var diyebiliriz.

Öte yandan uygulamaya dair sorunları 
örneklendirecek olursak; “O yaptığınız 
şey sineklenme yapıyor, yapmayın.”, 
“Çok kötü kokuyormuş, yapıyorsanız 
uzakta yapın.”, “Kemirgen, yılan çe-
kebiliyormuş, yapmayalım.” tepkilerini 
ele alalım. Büyük patlamayı, dünya-
nın geçirdiği çağları ve insanların ev-
rimini düşünecek olursak; evrendeki, 
doğadaki tüm diğer şeyler gibi biz de 
birtakım atomlardan oluşuyoruz ve do-
ğanın bir parçasıyız. Elbette kişi varlığı-
nı korumak ve sürdürmek, isteyecektir. 
Bu nedenle kendine korunaklı alanlar 
yaratması doğaldır ve bu alanları te-
miz tutma ihtiyacı duyması da anlaşılır; 
ancak yukarıda örneklendirilen reak-
siyon, yine insanın doğasına yabancı-
laşmasından kaynaklanan hijyen ve 
güvenlik ihtiyacı ile karıştırılan izolasyon 
halidir. Bu izolasyon hali uzun dönemde 
bireylerde obsesyonlara ve ekofobiye 
neden olabileceği için tehlikelidir. Bu 
nedenle toprakla olan bu yakınlaşma

doğadaki yerimizin tayini ve ruh sağlığı-
mız için de oldukça önemlidir.

Kentte kompost yapmayı teşvik eder-
ken karşı karşıya kaldığımız kabul soru-
nu ve yabancılaşmayı şu argümanla 
aşmak anlamlı ve mümkündür: Kom-
post yapmak tam anlamıyla insan ol-
makla ilgilidir. Her ne kadar yeni bir pra-
tik gibi görünse, kent pratiğine uygun 
bulunmasa ve insanların bu konuda 
çeşitli önyargıları ve dirençleri olsa da 
kompost yapmak tam anlamıyla insan 
olmakla ilgili bir pratiktir. Bir yiyeceği is-
ter market ister pazar ister aracı isterse 
üreticiden almış olun, onu tükettikten 
sonra kalan artıkla kompost yapma-
ya karar verdiğinizde bir dönüşüme 
şahitlik etmeye başlarsınız. Bir şekilde 
yollarınızın kesiştiği gıda elinizde baş-
ka bir şeye dönüşür, döngüye girer. 
Bittiği yerden bir öykü başlatırsınız. Tıp-
kı doğum, yaşam, ölüm döngüsü gibi 
aslında çöp diye bir şey yok ve anlar-
sınız ki bitiş başka bir başlangıca gebe. 

Bu döngüye şahitlik ettikçe yaşamın 
başladığı yerlere de merak duyarsınız 
ve devamında “Bu yiyecek nereden 
geliyor? Kim üretti? Nasıl üretti?” soru-
ları gelecektir. İşte kompost yapmanın 
yabancılaşma üzerinde çatlak açtığı 
ilk yer burasıdır. Artığı ellemekten ka-
rıştırmaktan kaçınmazsınız, evinizde 
böcek gördüğünüzde paniğe kapıl-
mazsınız. Kompost yapmanın açtığı 
çatlaktan etrafa bakarken anlarsınız ki 
düzen sadece beslenmek üzerine ku-
rulmamış, beslemek de var ve siz bunu 
toprağı besleyerek yapabiliyorsunuz. 
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Sağlıklı	 bir	 toprağın	 sağlıklı	
besin	 demek	 olduğunu	 öğ-
renir	 ve	 verdiğinizde	 alaca-
ğınızı	da	anlarsınız	ki,	bu	top-
rakla,	dolayısıyla	da	doğayla	
aranızda	müthiş	bir	güven	iliş-
kisinin	başlangıcını	doğurur.	

Öte yandan, kompost yaparak atık 
depolama alanlarına daha az atığın 
gitmesini sağladığınızı, lojistik yükü azal-
tarak karbon salımının azalması için bir 
adım attığınızı ve metan gazı salımını 
düşürebildiğinizi fark edersiniz. Böylelikle 
kendinizi hem doğayla tekrar bağ kur-
duğunuz, hem de ona verdiğiniz zararı 
azalttığınız bir sürecin içinde bulursunuz. 
Devam edin...

Şu ana dek kentte kompostu teşvik 
ederken karşılaştığımız zorluklar, ön-
yargılar ve bu önyargıların tam olarak 
karşısına koyabileceklerimiz üzerine bir 
tartışma yürüttük. Ancak bu minvalde 
bahsedebileceğimiz bir durum daha 
var: Kentte kompost yapma fikrine sı-
cak bakan ama bir türlü kompost ya-
pamayan birçok insan var. 

Burada	 ana	 sorun,	 kişinin	
komposta	 sıcak	 bakmasına	
rağmen	motive	olmak	konu-
sunda	sorun	yaşamasıdır.	

Bu örnekte, şu argümanlarla karşılaş-
mak olasıdır: “Kompost yapmayı çok 
istiyorum, ama evim müsait değil.”, 
“Kompost yapmak istiyorum, ama 
apartman dairesinde oturuyorum, elde 
ettiğim humusu ne yapacağım ya da 
bokashiden çıkan artıkları  gömebile-
ceğim bir alan yok.”, “Kompost yap-
mak istiyorum, ama zahmetli bir iş ve 
benim öyle bir zamanım yok.”.  

Kaynağını motivasyonsuzluktan alan 
bu önyargılardan kompost çıkarmak 
mümkündür. Çünkü kompost yapmak 
için ne büyük bir alana ne de çok za-
mana ihtiyaç vardır. Böylesi bir davranış 
değişikliği, kişilerin yakınlarında bulunan 
örneklerle bu pratiğe şahitlik etmesi ile 
daha kısa sürede mümkün olur. Eğer siz 
de kompost yapmak istiyorsanız, baş-
langıç aşamasında orta boy plastik ka-
paklı, delikli ve hava alabilen bir kova, 
su, biraz talaş ya da toprak ve gıda ar-
tıklarınız ile işe başlamanız mümkündür. 
Bu ihtiyaçların maliyetinin oldukça dü-
şük olduğunu, çok az yer kapladığını ve 
2-3 günde bir 5 dakika ayırmanızın ye-
terli olacağını söylersek abartmış olma-
yız. Bu yöntemin yanı sıra bokashi kom-
postunun ya da solucan kompostunun 
da evde kolaylıkla yapılabileceğini be-
lirtmek isteriz. Hiçbir yöntem sizden ne 
çok para, ne çok zaman, ne de çok 
alan isteyecektir. Kompost yaparak 
elde ettiğiniz toprak katkı maddesini  
apartman bahçenize gömebilir, yakını-
nızda olan kent bostanına veya bahçe-
lere götürebilirsiniz. Emin olun oradaki 
dostlarınız sizleri memnuniyetle karşıla-
yacak, kompostunuzu büyük bir mem-
nuniyetle kabul edeceklerdir. Kompost 
sayesinde farklı çevrelerden insanlar 
tanıyarak sosyalleşbilmenizin müm-
kün olduğu gibi, zehirsiz tarım, zehirsiz 
gıda, küçük üretici, topluluk destekli 
tarım gibi bilgi ve tecrübeler kazanıp, 
bu alandaki topluluklara dahil olarak 
yabancılaşmanızı tanışıklığa dönüştür-
me yolculuğunuza devam edebilirsiniz. 
Kompostla kalın. Doğa yolunuz olsun.
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EVDE	KOMPOST	YAPMAK:	TOPLUMSAL	VE	
YÖNETSEL	AÇIDAN	BİR	DEĞERLENDİRME

Mehmet	Ayvaz	

Küresel iklim krizinin etkileri her geçen gün daha da hissedilir hale geldikçe insanların 
geri dönüşüm ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeylerinin de arttığı bir gerçek. Ancak yine 
de meselenin özü henüz yeterince kavranabilmiş sayılmaz. Ülkemizde birçok insan 
hala geri dönüşümü yalnızca pet şişelerin, kağıt atıkların ya da cam şişelerin ayrıştırıla-
rak yeniden kullanılması ile sınırlı şekilde algılamaktadır1. Ancak gıda ve bahçe artıkları 
gibi organik materyallerin kompost yoluyla geri dönüşümünün mümkün olduğu henüz 
yaygın olarak bilinmemektedir. 

En	kısa	tanımıyla	kompostlaştırma,	organik	maddelerin	biyolojik	
yöntemlerle	ayrışmasını	sağlayan	bir	işlemdir.	Basit	bir	yaklaşım-
la	kompost	yapımını	toprakta	doğal	olarak	gerçekleşen	madde	
döngülerinin	taklit	edilmesine	benzetmek	mümkündür.	

Ancak kompost yapmak birçok insan için uğraşması zor ve zahmetli bir iş olarak 
görülebilir. Gerçekte ise kompost belli hususlara dikkat edilerek yapıldığında plas-
tik, cam, kağıt gibi materyallerin geri dönüşümünden çok daha kolay, neredeyse 
maliyetsiz ve her insanın kendi evinde hayata geçirebileceği bir geri dönüşüm fa-
aliyetidir. Ayrıca bilinenin aksine yanlış biçimde depolanan organik artıklar da tıp-
kı plastik atıklar gibi çevre için ciddi tehditler oluşturmaktadır. Bu nedenle kompost 
konusundaki bilincin arttırılması ve organik artıkların geri dönüşümünün insanlarca 
benimsenmesi, sürdürülebilir bir yaşama geçişi başarabilmemiz için kritik bir adımdır.

Toplumsal alanda etkili bir değişikliği hedefleyen her yenilikte olduğu gibi, sürdürülebilir 
bir yaşama geçiş için gerekli toplumsal duyarlılığın oluşturulması da ancak erken yaşta 
eğitimin ve buna paralel olarak gerekli hukuksal düzenlemelerin birlikte tesis edilme-
siyle mümkün olabilir. Aksi takdirde farklı toplumsal grupların değer yargıları ve yaşam 
tarzları arasında başarı sağlanması zordur. Tam da bu nedenle, bu tür girişimlerin etkili 
sonuçlara ulaşması ancak kamunun öncü faaliyetleriyle gerçekleştirilebilir2.
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Bugün sürdürülebilir uygulamalar ba-
kımından örnek konumdaki ülkelerde, 
hem eğitsel hem de yönetsel bakımdan 
gerekli yapının ve düzenlemelerin mev-
cut olduğu bilinen bir gerçektir. Yani 
eğitim yoluyla kazandırılmış bir farkında-
lık ve bilinçle desteklenmediği sürece 
idari düzenlemeler ve yaptırımlar ancak 
belli ölçülerde etkili olabilir. Dolayısıyla 
organik artıkların kompostlaştırılmasına 
dair yasal düzenlemeleri toplumsal açı-
dan uygulanabilir hale getirmenin yolu 
çevre bilinci ve doğa sevgisi kazandı-
racak iyi bir eğitimden geçmektedir. 
Bu nedenle, değerlendirme yapma-
dan önce her iki konu bakımından da 
farklı ülkelerdeki bazı örneklere ve ista-
tistiklere değinmemizde fayda vardır.

Eğitsel	açıdan	bakacak	olur-
sak,	özellikle	okul	öncesi	eği-
timin,	 çevre	 bilincinin	 geliş-
mesi	için	sahip	olduğu	önem	
tartışmasızdır.	Doğaya	temas	
ederek	ve	onun	işleyişini	an-
layarak	 büyüyen	 bir	 çocuk	
gelecekte	 de	 çevresel	 ko-
nulara	 karşı	 daha	duyarlı	 ve	
doğayı	sevmeye	daha	yatkın	
olacaktır. 

Bugün dünyanın birçok yerinde bu 
türden uygulamalara rastlamak müm-
kündür. Örneğin, ilk olarak 1950’ler-
de Danimarka’da ortaya çıkan, 3-6 
yaş grubu çocukların orman içinde 
doğa ve çevreodaklı eğitim gördük-
leri “Orman Anaokulu” bugün Al-
manya, ABD, Japonya, İngiltere ve 
Güney Kore gibi ülkelerde de gittikçe 
popülerlik kazanmaya başlamıştır3. Al-
manya ilk kez 1993’te resmi olarak bu 
uygulamayı yürürlüğe koyarken Çek-
ya ise 2016 yılında resmi olarak orman 
anaokulu uygulamasına başlamıştır4. 

Türkiye’ye baktığımızda ise eğitim ko-
nusunda böyle bir yaklaşım en azın-
dan resmi olarak henüz benimsenmiş 
değildir. Bugün, bahsi geçen ülkelerde 
sürdürülebilir uygulamaların yurttaş dü-
zeyinde dikkate değer bir karşılık bul-
duğu çeşitli araştırma sonuçlarına da 
yansımaktadır. Alman Federal Çevre 
Ajansı’nın (Umweltbundesamt) yaptığı 
araştırmaya göre Almanya’daki genç-
lerin %78’i iklim değişikliği ve çevrenin 
korunması konularının çok önemli oldu-
ğunu düşünmektedir5.

Yönetsel bakımdan değerlendirme ya-
pabilmek adına bazı ülkelerdeki kom-
post üretimi ile ilgili yasal düzenleme ve 
uygulamalardan örnekler vermekte de 
yarar vardır. ABD’de kompostlaştırma 
faaliyetlerinin yasal temellerini 21 Ekim 
1976’da yürürlüğe giren “Kaynak Koru-
ma ve Kurtarma Yasasına” (Resource 
Conservation and Recovery Act) kadar 
götürmek mümkündür6. Daha sonra-
ki yıllarda yasada yapılan değişiklik ve 
düzenlemelerle birlikte yasa daha da 
güçlendirilerek eyalet ve belediyelerin 
gerekli katı atık yönetimi kapsamında 
kompostlama ile ilgili tedbirleri alması 
sağlanmıştır. Böylelikle 1988 ve 1996 yıl-
ları arasında 20’den fazla eyalette bah-
çe atıklarının imha edilmesinin yasaklan-
masına dair düzenlemeler yapılmıştır. 
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Ülke genelinde kompost tesisi sayısı 950 
civarındadır9. Ülke genelinde kentsel 
atıkların %30-40’ı organik artıklardan 
oluşmaktadır. Federal Yasaya dayanan 
katı bir önleme, kaynağında ayrıştırma 
ve geri dönüşüm uygulaması olduğu 
için organik artıkların tamamının bir şe-
kilde dönüştürüldüğü var sayılabilir. 

2016	 verilerine	 göre	 evsel	
gıda	 atığı	 miktarı	 5	 milyon	
ton	civarında	ve	bahçe	atık-
ları	ise	yine	5,5	milyon	ton	ci-
varında	 hesaplanmıştır.	 Elde	
edilen	kompostun	%62,3’ü	ta-
rım	 ve	 ormancılıkta,	%20,6’sı	
özel	amaçlı	olarak	ve	%17,1’i	
çevre	düzenlemelerinde	kul-
lanılmıştır10.

Türkiye’de kompost uygulamaları yay-
gın olmasa da yönetsel bakımdan 
bununla ilgili çeşitli yasal düzenlemeler 
bulunmaktadır. 5216 Sayılı “Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu” ve 5393 sayılı “Be-
lediye Kanunu’na” göre belediyeler; 
kentsel atıkların yönetimi, katı atıkların 
toplanması, nakliyesi, ayrıştırılması, geri 
dönüşümü, bertarafı ve depolanması 
sağlamakla ya da bu hizmetleri sürdür-
mekle yükümlüdür. Ancak genellikle 
katı atıkların toplanması ve nakliyesi dı-
şında; ayrıştırma, geri dönüşüm ve kom-
postlama gibi faaliyetler ile ilişkili olarak 
birçok adımın atılması gerektiğini söyle-
mek gereklidir. Bunun da ötesinde 2015 
yılında yürürlüğe giren “Kompost Tebliği-
ne” göre biyobozunur katı atıkların de-
polanması ve kaynağında ayrıştırılması 
tüm belediyeler için zorunlu kılınmıştır.

Bu gelişmelerin getirdiği ihtiyatlılıkla bir-
likte katı atık yönetimi, geri dönüşüm ve 
kompostlamaya ilişkin eğitim ve hibe 
programları artış göstermiştir. 1990’lar 
boyunca kompost yapmaya uygun alt-
yapının kurulması çabası sürmüş, ancak 
daha sonra yaptırımların yokluğu gibi 
çeşitli sebeplerden kompostlama için 
yapılan teşvikler ve dolayısıyla kompost 
üretmekle ilgili çabalar da azalmıştır7. 
Bugüne gelindiğinde ise bahçe atıkları-
nın imha edilmesi yasağına sahip eyalet 
sayısı 28’e ulaşmıştır, ancak bunlardan 
7 tanesi gıda atıklarının da toplanma-
sına dair katı düzenlemelere sahipken 
yalnızca Kaliforniya Eyaleti caydırıcı 
yaptırımlara sahiptir8. Fakat genel ola-
rak güçlü yasal düzenlemelerin varlığı 
ve ülke genelinde kompost tesislerinin 
yaygınlığı nedeniyle ciddi miktarlarda 
kompost üretimi gerçekleşmektedir.

Almanya’da Federal Anayasa, eyalet-
lerin atık yönetimine dair görev ve so-
rumluluklarının çerçevesini çizen temel 
metindir. Buna ek olarak, 2012 yılında 
yapılan “Atık Yönetimi Yasası” ise temel-
leri 1972 tarihli “Atık Bertaraf Yasasına” 
kadar dayanan diğer temel belgedir. 
1989 yılında kurulan “Federal Kompost 
Kalite Güvence Örgütü” (Bundesgüte-
gemeinschaft Kompost) ise kompost 
standartlarının belirlenmesi ve kompost 
piyasası adına önemli bir dönüm noktası 
olmuştur. Organik artıklar 90’lardan beri 
toplanmakla beraber, Avrupa Birliği’nin 
1999 tarihli “Atık Depolama Direktifi” (EU 
Landfill Directive) ile biyobozunur atıkla-
rın kaynağında ayrıştırılması uygulama-
sına başlanmıştır. Federal Yasa, 2015 
yılında yapılan düzenlemeyle tüm atık 
türlerinin kaynağında ayrıştırılmasını fe-
deral düzeyde kesin olarak zorunlu hale 
getirmiştir. Almanya’da evsel atıkların 
toplanması ve dönüştürülmesinden 
genel olarak belediyeler yükümlüdür.



27

Kompost Tebliği, kompostlanacak ürün-
lerin belirlenmesi, ürünlerin toplanması, 
kompost üretimi tesislerinin standartla-
rı, ticari ürün olarak kullanımı, kompost 
kalitesi ve kurallara uyulmadığı hallerde 
uygulanacak yaptırımlara kadar süre-
ce dair tüm konularda detaylı bir dü-
zenleme getirmiştir. Ancak Türkiye’de 
bugüne kadar açılan kompost tesis-
lerinden 5 tanesi kapanmış,  10’u aktif 
durumda ve 10 tanesi de proje aşa-
masındadır11. Son olarak 2019 yılında 
yürürlüğe giren “Sıfır Atık Yönetmeliği-
ne” bakıldığında ise kompost kelimesi-
nin sadece kısa bir tanımının yapıldığı 
bunun dışında yönetmeliğin herhangi 
bir yerinde tekrar bahsinin geçmediği 
görülebilir. Buna ek olarak biyobozunur 
atıkların kahverengi çöp kutularında 
toplanması ile ilgili bir standart getiril-
mesi dışında kompost yapımına ilişkin 
kayda değer bir düzenleme yapılma-
mıştır. Sonuçta, yeterliliği tartışılır olmak-
la birlikte yasal düzenlemelere sahip 
olsa da hem altyapı hem de uygula-
ma açısından Türkiye’nin organik artık 
dönüşümü noktasında hala atması ge-
reken birçok adım olduğu söylenebilir.

Tüm bu veriler bize gösteriyor ki; organik 
artıklar kaynağında ayrıştırılsa dahi top-
lanması ve işlenmesi için hala çok yol kat 
edilmesi gerekmektedir. Bunun da öte-
sinde toplama işlemi için gerekli ekstra 
araç, ekipman ve insan gücü gibi fak-
törler de fazladan karbon ayak izi anla-
mına gelmektedir. Dolayısıyla, evlerde 
ve mahallelerde kompost yapmanın 
teşvik edilmesi birçok açıdan daha ma-
kul ve avantajlı bir fırsat yaratabilir. Bu 
önermeyi verilerle destekleyerek biraz 
daha açıklayıcı hale getirmek müm-
kündür. ABD’de yapılan bir araştırmaya 
göre toplam katı atığın %21’lik kısmını 
gıda atıkları, %9’luk kısmını bahçe atık-
ları oluştururken kompost tesislerinde

işlenen materyallerin %70’i bahçe atık-
ları ve %7’si ise gıda atıklarından mey-
dana gelmektedir12. Türkiye’de ise 
evsel katı atık profili %50-60 oranında 
mutfak ve bahçe atıklarından oluşur-
ken toplam katı atık miktarının yalnızca 
%0,4’ü kompost tesislerine ulaştırılmak-
tadır13. Bu iki örnekte de görüldüğü üze-
re organizasyon, zaman ve işgücü gibi 
faktörler nedeniyle evsel gıda atıklarının 
kompost tesislerine ulaştırılması oldukça 
düşük miktarlarda gerçekleşmektedir. 
Dolayısıyla, yasal düzenlemelerin varlığı 
uygulamada karşılık bulamamaktadır.

Diğer yandan UNDP’nin verilerine göre 
her yıl gıda maddelerinin yaklaşık üçte 
biri çöpe giderken, bu kaybın ciddi bir 
miktarı tedarik zinciri sürecinde ger-
çekleşmektedir14. Yani kısacası, gıda 
atıklarının önemli bir bölümü evsel kay-
naklı değildir. Dolayısıyla gıda işletmele-
rinden, restoranlardan, süpermarketler-
den ya da pazar yerlerinden çıkan gıda 
atıklarının toplanması, teker teker evler-
den atık toplamaktan çok daha kolay 
olmasının yanı sıra çok daha fazla mik-
tarda gıda atığını kaynağında ayrıştır-
mayı sağlayacaktır. Evsel kaynaklı gıda 
ve bahçe atıkları ise oldukları yerde ay-
rıştırılıp kompost yapımında kullanılabi-
lir. Sonuçta, hanelerde oluşan gıda ve 
bahçe atıklarıyla evlerin bahçelerinde 
ya da bahçesi olmayanlar için oluştu-
rulacak ortak noktalarda, doğrudan 
bireyler tarafından kompost üretmek 
birçok açıdan daha avantajlıdır. Ayrıca 
bu stratejinin ekolojik ve mali avantaj-
larının dışında toplumsal faydası da bü-
yük olacaktır. Kompostun teknik açıdan 
doğa için çok sayıda faydası olduğunu 
ve çevre kirliliğini önlemede ne kadar 
büyük bir role sahip olduğunu biliyoruz. 
Ancak bu yazının konusu doğrultusunda 
toplumsal faydasına eğilerek değerlen-
dirmeyi tamamlamakta fayda vardır.
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Her şeyden önce, kompost yapmak atıksız ve sürdürülebilir yaşam için bir amaç değil 
bir araç olmalıdır. Gıda israfını ve atığını en aza indirgedikten sonraki son aşama, bu 
atıkları kompostlaştırarak toprağa geri kazandırmaktır. Yani amaç sadece toprağın 
verimliliğini artırmak değil, bunu yaparken doğayı korumak ve israfı önlemek olmalıdır. 
Farkındalık böyle bir yaklaşımla yaratılmadığı sürece doğru bir zemine oturması da 
zor olacaktır. Evlerde kompost üretiminin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi sıfır atık 
politikalarının tüm yurttaşlar tarafından benimsenmesi için geç kalınmış bir değişimin 
başlangıç noktası olma potansiyeline sahiptir. Toplumsal dinamiklere bakıldığında Tür-
kiye’de sürdürülebilir bir tüketim anlayışını yaygınlaştırabilmenin yolu organik artıkları 
dönüştürmekten geçiyor olabilir.

Günlük yaşamda artık birçok tüketim ürününde rastladığımız doğal sıfatı, doğanın bir 
parçası olan insanın sanki ondan tamamen ayrı bir mekanizma gibi muamele gör-
düğünün ve doğa ile insan ilişkisinin ne denli koptuğunun en somut kanıtıdır15. Evler-
de kompost yapımının teşvik edilmesi kentsel tarım ve permakültür uygulamalarını 
özendirerek, insan ve doğa arasındaki kopan bu bağı onarmaya ve kentsel yaşa-
mın yozlaştırdığı davranış biçimlerini olumlu biçimde dönüştürmeye yardımcı olabilir. 
Balkonlarında ve bahçelerinde ürettiği kompostu kullanarak bitki ve ürün yetiştiren 
insanlar, bu emeğin ne kadar değerli olduğunun farkına vararak gıdaya ulaşmanın 
zorlukları konusunda empati duygularını geliştirebilirler. Toprağa yeniden temas etmek 
bu bağları onarmaya ve bu köprüyü yeniden kurmaya, kentsel yaşamı ve gündelik 
alışkanlıklarımızı da dönüştürmeye büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Bunun yanında 
insan sağlığını ve gıda güvenliğini tehdit eden kimyasal ilaçlar ve gübreler yerine or-
ganik tarımı geliştirmek için bir fırsat yaratacağı da kesindir. Bu değişim ve dönüşüm 
aslında kentlerin de kendine özgü bir ekolojik sisteme sahip olduğunun keşfedilmesini 
sağlayacaktır. Kentlerin kendisini bir ekosistem olarak gören yaklaşımın benimsenme-
si ise sürdürülebilir bir kentsel gelişimin sağlanmasında kilit bir role sahiptir16. Kısacası 
kompost konusunda gerçek bir farkındalık sahibi olmak sürdürülebilir bir yaşamın tüm 
gerekliliklerini benimseme konusunda zincirleme bir etki yaratma kapasitesi taşımakta-
dır. Atıksız bir yaşamın bilincinde ve sorumluluk sahibi tüketiciler, tüketim alışkanlıklarını 
sorgulayıp etkileşim halinde oldukları insanları teşvik ederek ya da hizmet satın aldıkları 
işletmeler üzerinde baskı oluşturarak sıfır atık politikalarına uymalarını sağlayabilirler.

Son olarak, Türkiye özelinde kompost yapımının yaygınlaştırılmasının organik olmayan 
materyalleri geri dönüştürme alışkanlığına göre daha kolay benimsenebileceği iddia 
edilebilir. Bunun en önemli nedeni ülkemizdeki kültürel kodların ve dini inançların gıda 
israfını dışlayan ve hatta yasaklayan bir yapıya sahip olmasıdır. Ekmeğin kutsal sayıl-
ması ve yere düştüğünde öpülüp başa koyulması, bir şeyleri israf etmenin, savurgan 
davranmanın bereketi kaçıracağına inanılması, yemek artıklarının çöpe atılmayarak 
hayvanlarla paylaşılması gibi kimileri kadim köklere sahip olan pek çok davranış biçi-
mi, bu akıl yürütme için örnek olarak gösterilebilir. Tüketim alışkanlıklarımızın sürdürü-
lebilir kılınması eğitim yoluyla küçük yaşta sağlanmalıdır, ancak yetişkinlerin eğitilmesi 
için üstte yer verdiğimiz gibi  toplumsal dinamikleri kullanmak daha etkili olacaktır. 

Evlerde	kompost	yapmanın	atıksız	bir	yaşamı	mümkün	kılmak	
için	araladığı	kapı,	değişime	başlamak	için	kıymetli	bir	fırsattır.
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Ceyhan	Temürcü	ile	
Agroekoloji	Sohbetleri

Hocam öncelikle bizi ağırladığınız için 
teşekkür ederiz. Hemen karşımızda Ka-
vaklık var, orada büyük bir mücadele 
verildi. Bu sebeple röportajı burada ya-
pıyor olmamız ayrıca heyecan verici, 
çünkü bu soru-cevap seansının büyük 
bir kısmında yine mücadeleden bah-
sediyor olacağız. Biz öncelikle sizi tanı-
mak isteriz.

Ben Ceyhan, ODTÜ Enformatik Ensti-
tüsü Bilişsel Bilimler Bölümünde öğre-
tim görevlisiyim. 15 yıl kadar uzun bir 
zamandan bu yana ve özellikle An-
kara çevresinde, kırsal ve kent arasın-
da ilişki kurmak, agroekolojik tarıma 
destek vermek ve köylülerle birlikte 
çalışmak gibi kırsal alandaki işlerle de 
çok ilgilendim. Aynı zamanda, Dört 
Mevsim Ekolojik Yaşam isimli bir der-
neğimiz de var. Bu dernek aracılığıyla 
da bazı projelerde yer aldık, bugün sa-
nırım bir kısmından da bahsedeceğiz.

Aslında ben de bu noktaya değinmek 
istiyordum; Biz sizi Dört Mevsim Ekolojik 
Yaşam Derneği ile tanıdık  ve yapılan 
bu güzel işlere de bu sayede denk gel-
miş olduk. Öyleyse bize biraz Agroe-
kolojinin ne olduğu, bu kavramın nasıl 
ortaya çıktığı ve sizin yapmakta oldu-
ğunuz çalışmalar ile ilgili bilgi verebilir 
misiniz?

Agroekoloji, kelime kökenine baktı-
ğınız zaman, tarımsal alanların veya 
tarımsal sistemlerin ekolojisi gibi anla-
şılır. Bu yönüyle bakıldığında aslında 
agroekolojinin bir bilim dalı olduğunu 
görüyoruz. Ancak çok fazla yönü olan

agroekoloji bir bilim dalı olmasının öte-
sinde bir uygulamalar bütününü de 
ifade ediyor. Yani kısaca tarımsal üre-
time, ki buna hayvancılık da dahil as-
lında, belirli bir yaklaşımı ifade ediyor. 
Elbette doğa dostu olan bu yaklaşım, 
tarım alanlarıyla ilişkili ve çevresindeki 
doğayı önemseyen, zarar vermek şöy-
le dursun olabildiğince biyoçeşitliliği 
çoğaltmaya çalışan bir çerçeve. Ama 
yine de bir teknikler ve uygulamalar 
bütünü olarak görmek de çok doğru 
değil agroekolojiyi. Çünkü tarımsal sis-
temler dediğiniz zaman; bunun tarla-
dan sofraya gelene kadar ki ekonomik, 
ekolojik, lojistik vb. bütün aşamaların 
doğa dostu olmasını ve aynı zamanda 
toplumlar için faydalı ve insan dostu ol-
masını öngören bir yaklaşım diyebiliriz. 
Ek olarak, bu bahsedilen değişkenlerin 
hepsini içine alan ve çeşitli düzeylerde 
uygulanmaya başlanan bir hareket 
olarak da tanımlayabiliriz agroekolojiyi.

Bu kadar kapsamlı bir pratik olması 
gerçekten de çok etkileyici. Bu uygu-
lamanın biyoçeşitliliğe önem verdiğini 
söylediniz. Siz Dernek olarak Güdül’de 
bir proje yürüttünüz, burada bir “uy-
gulama bahçesi” olduğunu biliyoruz. 
Bu esnada biyoçeşitlilik konusunda ne 
gibi deneyimler elde ettiniz, örneğin 
kaç tür bitki yetiştiriyorsunuz? Bu pratik 
ne kadar geniş bir biyoçeşitliliğe altya-
pı oluşturuyor?

Öncelikle bahsi geçen bu projenin kısa 
bir özetini vermek isterim. “Güdül’de 
Gıda Topluluklarıyla Agroekolojik Dönü-
şüm” ismini verdiğimiz projemiz 2 yıldır 
uygulanıyor ve sonuna doğru yaklaşı-
yoruz aslında. Birleşmiş Milletler Küçük 
Ölçekli Destek Fonu ( SGP) desteğiyle, 
Buğday Derneği ile Dört Mevsim Ekolojik 
Yaşamı Destekleme Derneği beraberli-
ğinde yapılan bu projenin çok boyutu 
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var, ancak özetle çiftçilerle çalışıyoruz. 
Aynı zamanda, bahsettiğiniz uygulama 
bahçesinde de Agroekoloji uygula-
malarını ortaya koyuyoruz. Biyoçeşitlilik 
üzerinden gidersek; 2 dönümden daha 
küçük bir alanda ekim yapıldı, çok çok 
büyük sayılmasa da aile çiftçiliği için 
güzel bir alan. Böyle bir alanda çok 
büyük bir çeşitliliğe ulaşmanız mümkün, 
biz 60-70 civarı çeşitle başladık. Kimi-
si oldu, kimisi eski tohumlardı tutmadı 
falan derken 40’a yakın çeşitle sezonu 
kapatmak üzereyiz aslında. Çok küçük 
alanlarda karışık, çoklu ekim yapmak 
zaten bu tekniklerin temel prensiple-
rinden bir tanesi. Agroekolojik tarımda 
monokültür dediğimiz tek tip tarıma 
çok fazla yer yoktur. Birçok sebebi olan 
bu durumun temel duruşu, çevresel 
biyoçeşitlilik ve ekim-dikim yaptığınız 
alanlardaki, hatta hayvancılık yapıyor-
sanız bütün hepsinin bir arada olduğu, 
karışık sistemlerin daha iyi olmasıyla iliş-
kili. Böylelikle hem çok daha ekolojik 
hem çok daha kendi içinden ihtiya-
cını karşılayabilen yapılar oluşturuyor, 
haliyle de biyoçeşitliliği desteklemiş 
oluyorsunuz. Özetle, bu 40’a yakın çık-
tıda şifalı bitkilerden tutun baklagillere 
kadar, bunun içerisinde bölgenin eski 
nohut türlerinin denemeleri de vardır. 
Aklınıza gelebilecek her tür sebze var.

Hatta tropikal bir tür bile yetiştirmeye 
çalışmıştınız sanırım.

Muhtemelen kivano, Afrika kavunun-
dan bahsediyorsunuz! Tam anlamıyla 
tropikal türler burada yetişmiyor tabii 
ki, ama köken olarak farklı yerlerden, 
farklı iklimlerden uyum sağlayan çeşit-
leri bulmanız mümkün. Tomatillo, hatta 
domates ve salatalık da aynı şekilde 
Ekvator’a daha yakın, sıcak iklimlerin 
ürünleridir. Yine de özellikle tek yıllık ürün-
lerde bir başarı elde edildiği söylenebilir.

Yani kısaca hem bölgenin eski tohum-
larını deniyor hem de bölgeye uyum 
sağlayabilecek, çok iyi tanınmayan 
yeni türleri de bahçemizde deneye-
rek ve olumlu sonuçlar aldık, alıyoruz.

Harika, gerçekten çok keyifli görünü-
yor. Peki bu esnada ne tür organik pra-
tikler kullanıyorsunuz? Bu uygulamalar 
her tür için farklı mı ? Doğal yöntemlerin 
bahçenizle nasıl buluştuğundan bah-
seder misiniz? 

Şimdi, agroekolojik tarım dediğiniz za-
man bu genel bir çerçeve. Agroeko-
loji burada çevrenin; kısaca toprağın, 
suyun ve doğal kaynakların korun-
masını, bunun yanında da toprağın 
zenginleşmesini sağlıyor. Bu da siste-
mi, birincil olarak sistemik kimyasallar 
dediğimiz, bitki koruma ürünleri olarak 
satılan ve düpedüz zehir olan bir çok 
üründen uzak tutmak anlamına geli-
yor. Bu bir kırmızı çizgi olarak görülebilir. 

Bu yönüyle organik tarımla da ortakla-
şıyor. Organik tarım mevzuatına baktı-
ğınızda üretimde sistemik kimyasalların 
kullanılmadığını görürsünüz. Tabii bunun 
ötesinde agroekolojik uygulamalarda 
başka yöntemlere de yer var. Bunlar-
dan bir tanesi ilk başta da bahsettiğimiz, 
monokültürün karşısında duran polikül-
tür. Kısaca birçok şeyi bir arada ekmek. 
Bunun bir alt alanı da kardeş bitkiler 
dediğimiz, birbirine yarar sağlayan bit-
kilerin birbirinin yakınına ekilmesi duru-
mu. Aynısafa bitkisini bu noktada örnek 
olarak sıkça veririz;  Sıklıkla kullandığımız 
aynısafa bitkisini veya kadife çiçeğini, 
domateslerin yakınına ektiğiniz zaman, 
domateslerin pek çok zararlısını kaçırır. 
Hatta mantar oluşumunu bile önüne 
geçildiğini gözlemledik yıllar içerisinde. 
Bunun gibi pek çok bitki birlikteliği var. 
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Bu uyguladığımız yöntemlerden bir ta-
nesi ve buradaki hedef, bu sistemik 
kimyasallardan uzak durmak ve aynı 
zamanda da tarımsal kayıpları engel-
leyecek sistemler oluşturmak. O yüzden 
ilk olarak vurgulamamız gereken yön-
tem karışık ekim, çünkü karışık ekimde 
monokültürden farklı olarak; hastalık 
yapıcı patojenin her yeri işgal etmesi 
çok zordur. Çünkü bu noktada yüksek 
bir çeşitlilik vardır, örneğin bizim istedi-
ğimiz şeylerden bir tanesi de bahçede 
çok fazla böceğin varlığı. Bu insanlara 
ilk düşüncede pek makul gelmeyebili-
yor. Ancak çok fazla böcek çeşitliliğiniz 
yoksa, mutlaka bir şey gelir ve oraya 
hakim olur. Toprağın hem mikrobiyolo-
jik hem bitkisel hem de böcek çeşitlili-
ğini sağlayacak şekilde bir karışık ekim 
yaptığınızda sistemik kimyasalları kul-
lanmadan, toprağı kültürel önlemler 
ile koruyabiliyorsunuz. Sadece bu sene 
için değil, 10 yılı aşkın süredir bu sistem-
lerin sonuç verdiğini gördük aslında. 
Onun dışında, bitki korumada, eğer ge-
rekliyse, ev yapımı ilaçların da faydası 
olabiliyor. Bu uygulamalar için pek çok 
reçete var artık, çeşitli kitaplardan fay-
dalanılabilir acı biber, arap sabunu, sir-
ke vs. malzemeler kullanarak uygulana-
bilen sayısız yöntem var. Bu yöntemleri 
uygulayarak biz ve çevremizdeki birçok 
çiftçi, gerçekten çok iyi sonuçlar aldık. 
Daha da sert müdahaleler gerekirse; 
gülleci bulamacı gibi kükürt içerse de 
sistemik olmadıkları için bitkilerin bün-
yesine geçmeyen, bu yolla çevreyi de 
zehirlemeyen, insan sağlığına zarar ver-
meyen, temas etkili bazı karışımlar kulla-
nılabiliyor. Bunların bir kısmını kullandık.

Toprağı beslemek söz konusu oldu-
ğunda da uygulanabilecek yöntem-
ler çeşitleniyor. Öncelikle, topraktaki 
biyoçeşitliliği yok eden, toprağı ba-
ğımlı hale getiren ve zamanla ölü bir

toprak yaratan azot gübrelerinden 
uzak durmaya çalışıyoruz. Bu yüzden 
doğal hayvan gübresinden tutun de-
mir tozu, kemik tozu gibi birçok yön-
temi, hem kendi bahçemizde hem 
başka çiftçilerle denedik ve bitkileri-
mizdeki sağlıklı olma durumu ve ve-
rimlilik göz önüne alındığında olum-
lu sonuçlar aldığımızı düşünüyorum.

Gerçekten de öyle, bu koşullarda ye-
tişen mahsülleri üretmek ve tüketmek 
çok keyif verici bir durum. Çevrenizde-
ki çiftçilerin de bu uygulamaları dene-
diklerini belirttiniz, genel olarak yakla-
şımları nasıl oldu?

Öncelikle son 5-10 yıl içerisinde göz-
lemlediğimiz büyük değişimlerden 
bahsederek söze başlayabilirim. Çünkü 
değişim dinamiklerini konuşmak daha 
önemlidir çoğu zaman, yaklaşımları 
daha anlaşılabilir hale getirir. Biz 10 yıl 
önce alana gidip ekolojik tarım, temiz 
tarım veya agroekolojik tarım dediği-
mizde; olmaz, böyle şey mi olur, diyen 
çok fazla çiftçi/üretici vardı. Son 2-3 
yıldır ortaya çıkan değişimde fark edi-
yoruz ki insanlar hem bunun olabilirliğini 
görmeye başladı hem alternatif gibi su-
nulan bu ağır kimyasallarla, ağır toprak 
işleme yöntemleriyle yürüyen tarımın 
da bir süre sonra toprağa, verime ve 
aynı zamanda keselerine zarar verme-
ye başladığını anladı. Bunlar sadece 
çiftçiyi değil toprağı da bağımlı hale 
getiren şeyler; azot gübresini toprağa 
atıyorsunuz, ilk başta topraktaki canlı-
lık ortadan kalkmaya başlıyor. Toprak 
doğal yollarla zenginleşememeye baş-
layınca da daha fazla atmak zorunda 
kalıyorsunuz. Ot ilacını attınız, buna di-
rençli otlar çıkmaya başladı, yine daha 
fazla atmak zorunda kalıyorsunuz. 
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Bu gübrelerin ve ilaçların ekonomik 
açıdan yıpratıcı durumlarının yanı sıra, 
pek çok grubun agroekolojik doğal 
yöntemleri deneyip başarılı sonuçlar 
alması gibi detaylar sonucunda işler 
biraz değişti. Artık çiftçimiz ve şehirli 
dalga geçmiyor, tam tersine onlar da 
bu yolda ilerlemeye başladılar ve bu 
sistemik kimyasallardan, tarım ilaçla-
rı diye sunulan zehirlerden bu yıl çok 
ciddi bir geri durma halini tespit ettik 
biz açıkçası. Sonuç olarak, bu bir dö-
nüşüm süreci ve kendi uygulama bah-
çemiz dışında, diğer çiftçilerin de bu 
işe dahil olması daha yüksek miktarda 
olumlu sonuçlar yaratıyor diyebiliriz.

Yani bu uygulamalar cep dostu, kültür 
dostu, çevre dostu ve üretim dostu di-
yebiliriz aslında.

Kesinlikle! Bu bahsettiğiniz şeyler, aslın-
da agroekolojinin çerçevesine dahil 
oluyor. Yani sadece bir üretim tekniği-
ne indirgeyemeyiz agroekolojiyi, böyle 
bir şansımız yok. Doğa dostu, doğayla 
uyumlu tarım sadece küçük ölçekte 
yapılabilir. Küçük dediğimiz aslında kü-
çük değil, doğal ölçek hatta normal 
ölçektir. Bir çiftçi ailesinin veya bir gru-
bun baş edebileceği, kendi emeğiyle 
ve/veya yardımcı emekle üstesinden 
gelebileceği belirli bir büyüklük vardır. 
Burada siz doğaya zarar veren bir ta-
rım yapamazsınız, çünkü onunla baş 
edebiliyorsunuzdur. Yine aynı sebeple 
bir sosyo-ekolojik bakış açısı da gelişiyor 
bu uygulamayla aile çiftçiliğine, küçük 
çiftlik uygulamasına yönelmek zorun-
dasınız. Bu da şu anda Dünya’ya hakim 
olmaya çalışan, hatta zaman zaman 
bunu zorla yapmayı deneyen, endüst-
riyel şirketlerin güdümündeki büyük öl-
çekli tarımın tam tersi bir durum aslın-
da ve biz buna gerçek tarım diyoruz.

Yine dediğiniz gibi kültürel değerleri de 
koruyorsunuz. Karışık ekim yaptığınız-
da bölgenizin eski çeşitlerini de orada 
yetiştirebilirsiniz, aynı zamanda daha 
fazla çeşitliliğe yer var. Ancak sözleş-
meli/endüstriyel tarıma geçtiğinizde; 
“Birim alandan en fazla nereden kar 
ederim, her şeyi ortadan kaldırıp o 
sene patates mi, soğan mı, domates 
mi ekeyim?” gibi sorularla artık derdi-
niz neyse sadece onu ortaya koyarsınız 
ve eski tarım bitkileri, çeşitler yok olma-
ya başlar. Buna bağlı mutfak kültürleri 
ortadan kaybolur ve kültürel kodlar 
silikleşir. Yani bahsettiğiniz gibi çevre-
sel etkileri bir yanda kültürel etkileri bir 
yanda agroekolojik üretim paradigma-
sının sayısız çıktısından bahsedebiliriz.

Bu derin bilgiler ekseninde, biraz daha 
büyük sorularla devam etmek istiyo-
rum. Sizce agroekolojik dönüşüm nere-
de duruyor? Bütün üretimini agroekolo-
jik sistem üzerinden yapan bir Türkiye 
mümkün mü sizce?

Bu noktada şöyle düşünmemiz gere-
kiyor, bunun aksi artık olası değil. Öyle 
bir noktaya geldik ki; karar vericiler, fon 
sağlayıcılar, hatta farkında değilmiş gibi 
görünerek büyük ölçekte tarım yapan 
üreticiler bile bir noktada bunun farkın-
da. Agroekolojik tarım desek de isimler 
çok önemli değil, doğa dostu tarımdır 
bu sonuçta, küçük ölçekli çiftçilik ve 
kimyasallardan arınmış temiz tarımdır 
bunun ismi. Bunu yapmaktan başka se-
çenek yok zaten, dolayısıyla da başka 
bir gelecek yok. Eğer bir şekilde hepimiz 
inat edip de o ağır kimyasallara-girdile-
re dayalı monokültür tarıma, sosyal yapı-
ları ve kırsal alanları darmadağan eden 
şirket tarımına geçiş yapmaya devam 
edecek olursak şansımız çok düşük.
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Bakın, şu an yaşadığımız Covid-19 kri-
zinin bile temel faktörlerinden bir tane-
sinin, tabii ki bu kriz çok yönlüdür, en-
düstriyel tarım ve hayvancılığın doğal 
alanları işgal etmesiyle ilişki olduğunu 
artık herkes kabul ediyor. Dünyada-
ki pek çok örgüt ve kuruluş, bir sonraki 
pandemiyle nasıl mücadele edeceğiz 
diye düşünerek, programlar ortaya çı-
karmaya başladı. Bu demek oluyor ki 
bir sonraki pandemiyi varsayıyor, çünkü 
bilim bunu gösteriyor. Çünkü endüstri-
yel tarımın ve tek tip hayvancılığın yay-
gınlaşmasıyla oradaki tek tip genetik 
havuz pek çok salgının ortaya çıkması 
için bir alan sağlar. Sonuç olarak, en-
düstriyel şirket tarımının o kadar kat-
manlı bir zararı var ki dünyaya, artık bu-
nun devamı pek mümkün görünmüyor.

Bu soruya daha pozitif bir yanından 
cevap verecek olursam, çok çeşitli 
araştırmalar olduğunu söyleyebilirim. 
Dünyada gerçekleşmiş olan agroe-
kolojik dönüşüm projelerinde verime 
ve istikrara bakıldığında, üst düzeyde 
kabul edilmiş çok şaşırtıcı sonuçların 
elde edildiğini görebilirsiniz. Örneğin, 
2011 yılında Birleşmiş Milletlerin özel ra-
portörlerinden Olivier De Schutter’ın, 
Agroekoloji ve Gıda Hakkı ile ilgili bir 
raporu var1. Dünyada agroekoloji pro-
jelerinin uygulandığı Afrika, Amerika, 
Uzak Doğu gibi bölgelerde verimin 
%50’yi aşan oranlarda artmış olduğu 
ve 10 yıl içerisinde katlanarak artaca-
ğı belgelenmiş durumda. Ezberleri bir 
kenara bırakıp, doğru yöntem ve kül-
türel önlemler benimsenirse agroeko-
lojik tarım bütün dünyayı besleyebilir.

Burada durum biraz politikaların bu 
alana yönelmesi ile ilgilidir. Kırsal 
alanı mahrum bırakacak politika-
lar bir kenara bırakılır, gerçekten bu 

durumun üzerine ciddiyetle eğilerek 
gıda egemenliğini tesis etmeye çaba-
larsanız, insanlar tarım yapmak istiyor. 
İnsanlar hayvancılık yapmak istiyor. 
Ama büyük şirketlere bağımlı bir şe-
kilde, onların ya elemanı olacak ya 
da ürünlerini onlara ucuza satacak 
şekilde devam edemiyorlar aslında. 
Gençler de kırsala gider, şehirle kırsal 
arasındaki bu ayrım da ortadan kal-
kabilir, bunların hepsi birer kararlılık ve 
politika meselesi. Bu geçiş yaşandık-
tan sonra arazi çok, doğal kaynaklar 
çok, yani kirletmezsek her şeyi ürete-
bilecek durumdayız. Bu yüzden kesin-
likle olumlu düşünüyorum bu konuda, 
yani doğa dostu/agroekolojik tarım-
la, hayvancılıkla bütün dünya doyar. 

Okurlarımız adına da sormak gerekirse, 
örneğin isteyen herkes bu ağa katıla-
bilir mi, daha doğrusu bu hareketin bir 
parçası nasıl olabilirler?

Açıkçası ağ dediğimizde birden fazla 
ağlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir ha-
reket çünkü ve Türkiye’de dahil olmak 
üzere Dünya’nın her kesiminde taban-
dan başlayan bir hareketin olduğunu 
görüyoruz. Atalık tohumları korumaya 
çalışmak, bunları kimyasalsız-zehirsiz bir 
şekilde insan sağlığına zarar vermeden 
ve temiz gıda üreterek yapmak ile ilgili 
fokurdama noktasına ulaşmış olmasa 
da çok ciddi bir hareket var tabanda. 
Bu durumu zaman zaman görüyoruz 
ve seviniyoruz bir taraftanda da.  Bu 
hareket tek bir merkezden çıkan bir 
şey değil tabii, insanlar bir araya gele-
rek birbirleriyle bilgi alışverişi yapıyorlar. 
Birçok ağ var bu yönüyle de bakacak 
olursak. Örneğin, tüketicilerin oluştur-
duğu topluluk destekli tarım ağları, ka-
tılımcı güvence sistemi, Doğal Bilinçli 
Beslenme gibi ağlardan söz edebiliriz.

(1)  http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_en.pdf
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Yine aynı şekilde üreticilerin bir ara-
ya gelerek oluşturduğu bir takım 
ağlar var, Tahtacıörencik Doğal Ya-
şam Kolektifi bu durumun örneklerin-
den. Bu tip ağlara katılmak mümkün. 
www.gidatopluluklari.org var mesela, 
onun altında pek çok liste var, bu tür 
ağların listesi ve tabiki herkese açık.

Tamamen temiz tarımın yapıldığı bir 
Dünya’nın mümkün olduğunu söyledi-
niz. Bu uygulamaların ve bakış açısının 
yaygınlaşmasıyla birlikte, büyük resme 
baktığımızda, küresel ve lokal ölçekte 
meydana gelebilecek değişimleri kısa-
ca özetler misiniz?

Bir kere şu an ki yaşadığımız sistem içe-
risinde en önemli ve en merkezi alan-
lardan birisi gıda. Gıda sadece tarımla, 
toprakla veya üretimle ilgili değil, aynı 
zamanda birçok insanın ekmek yediği 
ve işçi olarak çalıştığı çok büyük bir sek-
törü de ifade ediyor. Ek olarak, işleme ve 
dağıtım süreçleri var ve gıda sürekli ya-
şamımızın ortasında. En basiti günde or-
talama 3 kez yemek yiyoruz, yani bu bir 
temel ihtiyaç başka türlü yaşayamayız.

Bir de en önemlisi bütün sosyo-ekono-
mik alanların tam ortasında yer alıyor 
gıda kavramı. Bu sebeple herhangi bir 
düzeyde bir dönüşüm ortaya çıktığın-
da, bu değişimin başka alanları etkile-
memesi mümkün değil. Yine temel bir 
bakış açısıyla söyleyebileceğimiz üzere, 
herkesin birleştiği bir alan gıda. İnsan-
ların farklı ideolojileri ve yaklaşımlarının 
ötesinde buluşabildikleri bir nokta var, 
o da hem doğa hem insan sağlığı ko-
runsun, biz, çocuklarımız sağlıklı gıda 
yiyelim, sağlıklı nesillerle devam etsin 
Dünya’daki yaşam, bakış açısıyla ilişkili. 
Dolayısıyla burada birçok insan buluşa-
bildiği için, burada bir değişim ortaya 
çıkacak. Her ne kadar belli gruplar ve

perspektifler olsa da halkın istediği belli 
artık. Burada ortaya çıkacak olan deği-
şim aynı zamanda sosyo-ekonomik bir 
değişimi beraberinde getirir ve diğer 
alanlara da yansır diye düşünüyoruz.

Örneğin, akademide, köylülük ilkesi-
nin hareketi ismini verdikleri bir alanda 
çalışan insanlar var. Köylülük dediği-
mizde, çoğu zaman bir geri kalmışlık, 
çağa uyum sağlayamama, tutuculuk 
gibi bazı önyargılar görebiliyorsunuz. 
Tabii bu yargıları besleyen birtakım 
sosyo-ekonomik faktörler de var. An-
cak, kırsal alanlarda yaşayan insanların 
birtakım şeylerden ne kadar mahrum 
bırakıldığını ve göz göre göre birçok 
kaynaklarına ve arazilerine el konul-
duğunu düşünürseniz, bu sosyo-eko-
nomik faktörler aydınlanır. Bu baskının 
önü açıldığı andan itibaren köyler, 
özellikle gıda ve tarım alanında ino-
vasyonun beşiği haline geri döner. Bu 
açıdan bakıldığında bizim gerçek-
ten de köylülüğü el üstünde tutmamız 
ve onlara alan açmamız gerekiyor.

Burada ortaya çıkacak bir başarı veya 
bir dönüşüm aynı zamanda hem üre-
tim alanlarına hem de sosyo-ekonomik 
alanlara hareket edebilir. Sermayeye 
bağımlı olmayan, kendi emeğiyle üre-
tip, aracısız bir şekilde bu ürünleri sa-
tabilen ve oradan ettiği gelirle üretim 
alanlarını, kendisinin ve topluluğunun 
yaşam kalitesini yükselten bir köylülük 
ortaya çıktığı anda, bu yaşam tarzının 
üretimin her alanına, küçük ölçekli en-
düstri ve teknolojilere yansıtmak doğal 
bir şekilde gerçekleşecektir. Son derece 
ucuz ve yapılabilir bu çözüm/uygula-
maların politik kararlılık gerektirdiğini de 
tekrar belirtmek gerekiyor. Karar alıcıla-
rın, yerel yönetimlerin artık biraz daha 
tereddütsüz bir şekilde bunun üzerine 
eğilmeleri gerektiğini düşünüyorum.



36

Hal böyle olunca da topluluklarımı-
zın, Türkiye’nin hatta Dünya’nın sis-
temik bir değişim, şu an ki sistemden 
başka bir sisteme geçiş, için bir anah-
tar görevi göreceğini düşünüyorum.

Söyledikleriniz öylesine umut verici ki; 
bu uygulamanın geleceği hakkında 
ne düşünüyorsunuz diye soracaktım 
ancak bunu bütün anlattıklarınız içeri-
sinden anlamış olduk. Umarım taban-
dan kaynama olarak ifade ettiğiniz 
bu değişimin kaynağı olan insanlar, 
buna daha çok gönül verir ve daha 
fazla insan bu değişime dahil olur. 

Son olarak, bizim de özellikle önemi-
ni vurgulamaya çalıştığımız, sizin de 
konuşmanın başlangıcından bu yana 
önemini irdelediğiniz gıda ve tarımsal 
uygulama dönüşümünün güçlü bir bi-
leşeni olan kompost hakkındaki düşün-
celerinizi öğrenebilir miyiz? Ne kadar 
süredir kompost yapıyorsunuz?

Şu an evimizin arkasındaki solucan 
kompostu haznemiz gördüğünüz gibi 
dolmuş durumda. Güneşköy’den Ad-
nan arkadaşımızın getirdiği solucanlarla 
başlattığımız bu küçük ölçekli sistemde, 
kendi evsel gıda artıklarımızı dönüştü-
rüyoruz aslında. Daha öncesinden de 
pek çok insanla birlikte çeşitli düzeyler-
de denemelerini de yaptık tabii. Bir dö-
nem köyde yaşamıştık ve o dönemde 
serbest gezinen hayvanların gübreleriy-
le de işimiz çok daha kolaylaşıyordu, ko-
laylıkla soğuk kompost yapabiliyorduk. 
Kısaca uzun zamandır farklı metodlar-
la uygulamaya çalışıyoruz kompostu 
ve bir noktadan sonrada  bir yaşam 
biçimi haline geldiğini görüyorsunuz.

Her şeyden önce kompost yapabilmek 
çok iyi bir duygu. Yiyeceklerinizi bir atık 
olarak görüp çöplere karışmasına izin

vererek, doğaya tekrar karışmasına 
engel olmak pek de iyi bir şey değil 
sonuçta. Ancak tekrar dönüşerek bitki-
lerin faydalanacağı bir madde haline 
geleceğini bilmek, gerçekten çok gü-
zel bir duygu. Bunun yanı sıra, gerçek-
ten işe yaradığını görüyorsunuz, ekolojik 
tarımda kompost çok önemli bir yere 
sahip ve daha büyük ölçeklerde yapı-
labilmesini çok önemsiyoruz. Türkiye’de 
de bu yönde bir söylem ve eylem var 
evet, ancak yine de altını belki de baş-
langıç aşamasında olduğumuz için dol-
duramıyoruz. Herkesin bu uygulamayı 
daha ciddiye alması araştırması önemli 
ve farklı yöntemlerle farklı yerlerde ne 
gibi uygulamalar yapılabileceği konu-
sunda da daha inovatif ve araştırma-
cı olmamız gerektiğini düşünüyorum.

Bir ölüm ve yaşam döngüsü aslında 
kompost, ölmüş bir şeyden hayatın 
tekrar başlamasının ara zincirlerinden 
birisi. Bu yüzden gerçekten severek ve 
önemseyerek yaptığımız, sonuçlarını 
da bahçelerimizde kullandığımız za-
man gözlemleyebildiğimiz bir yöntem.

Son olarak, KompostKent projesi de 
gerçekten önemsediğimiz bir oluşum. 
Güdül’deki projeden bahsetmişken, bu 
işbirliğinden de bahsetmek istiyorum, 
şu anda uygulama bahçemizde daha 
büyük ölçekte bir kompost haznesi kur-
muş durumdayız sizlerle beraber. Çok 
teşekkür ediyoruz bunun için ve artık 
yaz sezonu da kapandığı için baya bir 
organik artığımız olacak. Bu nedenle 
de tekrar uygulama bahçesini ziyaret 
edip kompost yapımına sizlerle bera-
ber hız verebiliriz diye düşünüyorum.
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LAZANYA	BAHÇESİ:	KAT	KAT	BOLLUK	
BEREKET,	İSTER	BAHÇEDE	İSTER	BALKONDA

Selda	Bozbıyık

Lazanya Bahçesi, adını en sevilen İtalyan yemeklerinden birisi 
olan lazanyadan alsa da aslında sadece katmanlı yapısı sebe-
biyle şekil benzerliği var. Elbette ki lazanya bahçelerinizde yetiş-
tirdiğiniz, güzel ve renkli sebzelerle harika lazanyalar yapabilirsi-
niz.

“Lazanya Bahçesi” kavramından ilk olarak 1998 yılında Patricia Lanza tarafın-
dan yazılan “Lasagna Gardening” kitabında bahsedilmiştir. Yedi çocuk annesi 
ve otel işletmecisi olan Patricia, bahçesi ile ilgilenebileceği kısıtlı zaman sebebiyle, 
baharda ekim yaptığı bahçelerine uzun bir süre uğrayamamış. Aylarca kendi hali-
ne bıraktığı bahçesinden sepet sepet rengarenk sebzeler hasat edince de ken-
disini yormayacak çeşitli deneysel bahçeler yapmaya başlamış. Yaptığı deney-
sel bahçelerden en verimli olanının “Lazanya Bahçesi” olduğunu belirten Patricia, 
bu metot ile zaman ve su kullanımından %60 oranında tasarruf ettiğini farketmiş. 

Patricia	Lanza,	 lazanya	bahçesi	metodunu,	bereketli	bahçeler	
için	yedi	katmanlı	bir	 sistem:	çapalamak	yok,	 toprağı	 sürmek	
yok,	ot	temizliği	yok,	şakası	yok	olarak	özetliyor.	

Burda hepimizin kalbinin hızla çarpmasına sebep olan “tembel bahçecilik” fikri-
nin öncüsü sevgili Ruth Stout’tan bahsetmemek elbette ki olmaz. Ruth Stout malç-
lama ve saman bahçeciliğini odak alan yöntemleri ile birçoğumuza ilham vermiş 
birisi. Görünen o ki “tembel bahçecilik” fikri ile Patricia Lanza’ya da ilham olmuş. 
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• Lazanya bahçesi, güneş alan her 
yerde yapılabilir, az güneş alan bahçe 
ve balkonlarınızda da az güneş seven 
veya gölge seven bitkilerinizi yetiştirebi-
lirsiniz.
 
• Lazanya bahçesi, bahçe veya bal-
kon her yerde her boyutta yapılabilir. 
Lazanyanızı dilerseniz balkonunuzda 
büyük bir saksıda ya da bahçenizde bir 
alanda direkt toprağın üstünde yapa-
bilirsiniz. 

• Lazanya bahçesi ile her türlü organik 
artığınızı balkonunuzda, bahçenizde 
zahmetsizce verimli ve lezzetli toprağa 
çevirebilirsiniz.

• Lazanya bahçesine, bahçenizde 
başlamak için en uygun mevsim son-
bahar, balkonunuzda başlamak için 
her mevsim uygundur. 

• Lazanya bahçesi metodunda da 
diğer kompost yapma metotlarında ol-
duğu gibi en önemli nokta karbon ve 
azotu dengelemek. Merak etmeyin, 
bunun için bir laboratuvar kurmamıza 
gerek yok, çok kolay bir ipucu var: Sa-
rılar/kahverengiler karbon, yeşiller azot.

Daha anlaşılır olması açısından aşağı-
daki listeye göz atabilirsiniz: 

Azot	 kaynağı	 yeşiller:	 Kahve	
telvesi,	 yumurta	 kabukları,	
sebze	 artıkları,	 taze	 biçilmiş	
ot,	deniz	yosunu,	çay	posası,	
solmuş	çiçek	buketi.

Karbon	içeren	sarılar/kahve-
rengiler:	 Kurumuş	 yapraklar,	
dallar,	 saman,	 talaş,	 kağıt,	
karton.

Lazanya	Bahçesi	nasıl	yapılır?	

Öncelikle, lazanya bahçenizi yapaca-
ğınız alanın sınırlarını belirleyin. Balkon-
da yapacaksanız geniş ve derin bir sak-
sı hazırlayın. Saksının tabanında su çıkışı 
olabilecek delikler olması önemlidir.

1.Katman:	Eğer lazanya bahçenizi sak-
sıda yapıyorsanız, ilk katmanınız su dre-
najı için irili ufaklı taşlar veya çakıl taşı 
olmalı. Ancak, lazanya bahçenizi sak-
sıda değil bahçede yapıyorsanız direkt 
ikinci katmanla işe başlayın ve bu kat-
manı atlayın. 

2.Katman: Gazete ve/veya karton. Bah-
çede yapacağınız lazanya bahçenizin 
ilk katmanı, saksıdakinin ise 2. katmanı, 
kalın bir gazete ve/veya karton örtüsü 
olmalı, böylece topraktan çıkması muh-
temel yabani otlar engellenmiş olacak.

3.Katman: Mutfak artıkları. Mutfağınız-
dan çıkmış, daha önce yaşamış, renga-
renk tüm organik artıklarınızı bir sonraki 
katmana serebilirsiniz. Organik artıklar 
ne kadar küçük parçalara ayrılmış olur-
sa kompostlanma (çürüme) süresi o 
kadar hızlı olur, böylece kısa süre içinde 
ekim yapabilirsiniz.

4.Katman: Kompost veya toprak. Koku 
ve sineklenme olmaması için en kolay 
yöntem olarak mutfak artıklarınızı serdi-
ğiniz katmanın üzerini ince bir kompost 
ve/ya toprak ile örtün. 

5.Katman: Saman, kuru ot veya kuru 
yaprak. Bulunduğunuz bölgede ve 
mevsimde ulaşabileceğiniz materyalleri 
kullanabilirsiniz.    

6.Katman:	Mutfak artıkları. 

7.Katman:	Kompost veya toprak.



39

Zahmetsiz ve keyifli bir lazanya bahçesi 
için bazı hatırlatmalar: 

• Lazanya bahçesi metodunu ilk kez 
deneyimliyorsanız ve biraz daha risksiz 
ilerlemek istiyorsanız, son katmanınız her 
zaman toprak veya kompost olsun.

• Lazanya bahçenizi hazırlarken kat-
manları yukarıdaki sıra ile dilediğiniz ka-
dar tekrar edebilirsiniz. 

• Lazanya bahçesine başlamak için 
en uygun mevsim sonbahardır, sonba-
harda hazırlayacağınız lazanya bahçe-
lerinize bahar ayında direkt ekim yapa-
bilirsiniz. 

• Lazanya bahçenizi tasarlarken çürü-
meden sonra yaşanacak hacim kaybı-
nı hesaba katın, bu sebeple ekim ya-
pacağınız yükseklikten daha yüksek bir 
katman oluştumayı unutmayın.

• Lazanya katmanlarınızı hazırlarken 
katmanları sıkıştırmayın. Çünkü kom-
postlanma (çürüme) süreci için oksijen 
sirkülasyonu da katmanlara eklediğimiz 
malzemeler kadar önemli. 

• Lazanya bahçesine ekim yapıp ha-
sat aldıktan sonra yeni sezon için üzeri-
ne yeni katmanlar yapabilirsiniz. 

• Lazanya bahçenize talaş ekleyecek-
seniz işlenmiş, vernikli, boyalı, kimyasal 
içeren ahşap malzemeden oluşmadı-
ğından emin olun.

• Gazete veya karton ekleyeceğiniz 
katman için renkli sayfaları kullanmak-
tan kaçının. Karton kullanırken bant, 
yapışkan, zımba gibi kısımları temizle-
meyi unutmayın. 

Kaynaklar	

(1) Patricia	Lanza, (1998) Lasagna Garde-
ning: A New Layering System for Bountiful 
Gardens: No Digging, No Tilling, No Wee-
ding, No Kidding! 

(2) Patricia	Lanza, (2002) Lasagna Garde-
ning for Small Spaces: A Layering System for 
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Sertaç	Hekim	ile	Kent	
Tarım	Hobi	Evi	Üzerine	
Söyleşi

Merhabalar, bizlerle görüşmeyi kabul 
ettiğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle 
biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ben Sertaç Hekim, ziraat mühendisiyim. 
Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğünde, Kent ve Tarım ekibinde 
çalışmaktayım. Aynı zamanda burada-
ki görevim  Kent Tarım Hobi Evlerindeki 
üretimleri gerçekleştirmek ve kontrol et-
mek. Bahçıvanlık eğitimi gibi konularla  
alakalı eğitimler vererek kursiyerlerle il-
gilenmek ve yönetimin takibini yapmak 
gibi görevlerim de var. Bunun yanı sıra, 
organik pazarlarda denetçiyim. 

Öncelikle size şu soruyu sormak istiyo-
rum, Kent Tarım Hobi Evi ile Bostan’ın 
farkı nedir?

Literatürde bostan, gıdanın yetiştiril-
diği bir yer olarak bahsedilirken; kent 
tarım hobi evleri bu gıdayı yetiştirmek 
ve bakımını yapmak için eğitim aldı-
ğınız yerdir. Biliyorsunuz, şu an iki tane 
Kent Tarım Hobi Evi var, birisi Öveç-
ler’de birisi Mutlukent Çayyolu’nda. 
Yeni projeler de var, Alacaatlı du-
yuruldu yine Çayyolu’nda. Buralar-
da bu eğitimleri devam ettireceğiz.

Kent Tarım Hobi Evi nasıl ve ne zaman 
kuruldu? Bu fikir nasıl ortaya çıktı?

Kent Tarım Ekibi 2010 yılında ku-
ruldu, biz teknik personeller ola-
rak 2012 yılında ekibe dâhil olduk.

Bu yıllarda kırsal bölgelerde, köylerde, 
mahallelerde çalışıyorduk. 2013-2014 
yılları itibariyle kentte çalışmalarımıza 
başladık, çalışma konularımızı göz-
den geçirirken mahalle bostanlarında 
açık olduğunu fark ettik ve buralarda 
çalışılması gerektiğini düşündük. Bu-
rası daha önce bir satış ofisiydi ve atıl 
haldeydi. Belediye burayı değerlendir-
mek istedi, araştırmalarımızı yaptık ve 
bostan, biz bostan diyoruz, kurulabilir 
olduğuna kanaat getirdik. 2015 yılında 
çalışmalar başlatıldı, alan düzenlen-
mesi, parsellerin hazırlığı, eğitim siste-
minin oluşturulması ve buranın tadilatı. 
Böylece, 2015 Ağustos ayında ilk Kent 
Tarım Hobi Evi açılmış oldu ve akabin-
de Eylül ayında eğitimlerine başlandı.

Eğitim sistemini biraz anlatır mısınız?

İki farklı eğitim sistemimiz var: Mutlu-
kent’te ilk önce duyurularımızı yapı-
yoruz, belli bir eğitim programımız var; 
ağırlıklı olarak sebze yetiştiriciliği var, 
bunun dışında arıcılık, meyve ağaçla-
rını budama ve bazı bakımlar, ekolojik 
bazlı konu başlıkları, su hasatıdır, or-
ganik pazarla ilgili eğitimlerdir ve son 
olarak da kompost yapımı eğitimi var. 
Bunlar duyuruluyor, insanların belli sa-
atlerde burada bulunması isteniyor, 
salonumuz müsait, haftada bir gün bu 
eğitimler veriliyor. İsteyen herkes bu 
eğitimlere katılabiliyor, herhangi bir ön 
koşul yok, kontenjan ya da ücret yok. 
Hepsi ücretsiz. Bunların içerisinde uygu-
lama alanlarında çalışmak isteyenler 
için, yani eğitimi pratiğe dökmek iste-
yenler için, bir sıralama alıyoruz. O sıra-
lamaya göre kendileriyle konuşuyoruz, 
yapabileceklerse, ilgilenebileceklerse 
30 kişiyi uygulama alanına alıyoruz ve 
bu kişiler yıl boyunca -güz ve bahar 
olmak üzere 2 sezon- bizim danışman-
lığımız ve vereceğimiz fidelerle burada
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çalışıyor. Bu kişilerin bazı taahhütleri de 
sağlaması gerekiyor, örneğin kimya-
sal kullanmayacaklar, tohum aldığımız 
için aynı çeşitten getiremeyecekler gibi 
bazı kurallar var. Bu kurallara uydukları 
sürece burada uygulamalarını gerçek-
leştiriyorlar. Mutlukent’te de bu şekilde, 
Öveçler’de ise şöyle bir şey var; alan 
biraz daha küçük olduğu için orada 
gönüllülük esasına göre bir uygulama 
var, kim daha fazla gönüllü olmak isti-
yor diye soruyoruz. Örneğin, alanı 8 par-
sele bölüyoruz, gelen 15 16 kişi, 3er 4er 
kişi aynı şekilde aynı kurallara bağlı ka-
larak ortak çalışıyorlar. Katılımcılar hem 
Mutlukent hem Öveçler’e istedikleri 
zaman gelebiliyor ve istedikleri uygu-
lamayı yapabiliyorlar ve ürünler onların 
oluyor. Biz sadece onlardan gönülle-
rinden koptuğu kadar tohum istiyoruz.

Çok güzel bir uygulama, peki Kent Ta-
rım hobi evi uygulaması sizce halkı, bu 
eğitimlere katılım gösteren insanları 
nasıl etkiledi?

Aslında büyük bir talep var, bizim kar-
şılayabileceğimizin üzerinde bir talep 
var, özellikle uygulama alanı konusun-
da. Genelde kurslarımız tamamen dolu 
oluyor. Biz bir yerden sonra şunu gördük, 
insanların gerçekten buna ihtiyacı var, 
bir şeyi yetiştirmenin bilgisine ulaşmak 
istiyorlar. Herkes bir şekilde bir şey ye-
tiştiriyor, balkonlarında, bahçelerinde, 
hobi bahçelerinde. Uygulamanın eğiti-
mini almak ayrı bir hizmet. Bunun dışın-
da insanlar bir araya gelip sosyalleşiyor. 

Mutlukent Tarım ve Hobi Evi’nin eğitim 
ve uygulamalarını Mutlukent Mahallesi 
insanı nasıl karşıladı?

İlk başta muhtarlarla konuşmuştuk ve 
duyuru yapmıştık, çevredeki insanlar-
la konuşalım istedik, ne istiyorlar, nasıl 

istiyorlar konuşalım, öğrenelim istiyorduk. 
Zaten kurulduktan sonra da ilk katılımcı-
lar bizimle konuşan insanlar oldular, on-
larla beraber başladık. Çok hevesliler, 
çok öğrenmek istiyorlar. Dönem dönem 
Kent Tarım Hobi Evlerini yeni duyan ve 
yeni fark edenler oluyor, bir dönem son-
ra zaten onlar da kursiyerimiz oluyorlar.

Ne tür bir tarım uygulaması gerçekleş-
tiriliyor burada?

Herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz ilk 
olarak, bunun haricinde uyguladığımız 
yöntem tamamen doğal yani kendi 
çevremizde bulabileceğimiz malzeme-
lerle ilaç yapabiliyoruz, kendi atıkları-
mızla gübre yapabiliyoruz ya da kısa 
süreli besleme elemanlarını kullanabili-
yoruz. Bunun dışında, emek yoğun bir iş 
yapıyoruz, çapadır, yolmadır, budama-
dır. Özellikle permakültür alanında, eski 
kadim bilgileri test ediyoruz. Örneğin, bir 
bitkiyi köklendireceğiz, söğüt suyunun 
çok faydalı olduğunu duyuyoruz kök-
lendirme konusunda, karadutu köklen-
dirmenin çok zor olduğunu biliyorduk, 
söğüt suyuyla %20-25 oranında kara-
dutu köklendirmeyi başardık. Çelikleme 
esnasında köklenmeyi teşvik edebilmek 
için çok eski insanların bilgilerinden öğ-
rendik ki; çeliği toprağın içine koyup çı-
karıyorsunuz ama o açılan deliğin içine 
bir mercimek ya da buğday tanesi ko-
yuyorsunuz, o buğday ya da mercimek 
tanesi orada çürümeye başladığında 
bir mantar oluşturuyor, o mantarın sal-
gıladığı salgı çeliğin köklenmesini teş-
vik ediyor, sümerlerden kalan bir bilgi 
bu mesela. Kültürel bazlı çalışmalar, 
bakım esnasında neden bağlanmalı, 
neden budanmalı, nasıl çapa yapıl-
malı, toprağın üstü nasıl malçlanmalı 
gibi eğitim boyunca böyle bilgileri hem 
denemeye hem aktarmaya çalışıyoruz. 
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Eğitimler sonrasında pratiğe dökerken 
bir senenin ne kadarında uygulama 
yapabiliyorsunuz ve kaç çeşit seb-
ze-meyvenin uygulama eğitimini vere-
biliyorsunuz?

Bu sene malum pandemiden dola-
yı eğitim ve uygulama yapamadık, 
ancak normalde 6-7 çeşit sebze ve 
meyveye yönelik uygulamalı eği-
tim yapıyoruz. Uygulama eğitiminde 
ise o meyve sebzenin ekilmesi gere-
ken dönemde uygulamaları gerçek-
leştiriyoruz. Örneğin, mayısta dikim, 
sonraki dönem çapa, haziran başı 
bağlama gibi. Pratik eğitimini sürekli 
yapmaya çalışıyoruz, bu nedenle bos-
tanda sürekli bir hareket olduğunu söy-
leyebiliriz. Yetiştiricilik böyle bir şeydir, 
sürekli gözlem yapmak zorundasınızdır. 

Hem eğitime katılan insanların hem si-
zin bilgilerinizle hem de çevreyle sürek-
li yeni şeyler deneniyor diyebiliriz ve bu 
çok güzel. Tohum konusunda çok dik-
katli olduğunuzu biliyoruz, bu konuda 
neler söylemek istersiniz? 

Tohum saklıyoruz doğru, 2013 yılındaki 
tohum takas etkinliğinden sonra Çan-
kaya Belediyesi’nde bir tohum rezer-
vimiz oluştu. Bu tohum rezervinin bir 
kısmını desteklemek için kırsalda örnek 
bahçeler hazırlamıştık, oradan gelen 
tohumlar da var. Yaptığımız şeyi doğal 
olarak yapmaya çalışıyoruz, bunun da 
başlangıç noktası tohum. Bu nedenle 
tohumu iyi seçmek gerekiyor. Tohumun 
iyi olması, bölgeye uyumlu olması ge-
rekiyor. Beğendiğiniz çeşitlerin elinizin 
altında olması gerekiyor ve ayrıca bu 
çeşitlerin çoğaltılması gerekiyor o ne-
denle tohum arşivimiz var ve üretim-
leri de burada gerçekleştiriyoruz. Dö-
nem dönem tohumlarımız çoğaldıkça, 
kursiyerlerimiz arasında tohum takası 

gerçekleştiriyoruz. Her şeyin başı tohum 
olduğu için tohum çok önemli, başladı-
ğınız noktanın temiz ve net olması ge-
rekiyor. 

Peki burada yetiştirdiğiniz ve burada 
sakladığınız yerel ürünlerin tohumları-
nın yanında hiç tropik ya da yerel ol-
mayan ürünler yetiştirmeyi düşündünüz 
mü?

Şu sıra enginar deniyoruz, anlatabilme-
miz için deneyimlememiz lazım, belki en-
ginar ileri dönemde uygulamaya dahil 
edebileceğimiz bir gıda olabilir. Süs bit-
kileri, tropik bitkileri ayrı bir eğitim konusu 
olabilir belki ileri dönemde düşünülebilir.

Konuyu biraz da komposta getirmek is-
tiyorum, burada hiç kompost denediniz 
mi? Nasıl tecrübeleriniz oldu?

Belirli dönemlerde bostanlarda artık 
malzemeler oluyor, budama artıklarını 
değerlendirmemiz gerekiyor, kursiyer-
lerimize göstermek için kovalarda kom-
post yaptık. Budama artıklarını kursiyer-
lerimiz küçük parçalara böldüler, bu 
artıkları büyük kovaların dibine yerleştir-
dik, üzerine de hızlı bir şekilde kompost 
elde edebilmek için ağaç tozu kullan-
dık, biraz bekledik, biraz suladık, biraz 
karıştırdık, katman yükseldikçe karıştır-
dık, suladık, ısısını ölçtük, bu şekilde hem 
kompost yaptık hem de uygulama ola-
rak göstermiştik olduk kursiyerlerimize.

Kursiyerlerinizden nasıl geri dönüşler 
aldınız? 

Bizim amaçlarımızdan biri de farkındalık 
yaratmak, bu farkındalığı kazanan insan-
lar kendi hobi bahçelerinde, evlerinde 
yapmaya çalışıyorlar farklı yöntemlerle. 
Sıcak kompost, soğuk kompost, solucan 
kompostu gibi yöntemler deniyorlar. 
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Evindeki gıda artıklarını solucan kom-
postuyla işlemeye çalışan insanlar oldu. 
Bu konudaki misyonumuzu tamamladı-
ğımıza inanıyorum.

Ayrıca, Alacaatlı’yı zamanında ve gü-
zel bir şekilde bitirebilirsek orada bir 
kompost alanı olacak, orada belki bir-
kaç farklı kompost sistemi gösterme 
şansımız olabilir.

Biraz ölçeği genişletip size şöyle bir 
soru sormak istiyorum, sizce bostanla-
rın ya da kent tarım hobi evlerinin kent 
dokusuna nasıl bir etkisi var?

Kent Tarım Hobi Evleri eğitim veren ku-
rumlar; bostan dediğimiz gıdayı ger-
çekten yetiştirip paylaşan kullanan da-
ğıtan bir ünite gibi düşünelim. İnsanların 
bir şey yetiştirmeye ihtiyacı var bu ka-
nıtlandı, bunu biraz daha profesyonel 
yapmak istedikleri de kanıtlandı, 5 se-
nedir bu işi yapıyoruz gelen veriler bunu 
gösteriyor. Büyük mahallelerde birer 
eğitim merkezinin olması gerekiyor, bu 
yola çıkarken istediğimiz şeylerden bi-
riydi, yavaş yavaş da bunu gerçekleş-
tiriyoruz ve çok güzel oluyor, örnek de 
oluyoruz. Farklı belediyelerden, farklı 
yerlerden geri dönüşlerini ya da yan-
sımalarını alıyoruz. Ankara gibi büyük 
yoğunluğu olan yerlerde, dezavantajlı 
grupların da yararlanabileceği bostan 
alanlarına, yani gıdayı üretip yetiştirip 
alıp dağıtabilecekleri kullanabilecekleri 
daha fazla alana ihtiyaç var, bu kesin. 
Şu an ki yapı buna ne kadar izin veriyor 
bu tartışılmalı, düşünülmeli. Yoğun kent 
yaşamında herkesin bir tarlası bahçesi 
yok, bu bir ihtiyaç, sağlıklı gıdaya erişim 
için de bir ihtiyaç... İnsanlar artık kendi-
leri yetiştirmek istiyor güvenebilmek için. 
İlerleyen dönemlerde bu ihtiyaçların 
göz önünde bulundurulması gerekiyor.
 

Ankara’da çok daha fazla bostan olsa 
nasıl bir Ankara olur sizce? 

En başta insanlar daha fazla mutlu olur. 
Bu, çaba sarf edilen ve sonuç alınan bir 
iş olduğu için ayrıca bir mutluluk veriyor. 
Özellikle küçük çocuklara gençlere hi-
tap ettiği için müthiş bir alan. Gıda ve 
beslenme açısından ise insanların belki 
bir parça mutfaklarına, kendi ekono-
milerine faydası olacak, bunu da göz 
ardı etmemek gerekiyor. Sonuçta in-
sanlığın temelinde gıda olduğu için bir 
parça, bunu uygulayabilecekleri bir 
alanda kesinlikle mutlu olacaklardır. Ve 
şunu düşünün; o eski mahalle kültürünü 
farklı bir şekilde devam ettirebilecek-
ler bu sayede. Bir tür ilişki başlıyor bu-
radaki sosyal düzen içerisinde, bunun 
getirileri kolay ölçülebilir şeyler değil 
ama değerli şeyler olduğuna eminim.
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Mehmet	H.	Odabaşı	ile
Kent	Bostanlarının	
Önemi	Üzerine	Söyleşi 

Merhabalar, öncelikle bizlerle bu söy-
leyişiyi gerçekleştirmeyi kabul ettiğiniz 
için çok teşekkür ederiz. KompostKent 
olarak, Çiğdemim Eğitim Çevre ve 
Dayanışma Derneği adına sizinle bu 
görüşmeyi gerçekleştirmek çok keyifli 
olacak. Bize ilk olarak biraz kendiniz-
den bahseder misiniz? Ayrıca Anka-
ra’nın en bilinen bostanlarından bir 
tanesi olan Çiğdemim Derneği’nin Bos-
tanı’nı, kurma fikri ilk olarak nasıl ve ne 
zaman ortaya çıktı ve nasıl gelişti?   

Ben Mehmet Hikmet Odabaşı, Derne-
ğimizin 23 senelik aktif üyesiyim. Der-
neğimiz proje grubunda yürütmekte 
olduğumuz birçok projeden birisi de 
Çiğdemim Mahalle Bostanı diyebili-
rim. 2012 yılında, PermAnkara’nın ma-
hallede, sokak arasında bir mahalle 
bostanı kurma düşünceleri Derneğimi-
ze bir şekilde ulaştı. Projenin başında 
mahalle komşumuz ve aynı zamanda 
Derneğimizin de üyeleri olan Ali Gök-
men ve İnci Gökmen hocalarımız vardı.
Derneğimizin hemen yanı başındaki bir 
dönümlük boş alan, yer olarak uygun 
görünmesine rağmen; önceleri inşa-
atların şantiye alanı olarak kullanılması 
nedeni ile hiçbir organik faaliyetin ol-
madığı taşlık, sıkışık, kireçli fakir bir ya-
pıya sahipti. 2012 Mart ayı ortalarında 
öncelikle o alanın temizlenerek yapı-
lacak işlerin planlanması çalışmaları 
başlatıldı. Dernek üyesi, 25’in üzerinde 
mahalleli komşularımızla birlikte temiz-
lik ve alan işaretleme çalışmalarıyla eş 
zamanlı, permakültüre giriş eğitimini 
yine Ali ve İnci hocalarımızdan aldık. 

Oluşturulan çalışma grupları; yükseltil-
miş yatak ve tava alanı hazırlama, 1 m³ 
lük kompost tankı ve silindirik tel kafes 
çalışmalarını yaparken bir yandan da 
kompost üretimi için karbon azot zen-
gini malzeme temin çalışmalarını yürüt-
tü. Bir başka grupta 5 tonluk su tankı ve 
1.20 metre genişliğindeki 6 adet yük-
seltilmiş yatağa,  40’ar cm aralıklarla 
sulama kanallarının damla sulama bo-
ruları montajını planladı ve monte etti. 
En önemli sorunlarımızdan birisi; iki ana 
yol kavşağında bulunan bostan alanı-
nın sokak hayvanları ve dış etkilerden 
korunması ve yataklara ve tavalara di-
kilecek fidelerin güvenilir tohumlardan 
çimlendirilmesi idi.  Bunu da başarılı bir 
şekilde gerçekleştirdiğimize inanıyorum. 

Çok kıymetli, çok emek harcanan, her 
şeyin ince ince düşünüldüğü bir süreç 
olmuş. Bostanın kurulması mahalle sa-
kinleri, çevredeki diğer dernekler ve 
belediye tarafından nasıl karşılandı? 

PermAnkara çalışma grubundan katı-
lan arkadaşlar hem bilgili hem de çok 
deneyimli idiler,  büyük ilgi ve destek-
lerini gördük. Bu çalışmayı yaparken 
dernek yönetiminin mahalleye yapmış 
olduğu duyurularla da imece usulüyle 
çok sayıda komşumuzun gelip katkı-
da bulunduklarımı  söyleyebilirim. Her 
hafta sonu yaklaşık 20-25 kişilik desteği 
gerçekten aldık ve bu çok kıymetliydi.
İnci Hoca ve Ali Hoca’nın halen hiç 
eksilmeyen varlıkları ayrıca çok değer-
li. Yerel yönetimlere gelince, Çankaya 
Belediyesinin de çok büyük yardım-
larını gördük.  Bostanın çevresindeki 
olumsuz etkilerden kurtulmak için çit 
malzemesi ve kum desteği, başlan-
gıçta  organik fakiri toprağa yanmış 
hayvan gübresi, tohum çimlendirmek 
için torf, tohum ve fide desteği, dar-
da kaldığımızda ve danışmanlık talep 
ettiğimizde Kent Tarım’dan Sertaç Ho-
canın yardımları ve tabii ki işe başla-
madan önce Çankaya Belediyesinin 
bahçıvanlık kursundan almış olduğu-
muz eğitimin katkıları çok çok önemli.



45

Komşularımızdan olumlu geri dönüşler 
aldığımız gibi; bazı kurumsal ve bireysel 
benzer faaliyetlerin gerçekleştiğini gö-
rüyor, duyuyor olmaktan da mutluluk 
duyuyoruz. 

Peki bu süreçte ne gibi zorluklarla kar-
şılaştınız ve nasıl mücadele ettiniz bu 
zorluklarla?

Zorluk olarak gerçekten şu oldu diye 
bir şey diyemeyeceğim. Çünkü her tür-
lü sorunda, çevremizin bizim adımıza 
düşünen, bize yardımcı olan, bilgili ve 
gönüllülerle dolu olduğunu  gördük. Şu 
anda aklıma hiçbir şey gelmiyor, biz de 
severek ve öğrenerek yaptık, severek 
yapmaya devam ediyoruz. Aramızdaki 
hiçbir arkadaşın permakültür, doğal ta-
rım, tohum, toprak, çapalama, yaban 
otla mücadele üzerine bilgisi yoktu. İlk 
üç ekin dönemi öğrendiğimiz yöntem-
lerle çalışarak, ekerek, dikerek, çapa-
layarak, hasatla ve tohum toplayarak 
geçirdik. Gördük ki zaman ve emek 
kaybı çoğunlukla yaban ot mücadelesi 
ile geçiyor. Bunun üzerine bir bahçe tipi 
çapa makinesi ve park bahçelerden 
gelen budama atıklarını yontmak ve 
kompost hazırlığı için bir yonga makinesi 
aldık. Yabancı ot ve ayrık otların kökten 
temizlemekte çapa makinesinin çözüm 
olduğunu görmemize rağmen öğren-
dik ki; monokültür ekim yerine bahçede 
her türlü bitkinin var olması, onların da 
kendi aralarında etkileşimli bir ilişki içe-
risinde olması önemli. Onları yok etmek 
yerine yatakları bulunduğu zeminden 
ıslah ederek-yalıtarak yaban otların-
dan, ayrık otlarından arındırmak için 
hügel kültür ve lazanya malçı tekniğine 
geçtik. Daha önce bahsettiğim 6 tane 
yükseltilmiş yataktan 2 tanesini kullana-
rak hügel yatak hazırladık. Bu yatakları 
hazırlarken toprak altındaki nemi tut-
mak için çukurlaştırmak da gerekiyordu.

Yetersiz materyal nedeni ile 3’er 
metrelik bloklar halinde toprağı 40 
santimetre kazarak onun altına ga-
zete kağıtları ve dönüştürülebilir kar-
ton, mukavva ile soyutlayarak üze-
rine ağaç atıkları, yapraklar, çim, 
saman, kompost ve malç malzeme-
lerini katman katman dizerek yapay, 
doğal toprak ve gübrenin kullanılma-
dığı bir ekim alanı oluşturmaya çalıştık.
 
Sonuçta yabani ot mücadelesi esna-
sında, sık çapa ve gübreleme gerektir-
meyen, su tutma kapasitesinin yüksek 
olması, yüzeyden su kaybının düşük 
olması nedeni ile sık sulama gerektir-
meyen, organik bileşen oranı yüksek 
bir yatak oluşumuna tanık olduk. Bir 
başka deyişle; mevcut yetersiz toprağı 
onarmak yerine, park - bahçe atıkların-
dan, mutfaklardan gelen biyobozunur 
materyallerle elde edilen kompostu bu 
yataklarda kullanarak toprak görevini 
üstlendiklerini deneyimledik.

Burada bir ekolojik dönüşüm yaratmış-
sınız, şunu sormak istiyorum, komposta 
nasıl başladınız?

Aslında bostan toprağının organik bile-
şen açısından çok fakir olması ve per-
makültür öğretilerinin kullanıldığı alan-
larda kendi kendine yeterlilik ilkesinin 
gereklerini uygulamamızla ilgiliydi. Hay-
van gübresi kullanmanın getireceği so-
runlar; içerisindeki kalıntılar, yaban ot to-
humları ve mali külfeti bizler için sorundu. 
Oysa bostanın çıktıları, civardaki park 
ve site bahçelerinden gelen budama 
atıkları ve biçilen çimler, üye ve kom-
şularımızın getirdiği biyobozunur mutfak 
artıkları bizim kompost üretimimiz için 
zengin girdi kaynakları idi. Komposta il-
kel bir şekilde başladık. Yaklaşık 1 m³’lük 
bir alanda tahtadan bir kutu ve bir de
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yaklaşık 50 cm çapında, 1 m yüksekli-
ğinde silindirik kümes telinden her tarafı 
açık bir kafes kurduk. Kompostun ya-
pılmasının felsefi bir yönü de var; kom-
postu yaparak öğreniyorsunuz, istedi-
ğiniz kadar malzeme getirin ve yığın, 
bu malzemelerin karbon - azot - nem 
dengesini sağlayamazsanız, devşirme/
karıştırma aşamasında koku ya da aşırı 
sinek olduğunu ya da gerekli çürüme 
olmadığını görürsünüz. Tabii ki yükleme 
yapmak için yeterli malzemenin eliniz-
de olması, kahverengi ve yeşil malze-
melerin olabildiğince küçük parçalara 
ayrılmış olması, dengeli yüklenmesi ve 
yeterince nemlendirilmesi iyi sonuç al-
mak için ön koşullar diyebilirim. Mevsim 
şartlarını da dikkate alarak yüklemeden  
7-10 gün sonra (kış koşullarında bu süre 
uzayabilir); prop uzunluğu minimum 40 
cm olan termometre ile ısı kontrolü ya-
pılarak 60º-65º yi görüyor olmak, kom-
postu havalandırmak ve biraz da nem-
lendirmek önemlidir. İlerleyen süreçte 
kompostun kokusunun değişmesi ve 
çıplak gözle görülen hareketlilik, şaşırtıcı 
ve çok heyecan verici. Tabii ki kompos-
tun kullanım alanlarındaki yarattığı etki 
üzerine de çok şeyler söylenebilir.

Buradaki komposta organik artıklarını 
getiren bir sürü mahalle sakini var, bu 
farkındalık nasıl oluştu? Komşularınıza 
bu konuda bir eğitim verdiniz mi?

Bostanımızın yerleşke olarak mahalle-
nin merkezinde ve iki yol kavşağının 
birleştiği köşede yer alması ve etra-
fının tel çitle kapalı olması nedeni ile 
dışarıda yoldan geçenlerce tüm faa-
liyetlerin izlenebildiği bir konumdadır. 
Bunu da bostanın bilinirliğini, tanınırlığını 
artıran neden olarak görüyoruz. Gü-
zel havalarda gezintiye çıkan, ya da 
merakı olan çok sayıda komşumuzun,

özellikle çocukları ile birlikte içeri gelip 
sorular sorması, bilgi almaları bizlerin en 
büyük zenginliği diyebilirim. Gerek bos-
tanda birebir kişisel bilgilendirmelerimiz 
gerekse de Derneğimiz iletişim grubun-
da ve sosyal medyada yaptığımız uyarı 
ve görsel bildirimlerle birlikte mutfak ar-
tıklarının her geçen gün miktar olarak 
artması ve nitelik olarak da iyileşiyor 
olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. 
Tabii biz bu projemizi bozkırda yakıl-
mış küçük bir çoban ateş olarak da 
görüyoruz.  Çok yakın bir gelecekte, 
yerel yönetimlerin de önderliğinde, 
hanelere dağıtılacak torbalarla, biyo-
bozunur mutfak artıkların kaynağında 
ayrıştırılıp ekonomiye geri dönüştürül-
düğünü görmek en büyük hayalimiz.  
Kompostkent projesinin bostanımıza 
verdiği katkıdan ve projenizin bir par-
çası olmaktan mutluluk duyuyor, sizlere 
teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.



4.	Bölüm
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KENT	PEYZAJI	VE	KOMPOST

Merve	Peker

Tarım devrimi ile başlayan yerleşik hayata geçiş kavramı, olumlu/olumsuz birçok fak-
törü de beraberinde getirmiştir. Bunlardan bazıları; tarımın başlangıcı, özel mülkiyetin 
ortaya çıkışı, yönetim biçimlerinin gelişmesi ve tohumları ilk defa atılan kitlesel yaşam 
alanlarıdır. Kitlesel yaşam alanları, bin yıllar içerisinde kabilelere, köylere, kasabalara 
ve kentlere evrilmiştir1. Demographia World Urban Areas 2019 yılı verilerine göre, kent-
lerde yaşayan insan yoğunluğu, tüm dünya nüfusunun %55,3’ünü oluşturmaktadır2. 
Dünya nüfusunun yarısından fazlasını kapsayan bu kentsel nüfus yoğunluğu, kent kav-
ramını insanlara yaşam ve barınma alanları sunmasıyla olumlu bir şekilde beslerken 
kentlerin düzensiz bir şekilde büyüyerek devasa beton yığınlarına dönüşmesi yönün-
den ise olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Kentlerde yaşayan insan sayısı arttıkça kent-
ler de orantılı olarak kontrolsüzce büyümekte ve doğal/kırsal alanları işgal etmektedir. 
İnsan ihtiyaçlarını sistematik bir şekilde giderirken, bir yandan da insanlara fonksiyonel 
alanlar yaratarak, insanları konfor içinde yaşatan kentler; aynı zamanda insan kavra-
mını doğadan, geleneklerinden ve kırsaldan ayrıştırmaktadır. Ait olduğumuz doğadan 
kopmak, kulağa ne kadar acı gelse de belirli insan yapımı pratikler aracılığıyla doğayı, 
kent ekseninde hayatlarımıza entegre etmenin bir yolunu her zaman bulmuşuzdur. Bu 
yollar genel bir ifadeyle peyzaj uygulamaları olarak kabul edilebilir. Bu uygulamalara 
dahil olan yeşil çözümler ve yeşil çözümlerden bir tanesi sayılabilecek olan kompost 
ise bu yayının dayanak noktasını oluşturmuştur. Kent peyzajı uygulamalarında kom-
postun önemine değineceğim bu yazının daha anlaşılabilir olması adına, bir takım 
temel bilgilerle desteklenmesi önemlidir.

Peyzaj mimarlığı estetik ve kuramsal ilkeler çerçevesinde ele alınan pratikler bütünü-
dür. Söz konusu estetik ve kuramsal ilkeler aracılığıyla peyzaj mimarı, fiziksel çevreyi 
esas alır ve bunu yaparken, doğal ve kültürel kaynakları insan refahını, güvenliğini, 
sağlığını ve konforunu gözetir. 

Bütün bu uygulamaları ahenk içinde gerçekleştirirken biyolojik çeşitliliği gözeten, koru-
yan ve oluşturan bu tasarım dalı; çevrenin planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması, 
onarılması ve denetlenmesi konularını kapsar. Peyzaj çalışmaları aynı zamanda doğal 
değerleri kentsel ve kırsal ölçekte koruyarak, sürdürülebilirlik adına ekolojik öncelikli 
öneri ve çözümler üretir. Kısaca, köklü bir geçmişe sahip olan peyzaj kavramı, oldukça 
hassas ama bir o kadar da güçlü ve ilham vericidir.
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Temel tasarım elemanı bitkiler olan 
peyzaj mimarlığının temel prensibi; ger-
çekleştirdiği uygulamalarda doğaya 
ve doğa içinde yer alan her bir canlıya 
saygı duymaktır. Bu erdemle yola çıkan 
bir peyzaj mimarı, ekosistemin ihtiyaç 
ve sınırlarını koruyup, belli dokunuşlar 
yaparak onunla ahenk içerisinde ça-
lışır. Doğaya yapılan bu bilinçli doku-
nuşların, insan yaşamını kolaylaştırmayı 
hedefleyen sayısız uygulamasından 
bahsetmek mümkündür. Doğru bitki 
türlerinin doğru konumlandırılmasıyla 
rüzgâr ve güneş ışığının yönetimi, doğ-
ru amaca yönelik bitkisel çeşitliliğin 
sağlanmasıyla, ses kirliliğini engelleyen 
bariyerlerin oluşturulması ve yerkürenin 
absorbe ettiği ısıyı dengelemek için ta-
sarlanan yeşil alanlar ve mimari uygu-
lamalar bu pratiklerin bir kısmını temsil 
eder. Bunun yanı sıra, peyzaj mimarı 
yaptığı dokunuşlarla doğanın estetik 
kabiliyetini, insan psikolojisini dinginleş-
tirmek üzerine kullanır ve insanlar için 
kamusal ve özel alanlar oluşturarak 
gündelik yaşamlarımızı idame ettirme-
mizde bize kolaylık sağlar. Tüm bu olum-
lu etkilerin ışığında diyebiliriz ki doğanın 
dâhil olmadığı; yani peyzajın işlenmedi-
ği bir kentin yaşaması mümkün değildir.

Her sistem kendi döngüsel ömrünü 
sürdürebilmek için belli zamanlarda 
birtakım kontrol, bakım ve düzenle-
melere ihtiyaç duyar. İçinde yaşadı-
ğımız binalar belli zaman içinde ba-
kım, onarım, mantolama gibi işlemler 
sayesinde dirayetli dururlar. Benzer 
şekilde arabalar, belli kilometrelere 
ulaştığında sağlıklı bir şekilde işlevini sağ-
layabilmek adına bakıma ihtiyaç duyar. 

Verilen örneklere benzer şekilde ağaç-
lar, çalılar ve çiçekler gibi peyzaj ögele-
ri doğru hamleler ve kombinasyonlarla 
yerleştirilir ve bu ögelere doğru zaman-
larda ve gereken şekillerde müdaha-
le edilirse, yaşamlarını daha sağlıklı bir 
şekilde sürdürebilirler. Örneğin, hepimi-
zin bildiği gibi tüm bitkilerin yaşamlarını 
sürdürmeleri için zorunlu olarak güneş 
ışığı almaları, sulanmaları ve mineral 
ve organik madde bakımından zen-
gin olan topraklarda konumlanmaları 
gerekir. Bu değişkenlerin derin bir bi-
limsel bakış açısıyla ve yine aynı has-
sasiyetle bitkilere sağlanması, düzenli 
kontrollerle de birlikte, bitkiler daha sür-
dürülebilir bir düzeyde kente entegre 
olmasını sağlar. Bu noktada, bitkilerin 
yaşam serüveni boyunca ihtiyaç duy-
duğu bir doğal kaynak olan toprağı 
daha yakından incelemek önemlidir.

Toprağın oluşum süreci ve yapısıyla ilgili 
olan bölümde (bkz. sayfa 1-7) verilen 
bilgilere ek olarak; 1 cm kalınlığında bir 
toprak katmanının oluşması için geçen 
süre, iklim ve konum gibi farklı paramet-
relere göre değişmekle birlikte, 1000 yıl 
civarındadır. Başlı başına sadece bu bil-
giyi ele aldığımızda, toprağın kıymetini 
daha derinden anlamamız, her kayna-
ğımız gibi toprağa da saygı duymamız 
ve onu özenle kullanmamız gerektiğini 
anlarız. Bozunmaya uğrayan ve tehlike 
altında olan kaynaklarımızı gözetmek 
ve oluşan bu bozunmanın önüne ge-
çerek, bu kaynakları verimli bir şekilde 
kullanmaya devam etmek için geliştiri-
len bir takım uygulamalar serisi mevcut-
tur. Literatürde, Doğa Tabanlı Çözüm-
ler veya Yeşil Çözümler olarak geçen 
bu yöntemlerden özellikle değinmek 
istediğim bir tanesi ise daha önceden 
de belirttiğim gibi komposttur. Kom-
post, önceki bölümde de anlatıldığı 
gibi (bkz. sayfa 2-4) organik artıkların
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belli bir miktarda ve düzende doğal 
ayrışma sürecine girmesi sonucu top-
rak katkı maddesi oluşturması olayına 
verilen isimdir. Kompostlama süreci so-
nucunda oluşan toprak katkı maddesi, 
kompostun içine yerleştirilen materyal-
lerin içeriğinden ötürü belli element 
ve bileşiklerce zenginleşir. Örneğin, 
kompostun içine muz kabuğu ağırlıklı 
artıklar koyulursa, oluşan toprak katkı 
maddesi de muzun içeriğindeki po-
tasyum bakımından zengin olacaktır. 
Kompostun içine eklenen onca mutfak 
artığını yani farklı elementlerce zengin 
onca meyve-sebzeyi düşününce, kom-
postlama sonucu oluşan toprak katkı 
maddesinin içindeki element ve orga-
nik materyal zenginliğini tahmin etmek 
hem doğanın döngüselliğinin görüle-
bileceği harika bir zihin pratiği hem de 
insanın kendi kendine oynayabileceği 
eğlenceli bir oyun niteliğinde olabilir.

Toprak,	 %45	 oranında	 inor-
ganik	madde	(mineral),	%25 
hava	(boşluk),	%25 su ve %5 
oranında	organik	maddeden	
meydana	 gelen	 bir	 yapıya	
sahiptir.	

Bu bilgi demeti içinde altının özellikle 
çizilmesi gereken kısım organik madde 
içeriğidir. Kontrolsüz büyüyen kentleş-
menin oluşturduğu plansız yapılaşma, 
kentsel ve endüstriyel atıkların doğru 
şekilde yönetilmemesi, tarım alanları-
nın bilinçsiz kullanımı, yanlış gübreleme 
ve tarım ilaçları gibi etmenler gün be 
gün toprağımızı verimsizleştirmeye hat-
ta onu yok etmeye devam etmektedir. 

“Yapı	 alanlarında	 bulunan	
topraklar,	 genellikle	 sıkıştır-
ma	sorunları	ile	birlikte	çalıla-
rın	 ve	 ağaçların	 büyümesini	
engeller.	

Kentsel	 topraklar,	 büyük	
oranda	 organik	 madde	 ve	
mikrobiyolojik	 yaşamın	 bu-
lunduğu	doğal	üst	 topraktan	
yoksundur.	

Pek	çok	kentsel	alanda,	bit-
kilerden	 çıkan	 yapraklar	 ve	
diğer	 doğal	 atıklar,	 orman-
larda	 olduğu	 gibi	 doğal	 bir	
malç	 oluşturmak	 yerine,	
çöplüklere	gider	ve	böylece	
toprak,	 yeni	 organik	 mater-
yalden	mahrum	kalır.”3

Her bitki farklı ortam, iklim ve gereklilik-
lerle yaşamını sürdürür. Bu koşullar her 
bitki için farklılık gösterse de ortak olan 
yegane nokta topraktır. Toprağı ve-
rimsiz olan bir alanda herhangi bir bit-
ki yetiştirilmesini düşünmek hayal olur. 
“Ağaçlar ve çalıların yaşaması için en 
zor alanlar, toprakların da ağır yükleri 
taşıyacak şekilde oluşturulduğu, so-
kaklar ve park alanlarıdır.”4 Yapılaşma 
alanlarının çevresinde veya içinde yer 
alan park, bahçe, sokak, refüj gibi pey-
zaj elemanlarının toprağı, kırsal bir alana 
göre daha verimsiz olacağından ötürü, 
bu alanlarda peyzaj uygulamaları yapı-
lırken toprak analizleri önemle yapılmalı 
ve gerektiği noktalarda topraklar, kom-
post veya malçlama gibi yöntemlerle 
güçlendirilerek yaşamın rahatça barı-
nabileceği alanlar haline getirilmelidir.
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Toprak güçlendirilmesi sürecinde kom-
post, ekonomik olarak uygun ve çev-
resel olarak faydalı en uygulanabilir 
yöntemdir diyebiliriz. “Yüksek kaliteli 
kompost, topraktaki biyolojik süreçleri 
olumlu yönde etkileyen, böylece fiziksel 
ve kimyasal toprak özelliklerini iyileştiren 
birçok bileşenden oluşur.”5 Daha net 
bir ifadeyle; toprağın organik madde 
miktarını arttırarak yaşamın oluşumunu 
ve/veya devamlılığını sağlar, toprağın 
su depolama kapasitesini arttırarak bit-
kilere ihtiyaçları olan suyu temin eder. 
Kompost aynı zamanda toprağın hava 
almasını sağlayacak boşluklu bir ya-
pıya sahiptir. Bunun yanı sıra kompost 
yapmak, toprak içeriğini güçlendirmek 
için alınan gübrelerden daha ucuzdur, 
hatta kompost yapımı, kompost haz-
nesi edinimi dışında hiç maliyet gerek-
tirmeyen bir işlemdir. Dahası, kompost 
sürecinde toprak katkı maddesi elde 
edilirken mutfak ve bahçe artıklarının 
dönüşüm sürecine girmesi sağlanır. Bu 
süreç de atıklarımızın vahşi depolama 
sahalarında birikerek ortaya çıkarttığı 
atmosferik emisyonları indirgememize 
yardımcı olur. TÜİK’in 2018 yılı belediye 
atık istatistiklerinden de faydalanarak;

Günlük	 olarak	 çıkarttığımız	
1,16	kg	atığın	0.63	kg’ının	or-
ganik	 artık	 olduğunu	 düşü-
nürsek	 ve	 bir	 bireyin	 1	 sene	
boyunca	 kompost	 yaptığını	
varsayarsak	toplamda	229	kg	
atığını	 dünyadan	 eksilterek	
yaklaşık	114	kg	kompost	yani	
toprak	 katkı	 maddesi	 elde	
edeceği	sonucuna	varabiliriz.	

Kompost yapımı her bireyin, gerek 
evlerinde gerek de park, bahçe gibi 
hâlihazırda kompost yapılan sosyal 
ortamlarda yapabileceği bir eylem-
dir. Gerekli şeyler; bolca organik ar-
tık, biraz teknik bilgi ve bir miktar istek. 
Yazının bu noktasına kadar kompos-
tun faydalarını ve kentlerdeki pey-
zaj ögelerine olan katkısını irdeledik. 
Peki, kentlerde kompost yapmak na-
sıl bir sistematik ile mümkün olabilir? 

Kompostun kent içerisinde var olan 
veya olmaya çalışan yeşil alanlara ne 
denli katkıda bulunacağı aşikâr. Bu 
bağlamda, bu pratiği nasıl daha fazla 
kişinin yapacağı ve kitlesel olabilmesi 
adına hangi adımların mümkün olduğu 
sorularını sormak oldukça doğru ola-
caktır. Kompost yapımının kent dokusu 
içerisinde işleyebilen bir çark haline ge-
lebilmesi için, öncelikle bireysel adımlar 
atarak bilinç seviyemizi yükseltmeli ve 
mutfak artıklarımızı evde ayrıştırmamız 
gerekir. Kompost, evimizde pekala ra-
hatça uygulayabileceğimiz bir pratik-
tir. Bireysel adımların yanı sıra, kolektif 
olarak da gerçekleştirilebilecek bir uy-
gulama olan kompost; apartmanda 
oturan bireylerin anlaşarak arka bah-
çelerinde gerçekleştirebilecekleri, hem 
kolektif bir bütünlük hem de fayda 
sağlayan bir işlem olarak görülmelidir. 
Bunun yanı sıra semt dernekleriyle gö-
rüşerek, derneklerin altında düzenle-
nebilecek çevre çalışmaları haline de 
gelebilir. Hatta ve hatta Gerilla Bah-
çeciliği* uygulaması gibi, mahalleler-
de bulunan atıl alanlarda da rahatça 
yapılabilecek bir değişimdir kompost. 
Bu sayede sosyal bir bütünlük oluştu-
rarak mahalleli, dernekli, kentli  olma 
bilincini pekiştirirken bir yandan da

*Gerilla Bahçeciliği(Guerilla Gardenning): Gerilla bahçeciliği, terk edilmiş alanlar, bakılmayan alanlar veya 
özel mülkiyet gibi bahçıvanların işlemek için yasal haklara sahip olmadığı arazide bahçıvanlık eylemidir.
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yeni sohbetler veya fikir alışverişlerinin 
oluşmasına ön ayak olur. Tüm bu birey-
sel ve kolektif adımların yanı sıra, tıpkı 
var olan geri dönüşüm uygulamaları 
gibi karar vericiler tarafından kompost 
uygulamaları ve teşvikleri de yapılma-
lıdır. Toplu yapılan çalışmaların meş-
ruluğunu koruyabilmesi için belli nok-
talarda yasalarla desteklenmeli veya 
onlardan güç alabilmelidir. Bu sebep-
ten ötürü halkın seçtiği belli kurumların 
da bu konularda farkındalık seviyele-
rini daha çok arttırıp, bu tarz uygula-
malara destek vermesi şarttır. Bütün 
bu aşamalar gerçekleşirken kompost 
kavramı bireysel, toplumsal ve kentsel 
hafızaya yavaş yavaş işlenir ve uzun 
vadede toplumsal kültürün bir par-
çası olma yolunda ilerlemeye başlar.

Doğadan ayrıştırdığımız kentlerimizin 
içine doğayı yeniden almak oldukça 
elzem ve acil bir konu. Kentlerde pey-
zaj adı altında misafir ettiğimiz doğayı 
belli bilinç seviyeleri, yeşil çözümler ve 
çokça emek vererek yeniden ev sahibi 
yapmak ve hak ettiği ilgi ve değeri gös-
termek, inanıyorum ki her insanın birincil 
görevidir. Bu sebepten ötürü, kompost 
yapma akımının içine mental olarak 
girip, fiziksel olarak devam etmek, çev-
remize ilham vermek ve kolektif olarak 
çalışmaları sürdürmek, bu pratiğin ya-
şayıp yayılması için önemli adımlardan. 

Unutmamak gerekir ki; kenti önemli öl-
çüde oluşturan parametrelerden biri 
biz insanlarız. Değerlerimiz, çabalarımız, 
değişim isteklerimiz olduğu sürece, ge-
liştirip yeşertemeyeceğimiz hiçbir şey 
yok. Aynı kent gibi kompost da biziz. Bu 
pratiği anlayıp, uygulamaya başlaya-
rak değişimi yaratan kararları bizler ve-
riyoruz ve vermeye de devam edece-
ğiz. Çünkü değişim insanla başlar, aynı 
kompost ve kentler de de olduğu gibi.
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Kompost	ve	Mutfak	Tasarımı:	
Aksiyon	Planı

Dr.	Begüm	Ulusoy

Evlerimizdeki mekanlara baktığımızda, her bir odanın kendi işlevi ve içeriği ile biricik ol-
duğunu ve birinin diğerinden daha önemli sayılamayacağını görürüz. Konut mekanla-
rı; bir takımın farklı yetenekleri olan ve aynı amaca, insanların mutluluğuna ve refahına 
hizmet etmek için bir arada kusursuz çalışan elemanları gibidir. Çalışma odası kilerden, 
mutfak yatak odasından önemli değildir. Her biri biricik ve yegane olsa da bu farklı 
mekanların içinde bir tanesi insanlık tarihinde daha erken ortaya çıkmıştır ve daha 
baskın bir rol oynamıştır: Mutfak. Çatalhöyük’teki evlerin çoğunluğu bir oturma odası, 
bir mutfak ve kiler(ler)den oluşmaktadır1. Mutfaklar bir evin kalbidir deriz ama bunu 
derken aslında ne kadar eski bir geleneğe dokunduğumuzu genellikle es geçeriz. Ça-
talhöyük’te başlayan tarım ve beraberinde besin devrimi (Neolitik Devrim) ile binlerce 
yıl önce Anadolu’da yaşayan atalarımız, ocağı (beraberinde ateşi) ve onun duvar-
larla çevrilmiş hali olan mutfağı, evlerinin ilk mekanlarından biri yapmışlardır2. Elbette 
ateşin ve besinin önemini, insanların kabileler halinde yaşarken bir ateşin etrafında 
oturmaktan başka seçeneği olmadığı zamanlara kadar da uzatmamız mümkündür. 

Mutfaklar her dönemde hem teknolojiden hem ekonomiden hem de siyasetten 
etkilenmişlerdir. Kullanıcı, ki mekanın mutlu etmeyi hedeflediği kişidir, çoğunluk-
la teknolojiden gelen değişimi sevinçle, ekonomiden gelen değişimi ise ya sevinç 
ya da bir boyun eğme ile kabul etmiştir. Siyasetten gelen değişimler ise toplumun 
kimliğine, alışkanlıklarına ve kültürüne ne kadar uymuşsa o kadar kabul görmüştür. 
Türkiye’de, siyasetin tasarıma, mimarlığa ve iç mekan ögelerine olan etkisinin en 
iyi örneklerinden biri, modernleşme projesidir3. Bu dönemde birçok tasarım gele-
neksel Türk yemeklerinin nasıl hazırlanıp/pişirileceğini göz ardı etmiştir ve bunun so-
nucu olarak da kullanıcılar kendi ek elemanlarıyla derme çatma mutfaklar ya-
ratmışlardır. Geçmişi sürekli eleştirip durmak; ne bugüne ne de geleceğe bir yarar 
sağlamayacağından, yapılan hataları değil neler yapılsa daha iyi olurdu bunu ko-
nuşmaya başlamamız gerekiyor. Geçmişte ne yapılsa daha iyi olurdu diye sormak, 
bizi şimdi ne yaparsak gelecek için daha iyi olur sorusunun cevabına yaklaştırır. 
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Örnek vermek gerekirse, modernleşme 
döneminde tasarımcılar mutfak tasarı-
mından hamur açma aktivitesini çıka-
rıp atmak yerine bunun nasıl modern 
mutfaklara uygun tasarlanabileceğini 
tartışmalı ve kullanıcıya bunun çeşitli 
alternatiflerini sunabilmeliydi. Elbette 
bazı tasarımcılar bunu denemişti. An-
cak coğunluk, başka kültürlerde kusur-
suz işleyen bir mutfak tasarımını, aynı 
şekilde işlemesi mümkün olmayan bir 
kültüre, tepeden inme bir şekilde en-
tegre etmeye çalıştı. Hamur açma ey-
lemini yok saydı ve hamur tahtası üre-
ticilerine bir ekmek kapısı açılmış oldu.

Kompost	 yapımı	 hem	 besin	
sorunu	 hem	 de	 iklim	 sorunu	
ile	 birebir	 ilgilidir.	 Kompost	
ve	mutfak	tasarımın	ilişkisi	ise	
tahmin	edilenin	çok	ötesinde	
güçlüdür. 

Gelgelelim kompost meselesi de mo-
dernleşme projesinde olduğu gibi, tasa-
rımcı doğru kararları alamazsa derme 
çatma bir sekilde kullanıcılar tarafindan 
çözülemeyecektir.Kullanıcı zaten bir 
paket toprak almanın konforunu tercih 
edecektir, hele ki her markette veya çi-
çekçide farklı toprak alternatifleri uygun 
fiyatlara kullanıcıya sunuluyorken. Her 
kullanıcı kaçınılmaz olarak kendisinin 
karbon ayak izini küçük görür ve unut-
mamalıyız ki mimarlar ve tasarımcılar 
da birer kullanıcılardır. Bir elmadan ne 
olacak demek kadar doğal bir davra-
nış yoktur. Ama her bir elmanın birleşip 
bir ülkenin toprağı olacağını bilse bile 
günlük telaşlar, hayat kavgası ve kendi 
varoluşları çevresinde bunu unutur kul-
lanıcılar. Benzer bir şekilde her bir evin 
kompost yapması ve/veya komposta 
katkı sağlaması milyonların bunu yapın-

ca yaratacağı etkiyi kullanıcı kendi 
kendine çözemez. Tasarımcı/mimar 
bunu sağlamaktan birebir sorumludur, 
hatta neredeyse tasarımcı bir anne 
gibi kullanıcının davranışlarını takip 
edip onun ihtiyacını önüne uzatmakla 
mükelleftir. Peki tasarımcıların ve mi-
marların konumu ve sorumluluğu ne-
dir bu konuda? Her ne kadar teoride 
düşünmesi, konuşması ve yazması çok 
kolay olsa da bir tasarımcının veya mi-
marın kompostu teşvik eden bir mutfak 
tasarlaması pratikte çok zordur. Koku, 
böcek, kompost bileşenlerinin hazır-
lanması vb. birçok basamak vardır ve 
mevcut basamakların tek tek mutfak 
tasarımını entegre edilmesi zaman ve 
enerji gerektirir. Geçmişte yapılan hata-
ları tekrarlamadan, bu basamakları tır-
manmadan önce, kabaca bir aksiyon 
planı yapmak ve devamında bu  pla-
nı revize edip detaylandırarak tasarım 
süreçlerinin içine dahil etmek gerekir. 

Aksiyon	Planı:

1.Çağrı: Araştırmacılar/Eğitimciler
2.Çağrı: Tasarımcılar/Mimarlar
3.Çağrı: Öğrenciler/Eğitimcileri
4.Çağrı: Üreticiler 
5.Çağrı: Kullanıcılar  

Bu yazı öncelikle bir aksiyon planı ola-
rak yazılmıştır ve ilk çağrı yaptığı grup 
ise araştırmacılar ve tasarım/mimarlık 
eğitimcileridir. Eğitimcilerin kendilerini 
kompost ve mutfak tasarımı konusunda 
geliştirmesi ve eğitmesi gerekmektedir. 
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Ancak eğitimciler öğrendikten sonra öğrencilerin ve mezunların kendilerini geliştirme 
imkanı olacaktır. Bunun mümkün olabilmesi için ise hem eğitimcilerin hem de araştır-
macıların sıkı bir işbirliği içinde çalışmaları ve beraber araştırma projeleri hazırlayarak 
mutfakta kompost için temel kuralları geliştirmeleri gerekir. İkinci çağrı tasarımcılar/
mimarlar içindir. Onların yapması gereken ilk adım kendilerini eğitmek, eğitim kurum-
ları ile iletişime geçip onların desteğini almak, araştırma safhasında araştırmacılara 
ve eğitimcilere maddi ve lojistik destek sağlamak ve tasarım süreci boyunca işve-
renlerini/müşterilerini mevcut kompost imkanlarıyla ilgili bilgilendirmektir. Üçüncü çağrı 
eğitimcilere ve onların öğrencilerinedir. Okullarımızın bir çoğunda (ne mutlu ki hep-
sinde değil), iç mimarlık, endüstri ve mimarlık bölümlerinde, mutfak tasarımı müfreda-
ta detaylı bir şekilde eklenmemiştir. Her ne kadar öğrenciler bu kitap bilgilerini proje 
dersleri yoluyla öğrenseler de mutfak her zaman gözden kaçırılan mekan olmuştur. 
Standart mutfaklar üreten firmalardan alınıp mekana entegre edilen endüstriyel bir 
ürün haline gelmiştir. Halbuki ne yediğimiz ve nasıl yediğimiz hayatımızı birçok yönden 
etkiler. Öncelikle öğrencilerin kompostu ve yapımını çok iyi anlamaları ve mekan ta-
sarımını buna uygun şekilde nasıl yapmaları gerektiğini eğitimcilerin desteğiyle araş-
tırmaları gerekecektir. Bununla beraber Fred Scott’un teorisi öğrencilere hem mutfak 
tasarımı hem de genel olarak mekan tasarımı bağlamında verilmelidir4. Bu teorik bilgi 
öğrencilerin ileride önlerine gelecek olan projelere nasıl yaklaşmaları ve yenilik olan 
kompostu var olan mekanlara nasıl eklemeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı ola-
caktır. Dördüncü çağrı ise öğrencilerin gelecekteki işverenleri olan üreticilerdir. Mut-
fak tasarımını ürün tasarımı ve iç mekan tasarımı diye ayırmadan bir bütün olarak 
ele alıp, her elemanın kompost yapımı için birbiriyle ilişkili olarak yeniden tasarlanması 
ancak üreticilerin desteğiyle olacaktır. Bunu sadece iç mimarlık ve ürün tasarımı eği-
timcilerinden beklememek sorunun akademik seviyede kalmayıp piyasaya ulaşma-
sına olanak sağlar. Sonuncu çağrı ise öğrencilerin gelecekteki diğer işverenleri olan 
kullanıcılarıdır. Her ne kadar tasarımcı/mimar kullanıcıyı mutlu etmekten mükellefse 
de arz talep dengesi her zaman tasarımcının/mimarın elini kolunu bağlamaktadır. 

Kullanıcı	talep	ederse	hem	kompost	dostu	tasarım	yapmak	iste-
yen	tasarımcı	ve	mimarlar	bu	ideallerini	gerçekleştirebilecekler-
dir	hem	de	bunun	gerekli	olmadığına	inananlar,	toplum	baskı-
sıyla	kompost	dostu	tasarımlar	ve	mekanlar	üreteceklerdir.	Tüm	
bunlara	ek	olarak	elbette	yönetmeliklerin	de	revize	edilmesi	ve	
belki	de	belli	düzeyde	her	yapının	kompost	üretmesinin	kentsel	
ölçekte	yönetmelik	kapsamına	alınması	gerekecektir.	

Bu aksiyon planı ilk taslağın bile ilk taslağı olacak nitelikte bir metindir. Detay-
landırıldığında inşaat mühendisleri, kimya mühendisleri, meslek odaları, be-
lediyeler gibi daha birçok grup elini taşın altına sokmak zorunda kalacaktır.

Kullanıcı dediğimizde aslında gerçek anlamda iç mekanları kullanan herkesi kapsa-
yan bir terim kullanmış oluruz. Bu yazının aksiyon planına ek olarak kullanıcılara, yani 
herkese, yapılabilecek bir çağrı da şu anda yani aksiyon planı daha ilk hatlarıyla oluş-
maya başlarken ne yapmaları gerektiğini düşünmeleridir.
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Gelecekte bir gün, hepimiz konutları-
mızın bugün bazı yapılarda olan çöp 
kanalları gibi kompost kanalları olacağı 
ve atıklarımızın tezgahımızdan kanallar

Mutfaklarımız	 şu	 anda	 kom-
post	 yapmak	 için	 uygun	 ta-
sarım	 elemanlarını	 içermiyor	
olsa	 da	 bu	 yapabileceğimiz	
hiçbir	şey	olmadığı	anlamına	
gelmez.	 Bireyler	balkonların-
da	 veya	 apartman	 sakinleri	
beraber	anlaşarak	apartman	
bahçelerinde	kompost	yapa-
bilirler.	 İlk	bulmaları	gereken	
eleman;	 mutfakta	 özellikle	
de	 tezgahlarında	 rahat	 ula-
şılabilir	bir	noktaya	bir	küçük	
kompost	kovası	koymaktır.	

Bu kompost kovası onlara kullanım ko-
laylığı sağlayacağı gibi, artıkların çok 
uzun süreler mutfakta ya da iç mekan-
larda kalmasını da engeller. Bu ürünleri 
piyasada bulabileceğiniz gibi kendiniz 
de bütçenize ve mutfağınıza göre ta-
sarlayabilirsiniz. Elbette piyasada bulu-
nacak olan filtreli kompost kutuları çok 
daha pratik olacaktır. Kompostu mut-
fak tezgahında toparladıktan sonra bir 
şekilde sınıflandırmak ve devamında da 
bir araya getirip kompost sürecini baş-
latmak gerekir. Tüm bunları önce kü-
çük ölçekli sonrasında da büyük ölçekli 
tasarımlarla hayatınıza dahil edebiliriz.

vasıtasıyla direkt yapıların altındaki 
kompost ünitelerine gideceği günlerin 
hayalini şimdiden kurmaya başlamalı-
yız. Bu hayal ürün, tasarımcısından bele-
diyelere kadar her ölçekte paylaşılmalı. 

Bugün	kullandığımız	her	 tek-
noloji,	 her	 konfor,	 her	 icat	
çok	uzun	zaman	önce	birileri	
bunları	hayal	ettiği	için	haya-
tımızda. 

Uçmak insanlığın en büyük tutkusu ol-
masa, kimse bu uğurda hayatını tehli-
keye atmazdı, bizler de şu anda halen 
kara ve deniz yollarına bağımlı olurduk. 
Aynı şekilde kompost hayalleri kurmaya 
başlayan tasarımcılar, mimarlar, eğitim-
ciler, öğrenciler, üreticiler, belediyeciler, 
araştırmacılar ve kullanıcılar, sonunda 
her bir evin artıklarının %100 komposta 
dönüştüğü bir dünya yaratacaklardır.
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BİYOBOZUNUR	 MATERYALLERİN	 KOMPOST	
ÜZERİNDEKİ	ETKİSİ

D.	Melis	Sökmen

Her	 geçen	 gün	 Dünya’nın	 geri	 dönüştürülmesi	 neredeyse	 im-
kansız	olan	atıkların	etkisiyle	daha	fazla	kirliliğe	maruz	kalması,	
gelecek	nesiller	için	büyük	bir	tehlike	oluşturmaktadır.	

Pet şişelerden tutun da telefonumuzun kılıfına kadar, yaklaşık 150 yıldır farklı amaç ve 
şekillerde kullandığımız plastik, hayatımızda gün geçtikçe daha fazla yer kaplarken, 
ekolojik sistem üzerinde her geçen gün daha büyük bir  negatif bir etki yaratmaktadır. 
Bugün, Dünya’da 6 milyar tondan fazla plastik atık bulunmakta ve eğer plastik atıklar-
la ilgili çözümler üretilmezse 2050 yılında denizlerde balıkların toplam ağırlığından çok 
daha fazla plastik atık olacağı öngörülüyor1.

Günümüzde, biyobozunur plastik üretimi, her yıl üretilen yaklaşık 300 milyon ton plas-
tiğin %1’ine tekabül etmektedir. Ancak talep arttıkça ve daha uygun malzemeler, 
uygulamalar ve ürünler ortaya çıktıkça bu pazar yılda yaklaşık %20 ile %100 oranında 
büyümektedir2. Bu noktada, biyobozunur ürünlerin üretimi için hem halk hem karar 
vericiler hem de üreticilerin bilinç seviyesinin arttırılmasının yanı sıra, teşvik mekaniz-
masının güçlendirilmesi de bir o kadar önemlidir. Başta İngiltere ve Almanya olmak 
üzere birçok ülkede geri dönüşümlü veya biyobozunur ambalaj malzemesi kullanımı 
özendirilmektedir3. Bu amaç doğrultusunda,  sıradan plastik torbaların kullanım alan-
larına hem sınırlama getirilmiş hem de yüksek atık vergisi koyulmuştur. Ayrıca, teşvik 
sağlamak için biyobozunur ve geri dönüştürülebilen materyallerin vergi oranları düşü-
rülmüştür3,4. Bu uygulamalar, doğa dostu ürünlerin kullanımlarına oldukça büyük des-
tek sağlarken bir yandan da ekolojik olarak muazzam bir rahatlama yaratmaktadır.

Biyobozunur kavramı günlük hayatta tek başına karşımıza çıkmaz. Bu kavramı  en ya-
kın arkadaşları olan polimer* ve biyoplastik kavramları ile beraber duyarız. Biyobo-
zunur kavramının daha anlamlı hale gelmesi adına öncelikle biyoplastik kavramını 
açıklamak doğru olacaktır. Biyoplastikler; bitkisel yağlar gibi çeşitli yağlar, mısır nişas-
tası, saman, odun yongaları, yiyecek artıkları ve tarımsal yan ürünler gibi yenilenebilir 
biyokütle kaynaklarından elde edilen plastiklerdir5. Biyobozunurluk ise, biyoplastiğin bir 
özelliği olarak kabul edilir. 

*Bir polimer, (adı “birçok parça” anlamına gelir), monomer denilen ve birçok kez tekrar eden birimi oluşturan 
uzun zincirli moleküllerdir. Polimerler doğal (organik) veya sentetik olabilir. Kozmetik, şampuan ve diğer saç 
bakım ürünleri, kontakt lensler, doğa (yengeç kabuğu, kehribar), gıda (protein, nişasta, jelatin, sakız, gluten), 
plastik (şişeler, oyuncaklar, vinil kaplamalar, ambalajlar) kumaş, top, ayakkabı ve DNA’nızda bile yer almak-
tadır16.
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Son	 zamanlarda	 biyoplastik	
kavramı	yerine	“biyobozunur	
plastik”	kavramının	kullanımı	
daha	yaygındır.	

Biyobozunur polimerler doğada can-
lı olan bütün organizmalar (hayvan, 
bitki, bakteri vb.) tarafından üreti-
lebilir6. Peki biyobozunur bir polimer 
doğada üretilip nasıl tekrar doğa-
ya dönebiliyor bilmek ister misiniz? 

İsminden	 de	 anlaşıldığı	 gibi	
biyobozunur	 materyaller,	
doğada	 gözle	 görülemeye-
cek	 kadar	 küçük	 olan	 ama	
hep	 bizimle	 beraber	 yaşa-
yan	mikroorganizmalar	veya	
enzimler	tarafından,	biyolojik	
yollarla	 yıkıma	 uğrayan	 ve	
doğal	 bileşenlerine	 ayrıldık-
tan	 sonra	 doğal	 döngülere	
tekrar	 katılabilen	 maddeler-
dir.	

Biyobozunur polimerlerin mikroorga-
nizmalar tarafından parçalanması 
sonucu, inorganik tuzlar ve su açığa 
çıkmaktadır7. Çözünmeden sonra or-
taya çıkan inorganik tuzlar (kalsiyum, 
potasyum, sodyum gibi) ekosistemdeki 
bütün canlılar için oldukça faydalıdır. 
Biyobozunur polimerler, yenilenebilir 
ham madde veya geleneksel petrol 
bazlı olarak iki kökenden üretilebilmek-
tedir7. Petrol esaslı olanlar ise oxo-bi-
yobozunur plastik adını alır. Oxo-bi-
yobozunur içerisinde katkı maddeleri 
içermektedir. Yenilenebilir hammadde 
kaynağına göre biyobozunur plastikler 
ise; nişasta bazlı, selüloz bazlı, kimyasal 
sentez yoluyla veya bakteriler tarafın-
dan üretilenler olmak üzere gruplandı-
rılabilir3,7. İçerisinde bitkisel yağ, bitki ni-
şastası gibi yenilebilir biyolojik kaynaklar

barındıran biyoplastik; biyobozunur 
özelliği ile doğada daha kısa sürede 
çözünen ve çevreye zararı olmayan 
ürünlerin üretimine katkı sağlamıştır8. 
Biyobozunur özellikli plastikler, dönüş-
türülüp tekrar işlenebilme özelliğine 
sahiptirler. Bu sayede çevrede atık bi-
rikimi ve çevre kirliliğinin önüne geçilir. 
Biyobozunur plastikler, fosil yakıtların 
kullanımını azaltır, atmosfer ve çevreye 
verilen zararı en aza indirirken çözüne-
bilmeyi hızlandırır. İçerisinde petrol ve 
türevlerini barındırmayan polimerler, 
doğada kısa sürede bozunabildiğin-
den ötürü doğal döngünün bir par-
çası haline gelerek, günümüzde en 
çok karşılaştığımız sorunlardan biri olan 
atıkların oluşumuna engel oluşturur7.

Doğa	 kendi	 ürettiğini	 yine	
kendisi	yok	eder.	Bu	nedenle	
doğada	üretilmiş	olan	doğal	
maddeler	 toprağa	 dönünce	
1-6	ay	gibi	kısa	sürede	çürü-
yüp	 toprağa	 karışmaktadır9. 

Bir plastiğin ortalama olarak 400 ile 
1000 yılda doğaya karıştığını düşünün-
ce, birkaç ayda doğaya geri dönen 
biyobozunur materyal kullanımını ter-
cih etmek neredeyse elzem hale ge-
lir9. Plastik ve biyobozunur materyalle-
rin toprakta ayrışma sürecini, insanın 
sindirim sistemine benzetebiliriz. İnsan, 
tükettiği bazı besinleri sindirirken nasıl
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zorluk çekerse, doğa da aynı şekilde 
plastikleri ayrıştırırken zorlanır. Biyobozu-
nur materyaller ise hazmı kolay besin-
ler gibidir; doğada kolayca ayrışabilir. 

Bu bağlamda, doğada çözünebilen 
poşet üretimi de ekolojik olarak revaçta 
bir faaliyet olmuştur. Bir çatalın doğada 
çözünme süresi, bahsi geçen biyobozu-
nur maddeler sayesinde 45 güne kadar 
indirilmiştir10. Biyobozunur materyallerin 
kullanımı, doğa dostu özelliği sayesinde 
deterjan ve temizlik malzemelerinde 
de artmıştır11. 2014 yılında Avrupa Par-
lementosu’nun üye ülkeleri, Avrupa Bir-
liği içinde petrol bazlı olan oxo-bozunur 
plastiklerin yasaklanmasını önerdiler. Bu 
tedbir kabul edilmese de Ambalaj ve 
Ambalaj Atıkları Direktifi, 2015 yılında 
değiştirildi. Bu değişim Türkiye’deki am-
balaj atıkları için yeni bir süreç başlattı12. 
Bu durumun gecikmesinin nedeni hiç 
kuşkusuz ticari kaygılardır. Bunun temel 
sebebi biyobozunur materyallerin gele-
neksel plastiklere göre yaklaşık üç kat 
daha pahalı olmasından kaynaklanı-
yor. Ancak bu konudaki gelişmeler üre-
tim giderlerinin büyük ölçüde düşmesini 
sağlamıştır. Örneğin, 10 yıl önce klasik 
bir ürünün biyobozunur olanını tercih 
etmek istediğinizde 10 kat daha fazla 
ödeme yapmanız gerekiyordu. Bu bilgi 
ele alındığında, yenilenebilir kaynakla-
rın uzun vadede, fiyatı sürekli artmakta 
olan fosil kaynaklara baskın olacağı 
söylenebilir3. Yapılan çalışmalar da 
daha çok maliyeti düşürmeye yöneliktir. 

Öte yandan biyobozunur plastiğin kul-
lanımı ile ilgili günlük yaşantımızdan 
bir örnek olan poşet çayı ele alalım. 
Suyu kaynatıp, bardağa döktükten 
sonra poşet çayı demlenmesi için 
bardağa koydunuz . Peki sizce poşet 
çayı demlendikten sonra ne yaparız? 

Çöp kutusuna atmak yakın bir geçmişe 
kadar bu sorunun en doğru cevabı ola-
bilirdi. Çünkü çay poşetleri,  geleneksel 
olarak az miktarda plastikle yapılıyordu. 
Şimdi biyobozunur malzemeler sayesin-
de bu durum değişiyor ve birçok şirket 
çevre dostu bir alternatifi biyobozu-
nurlarla yaratmaya çalışıyor.  Örneğin, 
İngiltere’nin büyük çay markalarından 
olan Clipper Teas, çay poşetlerini, 
“plastiksiz”, biyobozunur olarak ürete-
ceğini duyurdu13. 

Tüm bu gelişmeler, biyobozunur ma-
teryallerin artık hayatımızın bir parçası 
olduğunu gösteriyor. Ürünler biyobo-
zunur yapıya sahipken aynı zamanda 
da kompostlanabilirse, biyolojik geri 
kazanımın yanı sıra toprakların verimin-
de de ciddi artışlar sağlanabilir. Yeni 
bir ürün tasarlarken, ürünün bir atık 
olarak görülebileceği son noktaya ka-
dar geçireceği aşamaları düşünerek, 
bunu yaparken de çevresel etkisini göz 
önüne alarak tasarlamak gerekir. Ürün-
leri biyobozunur tasarlamak başlıca 
hedef olmalıdır. Ayrıca, uygun bir atık 
toplama sistemine dahil edilerek kom-
postlanabilir olduğundan emin olmak 
gerekir. Örneğin, biyobozunur plastik 
ürünleri ve kağıt atıkları, diğer organik 
kompostlanabilir atıklarla (gıda, tarım 
ve bahçe atıkları vs.) birlikte kompost 
etmekle, çok ihtiyaç duyulan karbon 
zengini bir kompost elde edilebilir14. 

Bugün zor veya zahmetli olarak görü-
lebilecek bu geçiş süreci, günümüzde 
var olan birçok sorunu çözebilmek ve 
daha temiz bir gelecek yaratabilmek 
adına önemlidir. Atıklarımızı “çöp” ola-
rak algıladığımız bir Dünya’da yaşa-
maktansa, koşulsuz her bileşeni ile haşır 
neşir olduğumuz ve atıklarımızı ona ar-
mağan ettiğimiz bir Dünya’nın yollarını 
arıyor olmamız gerekir.
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KAVANOZDA	KOMPOST
Selda	Bozbıyık

Çizimde yer alan katmanları evinizde 
bulunan benzer malzemelerle değiştire-
bilirsiniz. Örneğin; saman yerine kurumuş 
yapraklar, biçilmiş kuru otlar veya ince 
ince parçalanmış karton kullanabilirsiniz.

Kavanozuna katmanları yerleştirdikten 
sonra doluluk seviyesini işeretleyin. Böy-
lece gözlem süreniz olan bir ay sonun-
da kavanozun içindeki malzemelerin 
hacminde bir azalma olup olmadığını 
karşılaştırabilirsiniz.

Güneş alan bir yere koyduğunuz göz-
lem kavanozunu 30 gün boyunca göz-
lemlerken aşağıdaki soruları çocuklarla 
tartışabilirsiniz;

• Hangi katmanlara farklı malzemeler 
koydunuz? Sizin yuvanızda en çok çı-
kan organik artık ne imiş? Benimki muz 
kabuğu mesela :)
• Sizce kavanozun kapağını tama-
men açık bıraksaydık, farklı şeyler olur 
muydu? 
• Katmanları ıslatmasaydık kavanoz-
da olanların zamanı değişir miydi?
• Hangi katmanda ilk değişiklikleri 
gözlemlediniz, neden olabilir?
• Bu kavanozda hangi hayvanlar 
yaşamayı çok isterdi?
• Kavanozunuzda nasıl bir renk değişi-
mi oldu, ilk gün kavanozunuza baktığı-
nızda hangi renkleri görüyordunuz; bir 
ay sonra hangi renkleri gözlemliyorsu-
nuz?
• Kavanozunuzda nasıl bir koku değişi-
mi oldu, ilk gün kokladığınızda nasıl bir 
koku alıyordunuz; bir ay sonra nasıl bir 
koku alıyorsunuz?

Minik bir not: Bunun bir gözlem kavanozu 
olduğunu unutmayın. Herkesin kavanozun-
da karşılacağı sonuçlar farklı olabilir. Doğa-
nın dönüşümünü izlemenin keyfini çıkarın. 

吀漀瀀爀愀欀

吀漀瀀爀愀欀

䴀攀礀瘀攀 ☀
匀攀戀稀攀 䄀爀琀欀氀愀爀

匀愀洀愀渀
吀漀瀀爀愀欀

匀愀洀愀渀
吀漀瀀爀愀欀

匀愀洀愀渀
吀漀瀀爀愀欀

䜀愀稀攀琀攀

夀愀瀀爀愀欀 ☀ 
윀椀洀Ⰰ伀琀

䴀攀礀瘀攀 ☀ 
匀攀戀稀攀 䄀爀琀欀氀愀爀

Katmanlarınızı tamamladıktan sonra 
kavanozunuzun kapağını kapatın. Ka-
vanozunuzun kapağında birkaç delik 
açmak kompost süreci için iyi olur, delik 
açmazsanız da sürecin sadece hızı de-
ğişecektir.

Kompost oluşma sürecindeki oranları ve dengeyi evimizde kolayca gözlemleye-
bilmek için basit bir gözlem kavanozu oluşturabiliriz. Kullandığınız bir cam kavano-
zu geri dönüşüme atmak yerine kompost gözlem kavanozu olarak kullanabilirsiniz. 

Kompost gözlem kavanozunuzu aşağıdaki çizimdeki gibi hazırlayın, her katmanı kava-
noza yerleştirdikten sonra üzerine bir sprey şişe yardımıyla azar azar su sıkın. Kavano-
zunuzu ara ara (içindeki malzemeler hep nemli kalmalı ama ıslak olmamalı) sulamayı 
unutmayın.
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BİZ	VE	BAŞKALARI
Okan	Toygun	Öztürkler

Daha iyi koşullarda yaşamayı, daha iyi bir Ben’i birçoğumuzun düşlediğini biliyo-
rum. Sanki Türkiye şartlarında yaşamasak, bizi geren o iş hayatımızdaki insanla-
rı görmesek ya da daha modern bir ailenin çocukları olsak, hepimizin daha iyisini 
deneyimleyeceğimizi düşündüğümüzü biliyorum. Sosyal medyada da bu anlayışı 
körüklediğimizi düşünüyorum. Fotoğraflarla ve diğer araçlarla, yaptıklarımızın ve de-
neyimlediklerimizin ne kadar harika olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Her defa-
sında bu deneyimler daha da arzulanan bir hal almaya başlıyor. O insanların ger-
çekliğinde yaşamak istiyoruz, kendi kasvetli gerçekliğimiz daha da belirginleşiyor.

Durum şu ki; sanki ortak bir gerçekliği paylaşmıyoruz gibi davranıyoruz. İnsanların ken-
di gerçeklikleri diğerlerinden kopukmuş gibi. Dünyada ne kadar olumsuzluk olsa da, 
bu olumsuzluklar sanki bazılarımıza hiç dokunmuyor, ve bazen tüm bu olumsuzluklar 
yalnızca bizlerin hayatını işgal etmiş gibi gözüküyor. Halbuki yaşamı ortak deneyimli-
yoruz. Kişisel yaşamlarımız izole ortamlarda oluşmadılar, hepsi bu dönemin ve ortak 
gerçekleğimizin içinde filizlendiler. Kendi hayatlarımızı bireyselleştirdikçe, sorunlarımızın 
sadece bağımsız, kişisel hikayelerimizden doğduğuna inanıyoruz ve sadece kendimizi 
sorumlu tutuyoruz. Bu da bizi, geçmişimizi ve kimliğimizi deşmeye ve değiştirmeye yön-
lendiriyor.

Kimbilir	belki	ailemizden	kalan	yüzyıllık	bir	acıyı	 içimizde	 taşı-
yoruzdur.	Mesela	üzerimizde	insan	olmanın	acemiliğini	insanlık	
olarak	taşıyoruz.	Günümüzde	duyarsızlığı,	anlayışsızlığı,	görmez-
den	gelmeyi,	güç	savaşlarını	ortak	olarak	deneyimliyoruz.	Mutlu	
hayatlar	yaşamak	bir	galibiyetin	veya	başarının	sonucu	anlamı-
na	mı	geliyor?	Ya	da	şansın	mı	demeliyim	?

Hepimiz en güzeli ve en iyiyi şu anda hak etmiyor muyuz ? Eğer ben hak ediyorsam, 
farkım bir başkası daha ırkçı, cinsiyetçi, tembel, başarısız ya da dikkatsiz diye mi ? Kısıtlı 
bir hak edişi adil bir şekilde paylaştırmaya mı çalışıyoruz? Bu bana dünya üzerinde-
ki egemen ekonomi modelini anımsatıyor. İnanıyorum ki hikayelerimiz ne kadar farklı 
olursa olsun hepimizin içinde aynı gerçeği görebilmek mümkün. Ne kadar farklı olsak 
dahi çekirdekte aynıyız, hatta biriz. Bu, fikir olmaktan da öte kalplerimizde yatan bir 
gerçek. Sanki tek bir varlık binlerce yaşamı soluyor. Sanki her gün dışımda olup biten-
leri değil, kendimi deneyimliyorum.



62

Senin gibi olmak ne demek? diye so-
ruyor Charles Eisenstein. Sevgiye aç, 
insanlardan ilgi bekleyen biri olmak ne 
demek? Hayatı boyunca güç kullana-
rak istediğini elde etmiş biri olmak ne 
demek? Etrafındakiler tarafından ha-
bire yüceltilmek ve kendi başına tüm 
ülke adına karar almak ne demek? 
En doğrusunun ailesinden gördüğü 
gelenekleri takip etmek ve yeniye di-
retmek ne demek? Kendi hayatını 
akademik kariyer uğruna tüketmek ve 
bunu her değerden üstün tutup acılı 
bir başarı hikayesini yüceltmek ne de-
mek? Türkiye’de kadın olarak gece 
vakti sokağa çıkmak ne demek? Aile-
nin tüm sorumluluğunu üstlenen ve fark 
edilmeyen erkek olmak ne demek?

Yaşam sonsuz biçimleriyle koca bir 
deneyim ve yüzyıllardır nehir gibi akı-
yor. Sanki giderek daha da gürlüyor, 
kabarıyor ve önündeki her engeli yık-
maya çalışıyor. Artık kontrol edilemez 
bir halde oraya buraya sıçrıyor. Bu za-
manları ortak deneyimliyoruz. Yer yer 
tabii ki dayanılmaz haller alıyor, bir so-
luk almaya muhtaç hissediyoruz. Her 
gün yorgun halde, artık iç içe geçmiş 
sorunlarla yüz yüze geliyoruz. Daha 
dingin bir hayatı hepimiz arzuluyoruz.

 

Aynı şekilde hep beraber dayanıyoruz 
ve direniyoruz zorluklara. Başkasının 
yaşadığı kişisel zorlukları kendi haya-
tımızda deneyimlememek bizi onlar-
dan sıyrılmış ya da azat etmiş saymıyor. 

Beraber yaşarken bizim payımıza düşe-
ni onlar aracılığıyla da deneyimliyoruz. 
Benliğimizde yaşama yer verdiğimiz-
de, Dünya üzerindeki olumlu ve olum-
suz olana da kapıyı açıyoruz. Bizim gibi 
gezegenimiz de tükenme, yıpranma 
ve bozulma hallerini deneyimliyor. Bu 
deneyimlere dayanma ve alan açma 
kapasitesine sahibiz. Bu her zaman 
dayanmamız ve çaba sarfetmemiz 
gerektiği anlamına da gelmiyor. Deği-
şim ve dönüşüm için sadece kalbimizi 
açık tutabileceğimiz anlamına geliyor. 

Batarsak beraber batıyoruz. Neyi dö-
nüştürürsek neyi şifalandırırsak içimizde 
ya da dışımızda, ortak deneyime bir 
katkı koyuyoruz ve ihtiyacı olana hazır 
hale getiriyoruz. Her birimize ayrı ayrı 
ihtiyacımız var çünkü yapbozu hep 
beraber tamamlıyoruz. Eğer dünya 
üzerinde saadeti arıyorsak diğerlerinin 
hizmetine ve armağanlarına muhtacız. 



63

Görsel Referansları

S05 “Designed by brgfx / Freepik”
S08 “Designed by Beyza Aydın”
S09 “Designed by pch.vector / Freepik”
S10 “Designed by Freepik”
S12 “Designed by Katemangostar / Freepik”
S14 “Designed by macrovector / Freepik”
S15 “Designed by Freepik”
S16 “Designed by macrovector / Freepik”
S17 “Designed by macrovector / Freepik”
S17 “Designed by pch.vector / Freepik”
S18 “Designed by brgfx / Freepik”
S19 “Designed by rawpixel.com / Freepik”
S21 “Designed by pch.vector / Freepik”
S22 “Designed by macrovector / Freepik”
S24 “Designed by pch.vector / Freepik”
S25 “Designed by pch.vector / Freepik”
S25 “Designed by rawpixel.com / Freepik”
S26 “Designed by pch.vector / Freepik”
S37 “Designed by Selda Bozbıyık”
S37 “Designed by macrovector / Freepik”
S47 “Designed by Freepik”
S48 “Designed by Freepik”
S49 “Designed by Freepik”
S52 “Designed by macrovector / Freepik”
S57 “Designed by Freepik”
S60 “Designed by Selda Bozbıyık”
S62 “Designed by Beyza Aydın”




