
Önce niçin toprak ana?
Türkçemizdeki soylu ana sözcüğü, 

yaygın deyimle İstanbul ağzında anne 
olmuş, daha kibarmış. Eğer ana demek 
kabaysa, kibar olsun diye Annedolu, an-
neyasa, anneyol, annedamar,  anneşebeke, 
annevatan vb. diyebilir miyiz?  Diyeme-
yiz. Çünkü benzer çok sayıda sözcükte, 
esas anlamına gelen ana sözcüğünün 
uyandırdığı telkini, sıcaklığı ve garanti-
yi bulamayız.

Biyolojik olarak da ana doğurgan-
dır, o aynı zamanda dünyaya getirdiğini 
besleyip büyütendir. Manevî âlemde ise 
ana vatandır, kutsaldır, azizdir. Güzel bir Kızılderili 
Atasözü var: “İlkbaharda sakınarak yere bas, çünkü 
tabiat (toprak) ana hamiledir.” (Kiova).

Yer kabuğunun yüzeyini kaplayan toprak, bitkisel 
ve hayvanî bütün varlıklar için hiç tükenmeyen bir ve-
rim kaynağıdır. Yapısı itibariyle de çürüyen bitkilerle 
hayvanî kalıntılar gibi organik maddelerle, zamanla 
un-ufak olan kayalar ve birtakım mineraller karışımı-
dır. Devamlı olarak da doğal yoldan kendi kıvamını 
yine kendisi yeniler ve korur. 

Gelinen nokta odur ki, dıştan kimyasal/yapay gübre 
vermek suretiyle toprağın bünyesine müdahale edildi-
ğinde, görülen şişirme yararları yanında, giderilmesi 
güç zararlar doğurmaktadır. Çünkü kimyasal/yapay 
gübre, toprağın doğal yapısını değiştirmek suretiyle, 
toprağa bağlı ne varsa, hepsi üzerinde olumsuz etkiler 
ve hatta tiksindirici çirkinlikler meydana getirmektedir.

Gerçekte toprak da bir ana’dır
Toprak en büyük anadır, bitirgendir, meydana 

getiren besleyip büyütendir. Bize göre toprağa müda-
hale etmek, insan ve hayvanlarda ana sütüne müda-
hale etmek gibidir. Kimyasal/yapay gübre toprak ana-
nın yapısını, deyim yerindeyse, sütünü bozmaktadır.

Tıp ilmi analara/lohusalara hep seslenir ki, yeni 
dünyaya getirdiğiniz bebekleri asla ana sütünden 
yoksun bırakmayınız. Halkın ananevî gelenek ve 
inancı da aynı doğrultudadır. Halk arasında bilinen 
uygulanan bir gelenek vardır: Şu veya bu nedenle 
sütü olmayan lohusaların körpe çocuklarını emzir-
mesi için bir sütannesi tedarik edilir. Bu uygulama 
kimileri arasında bir sütkardeşliği anlayışı oluşturur. 
Demek istediğimiz o ki, körpe çocuklara hayvan sütü 
içirilmez.

Tıpkı bunun gibi köylüler, küçük ve büyükbaş 
hayvanlarının yavrulaması sırasında, hayvanın ağız 
adı verilen ilk üç günlük sütünün tamamını, mutla-
ka körpe yavruya içirirler. Bu da yine atalardan inti-
kal eden bir gelenektir. Ayrıca veteriner hekimliğinin 
tavsiyeleri de bu yöndedir. 

Bu niçin böyledir? Çünkü insan için ana sütünde 
olduğu gibi, hayvan için ağız sütünde yavruyu geliş-
tiren ve hayat boyu bazı hastalıklara karşı bağışıklık-
lar sağlayan, maddelerle vitaminler bulunmaktadır. 
Atalar bu durumu tıbbın bu kadar ilerlemesinden çok 
önceleri bir keramet düşüncesiyle sezmiş ve ifade et-
mişlerdir.

Yaşlılar çok iyi bilirler, toprak ananın da azim ke-
rameti söz konusudur. Ama ne yazık ki, bunu içinde 
yaşadığımız devrin genç kuşağına anlatabilmek çok 
zordur. Çünkü toprak ana o keramete bundan 40-50 
yıl öncesi yani kimyasal/yapay gübrenin tasallutun-
dan önce sahipti. Şimdilerde artık o özelliğinden yok-
sun, mahzun ve mahcuptur.

Bu günlerde kamuoyunu ve medyayı meşgul eden 
organik tarım özlemi, bu konuda bir uyanışın sevin-
dirici işaretidir. Ama ne var ki, çok gecikmeli bu dö-
nüşüm, insanları çok uğraştıracaktır.

Konu
Ele almış olduğumuz bu konu bütün tüketicile-

re yöneliktir. Köy hayatında kendi çapında tarım ve 
hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler masum-
dur. Ama rant üreticileri için elbette ki aynı şey söy-
lenemez. 

Hiç şüphesiz konu toprak olunca tarım (her çeşit eki-
cilik) ve tarım deyince de bölge ve bölgenin iklim şart-
larını düşünüyoruz. Bu nedenle esas konuya geçmeden 
önce bazı ayrıntılara kısaca değinmemiz gerekiyor.
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Bilindiği gibi Kars-Ardahan-Iğdır eskiden, o za-
manki Kars ili hudutları dâhilinde tek bir vilayetti. 
Demek istediğimiz, bugün bu üç ilimiz arasında var 
olan çok belirgin iklim farklılıkları, bu illerle çevre 
köylerinde yaşayan ahalinin sosyal ve ekonomik ha-
yatına da yansımaktadır. Bu hususta çok ayrıntıya 
girmek, bizi asıl konumuzdan uzaklaştırır. Şu kada-
rına kısaca işaretle yetinelim: Ardahan ve Çıldır’da 
mevsimin genelde daha soğuk ve kısa sürmesi ne-
deniyle buğday geç ve güç yetiştirildiği halde, Iğdır, 
Aralık, Tuzluca ve Halıkışlak’ta pamuk, pirinç ve her 
çeşit meyve yetişmektedir. Kağızman meyve yönün-
den daha başkadır. Dün olduğu gibi bugün de, bu üç 
ilimizin köylü sakinleri (ki nüfusun ekseriyetini teşkil 
eder) varlığı ve yaşayış biçimi itibariyle toprağa bağlı, 
tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bizim amacı-
mız, 40-50 yıldan beri baş başa kaldıkları kimyasal/
yapay gübre ve yem kullanımının, tarımsal ve hay-
vansal ürünler bünyesinde doğurduğu olumlu ve ço-
ğunlukla olumsuz sonuçların neler olduğunu gözler 
önüne sermektir.

Yöremizde ender istisnalar hariç, bir mevsimde 
bir kere ürün alınır. Anadolu’nun diğer bazı bölge-
lerinde bir mevsimde aynı topraktan kimyasal gübre 
ve hormon kullanılarak iki üç kez ürün elde etme işi 
bizim konumuzun dışındadır. O yörelerinki rantiyer 
tarımcılık ve hayvancılıktır. Toprak ananın ölümü on-
ların ilgi alanına girmiyor! Çünkü sürekli ekilmekle 
dinlendirme uygulamasından mahrum olduğu gibi, 
toprağın kendini yenileyip hayat veren bitkisel ve 
hayvansal organik maddelerle de buluşup kaynaş-
ma imkânından yoksun bırakılması, o yöre insanının 
umurunda değildir.

Halen aktif olarak (diğer zamanlarda) tarım ve 
toprakla haşırneşir bir kimse (83) sıfatıyla, toprak ko-
nusu hep zihnimi kurcalamış ve kurcalamaya devam 
etmektedir. Bu konudaki endişelerimizi, yıllar önce 
Bu Toprağın Sesi başlığı altında sabahları yayın yapan 
bir kanal sunucusuna iletip serzenişte bulunmuştuk. 
Ayrıca çok değerli insan olan Tema Vakfı kurucusu ve 
halen onursal başkanı olan Sayın Hayrettin Karaca, 2 
Ekim 2001 tarihinde  Kafkas Üniversitesi’nin açılış tö-
renine davetli/konuşmacı olarak Kars’a teşriflerinde, 
lütfedip yardımcısı Sayın Nihat  Gökyiğit’le birlikte 
evimizi teşrif ettiklerinde kahvaltı boyunca bu konu-
da yaptığımız sohbetten hoşnut olup, memnuniyetle-
rini belirterek ayrılmışlardı. 

Gelenekler ve organik hayat
Elbette ki bugünün köylüsü artık sosyal ve eko-

nomik bakımdan dünün köylüsü değildir. Ne var ki 
bugünün köylüsünün organik hayattan saptırıldığı 
bir gerçekse de, gelenek ve görenekler bakımından 
aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü hayat tarzını toprakla 

birleştirmiş, toprağa bağlı topluluklar için, yörenin 
iklim şartlarının doğurduğu zorunlu engeller de var-
dır.

Bilindiği gibi yöremizde normal olarak toprak, 
yılda en az 4-5 ay kar altında kalmaktadır. Bu süre 
içerisinde köylünün toprakla uğraşma imkânı yoktur. 
Köyde her aile kendi maddî kudreti ölçüsünde tarım 
ve hayvancılığı bir arada götürmektedir.  Dolayısıyla 
kış aylarında hayvanlarını içeride beslemekle meşgul 
olurlar. O zaman kış mevsiminde meraya gidemeyip 
içeride beslenen mal-davarın, başta ot ve (arpa, buğ-
day, yulaf, korunga vb. saplarından elde ettikleri) sa-
man gibi yem ihtiyaçlarının da yaz aylarında tedarik 
edilmesi gerekmektedir.

Bu yüzden atalardan intikal eden usul ve uygu-
lama şöyleydi: Doğrudan ot biçilen doğal çayırlar 
hariç, ekenek tarlalar üç kısma ayrılır. Bir kısmı ba-
harda ekilir. Bir kısmı 22 Haziran gündönümünden 
itibaren (ertesi yıl ekmek üzere) sürülüp herk/nadas 
edilir, bir kısmı da, yerel deyimi ile ot’a bırakılır. Yani 
el vurulmaz tarla otlanır, vakti geldiğinde otu biçilir 
kışın hayvana yedirilir. Buna haros otu derler. Türlü 
çiçeklerden ibaret olduğu için çayır otuna oranla tu-
tulmalıdır.

Kimyasal/yapay gübre gerekli mi?
Atalarımızdan bizlere intikal eden geleneksel çift-

çilikte, toprağı kullanırken kafalarda, onu doğal ve-
rimlilikten yoksun bırakmama düşüncesi vardır. Oy-
saki günümüz rant tarımcıları toprağı olabildiğince 
hor kullanmaktadırlar. Daha doğrusu, toprağa iha-
net etmektedirler.

Bir ana olan toprak, bitirgen, besleyen ve büyüten-
dir, demiştik. Onun tabii fonksiyonunu sürekli olarak 
devam ettirip yitirmemesi gereklidir. Bu durumda 
onun kendisinin de zorunlu olarak beslenme ihtiyacı 
vardır. Bilindiği gibi toprağın başta gelen en önemli 
gıdası, doğal ortamdan edindiği bitkisel ve hayvan-
sal gübredir. Bunun yanında aldığı gübreyi yararlı 
hale getirmesi için onu sindirip özümsemesi gerekir. 
Onun için de zamana ve dinlenmeye de muhtaçtır.

Yöremizde toprağı işlemede eğer geleneksel uy-
gulama göz önünde tutulacak olursa, toprağın hiçbir 
zaman kimyasal/yapay gübreye muhtaç olmadığı an-
laşılır. Yalnız belirtelim ki, bu aşamada sözünü ettiği-
miz geleneksel uygulama asla bir ilkellik olarak düşünül-
memelidir. Aksine, bilimsel tarımın da inkâr edeme-
yip itibar edeceği hatta ettiği bir uygulamadır.

Yöremizde aynı yıl içinde ekilecek olan tarlaların 
ekim (çift) işi,  kışın yağan karların eriyip ortadan 
kalkmasının ardından en geç nisan ayı sonlarına ka-
dar bitmiş olur. İstisnaî olarak güzlük eken yerler de 
vardır. 

Ertesi yıl ekilmek üzere sürülmesi (herk/nadas  
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yapılması) gereken yerler için 22 Haziran, gündönü-
mü beklenir. Bunun nedeni, sürülecek olan topraklar 
bu tarihe kadar bütünüyle yerden fışkıran çiçeklerle 
donanmış ama henüz tohum tutma olgunluğuna eriş-
memiş, sapları dahi yeşil ve gevrek halde olmasına 
bağlıdır. Toprak bu haliyle sürüldüğü zaman yüzey-
deki bütün bitkisel çiçekli varlık, alt üst olan toprak 
altında kalarak çürümeye terk edilmiş olmakla doğal 
bitkisel gübresini almış olur. Öte yandan toprakla 
buluşan çiçeklerde henüz tohum bulunmadığı için, 
toprak artık sonbahara kadar yeniden otlanıp çiçek-
lenmez. Yani herhangi bir güç kaybına uğramaz. Aynı 
zamanda ertesi yılın ekim zamanı yani ilkbahara ka-
dar 8-9 ay dinlenip mayalanmak suretiyle tava gelir. 
Yağmura, güneşe, kışın kar’a maruz kalmak suretiyle 
de giderek yumuşayıp ufalanarak ekin ekme sırasın-
da tohumu daha güzel sarıp, bereketli hale gelir. 

Ama toprak ana bununla da yetinmez. Ayrıca 
ve aynı zamanda doğal yoldan hayvansal/organik 
gübrelenme durumu vardır. Belirtmiştik, yöresel 
köylerimizde hayatını toprağa bağlı olarak sürdü-
ren köylülerimizin, tarım ve hayvancılığı birlikte 
yürütmekte oldukları bir gerçektir. Bu nedenle bü-
tün köylerde, toplam olarak düşünüldüğünde bin-
lerce büyük ve küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 
Baharın gelip karların erimesiyle beraber bütün bu 
hayvanlar araziye salınır. Önce arazinin bütününde, 
sonra bir müddet merada ve ekinler biçildikten son-
ra tekrar bütününde otlatmak işi, kar yağıncaya dek 
devam eder.

Hep ille ahır gübresi demez miyiz, o zaman dü-
şünmek gerekmez mi, bunca mal ve davarın aylar-
ca araziye bıraktıklarından daha mükemmel gübre 
olur mu? Güneş vurup kurutsa da, yağmurun vu-
rup erittiği işte bu organik gübre, homojen bir şe-
kilde kendiliğinden araziye yayılmakta, sürülen 
tarlalarda toprağa karışmaktadır. Sürüler halindeki 
kuşların bıraktıklarıyla telef olan irili ufaklı hayvan-
ların hatta böceklerin kalıntılarını da yabana atma-
mak gerekir.

İşte anlattığımız bu olaylar toprak ananın doğal 
yoldan beslenip doymuş olması ve kendisini yenile-
mesi olgusuyla da ilgilidir. Başka anlatımla ihtiyacı 
olan bitkisel ve hayvansal organik gübresini her za-
man için doğal yollardan alabilmesi olayıdır.

Bu nedenledir ki yöremizde, toprağın içten içe 
bünyevî ve marazî ölümüne sebep olan kimyasal/
yapay gübre kullanımına asla gerek yoktur.  

Yöremizde toprağın verimi
Yöremizde normal olarak köylünün elde ettiği 

ürünün miktarı, bire 5 ile 8 arasında değişir. Yani bir 
teneke hububattan 5 ile 8 teneke arasında ürün elde 
edilir. Ne yazık ki gerçek budur.

Eğer ekilen tarla herk/nadas ise, en yüksek verim 
ondan elde edilir. Herk ikinci yıl ekilirse (buna herk 
ayağı denir) verim biraz daha düşer. En fazla üç yıl 
(ki ona da kara çöp derler) ekildikten sonra dinlenme-
ye terk edilir. Kendi çalışmalarımızda da yaptığımız 
budur.

Köylü eğer hayvan saklamayacak olursa, salt ta-
rımla geçinmesi asla mümkün değildir. Kaldı ki yö-
remizde kış mevsimi çok uzun, diğer mevsimler çok 
kısadır. Dolayısıyla bir mevsimde bir kereye mahsus 
ürünü hakkıyla alabilmesi, biraz da doğanın lütuf ve 
müsamahasına kalmıştır. Düzgün yağış beklentisi ya-
nında, dolu, kuraklık, fare, çekirge afetine maruz kal-
ma endişesiyle yaşanmaktadır.

Tarlaya kimyasal/yapay gübre atıldığı zaman, ve-
rim ortalama olarak 2 veya 3 oranında bir artış gös-
termektedir. Bir de saman ürününde artış olabiliyor. 
Fakat şurası bir gerçektir ki, elde edilen bu artışlarda 
üreticinin hiçbir yararı söz konusu değildir. Çünkü 
elde edilen ürün fazlalığının kârı, her yıl artan gübre 
bedeli olarak sanayici ve satıcının kasasına gitmek-
tedir. Öte yandan işin daha feci tarafı, bir kez gübre 
atılan bir tarladan, sonraki yıllarda aynı miktar gübre 
atılmadıkça verim elde edilemiyor. Köylü bunu fark 
ettiğinde iş işten geçmiş oluyor.

Teşvik ve vurgun furyası
Kimyasal gübre ve yem icat olup piyasaya sürül-

düğü vakit, imalatçılar ve siyasetçiler bilinçli bilinç-
siz görülmedik bir teşvik furyasına giriştiler. Tabii 
buna girişenlerin politik ve maddî çıkarları vardı. 
Yurdun her tarafında çoğunluğu teşkil eden nüfusa 
hitap ediyorlardı. Beraberinde yeni iş imkânları, ba-
yilikler, bol kazançlar (arkasından vurgunlar). Çün-
kü köylü yapılan reklamlara kanmış ve kullanıma 
akın etmişti. İlk yıllarda belli ölçüde ürün artışı ile 
tanışmıştı.

Ayrıca tarımda at öküz koşup açmadan kurtu-
lup makineleşmenin de gelişmesi ve kimyasal/ya-
pay gübreyle traktör âletinin birlikteliği, çiftçinin 
işine gelir gibiydi. Şu bir gerçektir ki artık bugünün 
köyde çalışan genç kuşağı, kotan koşmak, toprağı din-
lendirmek, çift sürmek, tırpan çekmek, harman dövmek, 
tığ savurmak vb. gibi işleri bilmez. Çünkü tarımda 
makineleşme artık dede baba usulü ile birlikte bütün 
yorucu işleri ve yorulmayı da ortadan kaldırıp ko-
laylaştırmıştır.

Traktörün yaygınlaşması traktörle çalışan sürüm, 
ekim, biçin, yükleme, boşaltma, dövüp savurma vb. 
âletlerin icadı sonucu, eskiden kadın erkek bütün aile 
halkıyla birlikte ayrıca ırgat tutularak 6-7 ay sürekli ça-
lışmakla yapılan işler, fazla insana da gerek kalmadan, 
üst üste toplasanız şimdi 25-30 günde yapılmış bitmiş 
oluyor. Artık yeni kuşak tarımda makineleşmenin  
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getirmiş olduğu bu kolaylıkla ve kimyasal gübre at-
mak suretiyle bütün tarlalarını her yıl ekiyor ve verim 
alıyordu.

(Burada bir parantez açmak gerekir: Bizim büyükle-
rimiz, benzer olayları dinlerken, yaşın ve tecrübenin bi-
rikimiyle, anlatılan herhangi bir işin olumsuz yönlerini 
sezer, adamın sözünü keserek derlerdi ki, “Evet bu senin 
anlattıkların işin enidir, ya bunun uzunu?) Evet, ta-
rım ve hayvancılıkta kullanılan kimyasal gübre ve 
kimyasal yem konusunun bir de uzunu var. Şöyle 
ki aradan 5-10 yıl geçince yavaş yavaş fecaat idrak 
edilmeye başlanıyordu. Her geçen yıl ürün fiyatla-
rı, gübre fiyatlarındaki artışı takip etmediği görülü-
yordu. Üstelik toprak ana da artık kimyasal gübreye 
yataklık etmekle varlığını koruyor, tarımsal işlevini 
sürdürüyordu ama siz ona yapay gübre vermezseniz, 
o da size bir şey vermiyordu. Yani toprak ana giderek 
asaletini yitirmiş oluyordu. Toprağın doğal özellik-
leri ile birlikte doğal güzellikleri, bitki örtüsü de de-
ğişmiş yok olmuştu. Meselâ gübre atılmış bir tarlayı 
dinlendirmeye bıraksanız, ot bitmiyordu. Haros otu 
elde edilemiyordu.

Açıkça söylemek gerekir ki kimyasal gübre top-
rak ananın öz yapısını, kimyasını değiştirdi. Deyim 
yerindeyse. kanını, sütünü bozdu. Buna bağlı olarak 
bitkilerin de kimyası, kokusu, tadı ve dolayısıyla o 
bitkilerle beslenen hayvanların etinin, sütünün, süt 
ürünlerinin de tadı, lezzeti,  bozuldu. Daha doğrusu,  
hububatın, etin, sütün, sebze ve meyvenin nefaseti 
yok oldu, iğrenç bir hal aldı. 

Başka bir benzetmeyle denilebilir ki, toprak ana 
hastalandı, yatağa düştü, serumla yaşar duruma gel-
di. Kimyasal/yapay gübre, gereksiz yere verildiği için, 
ilahî/doğal yapısı bozuldu. Böylelikle ona en büyük 
ihanet yapıldı. Ucu nerelere kadar varan aslî işlevini 
yitirdi.

Kimyasal gübre ve yem’in getirdikleri
Tarımda 
Toprağı nemli tutuyor. Ürünü çabuk yetiştiriyor 

(özellikle bostancılara yarıyor), ürün (çeşidine göre) 
daha dolgun, boylu, parlak, canlı görünüyor. Zorunlu 
olarak insanlar tarafından da tüketiliyor. Ama insan 
sağlığı yönünden bekleneni verip, meselâ bir doğal 
ısırgan çayı kadar yararlı oluyor mu? Doğrusu sağ-
lıkla ilgili olan bu husus, uzmanını ilgilendiren ayrı 
bir konudur. Ürünün verim yüzdesinde artış sağlıyor. 
Tarlanın artık geleneksel olarak herk/nadas yapılması 
ve dinlendirilmesi işine gerek kalmıyor. Hele artık de-
vir traktör devri olduğu için, daha geniş çapta tarım 
yapılabiliyor.

Hayvancılıkta 
Süt, yumurta verimini artırıyor. Nispeten hastalık-

lardan koruyor. Fizikî yönden hayvanların çabuk ge-
lişmesini sağlıyor, özellikle kasaplık hayvanlarda kilo 
artırıyor. Ahır ve kümes besiciliğinde kolaylık sağlı-
yor. Besicinin mera derdi bulunmuyor. Bütün bunlar 
rantiyeler için çok geçerli olgulardır.

Götürdüklerine gelince
Ekmek
Eskiden bir köyde, bir kasabada ya da şehrin ke-

nar mahallelerinde bir evde tandır yakılıp ekmek pişi-
rildiği zaman, çevreyi saran o nefis ekmek kokusunu 
tarif edebilmek mümkün mü?

O koku, etraftan geçen tok insanların bile nefsini 
okşardı. Gerçekten o, ne nefis bir kokuydu! İşte bunu 
bilen nineler ve analar, ekmek pişirdikleri sırada, rast-
gele kapı önünden geçen kimselerin, bilhassa çocuk-
ların ellerine birer taze ekmek tutuştururlardı. Bu asla 
ve asla vazgeçilmez bir gelenekti. Hatta o esnada eve 
bir komşu veya bir misafir uğramış olsa, ona derhal 
bir döğmeç (Bir sahana taze ekmek doğranır, üzerine tere 
veya  sade yağ dağlanıp çileyerek yapılan alüminit bir sade 
yemek) yapıp ikram ederlerdi. Sıcak ekmek sıcak yağ, 
nefaseti bir kat daha artırmaktaydı.

Aynı nefis ekmek kokuları çarşılardaki fırınlar-
dan da caddelere yayılırdı. Bugün 50-60 yaşın al-
tındaki kuşak, sofraların olmazsa olmaz gıdası olan 
ekmeğin, o nefaset ve lezzetinden bihaber olarak 
yaşamaktadır. Bu mahrumiyet kış dirliği olarak ha-
zırlanan yarma, bulgur, erişte, mercimek gibi yiyecek-
lerimiz için de söz konusudur. Bir başka husus, o 
tandır ekmekleri 8-10 gün kalır bayatlamazdı. Şim-
diki kimyasal gübreyle yetişen tahılın ekmekleri, er-
tesi gün yenilemiyor.

İşte tahıla ve hububata o tarifi imkânsız nefaseti, 
lezzeti, tadı veren toprak ana idi. Kimyasal/yapay 
gübre, toprağın mayasını bozup o yetkiyi onun elin-
den insafsızca almıştır.

Meyve ve sebzeler 
Çocukluğumuzda Iğdır’dan gelen kavun karpuza, 

aşhanede bıçağın ucu dokundurulur dokundurul-
maz, bütün haneyi o kavun ya da karpuzun o nefis 
kokusu sarardı. Ya tadı ve lezzeti? Heyhat... Hangi 
birini ele alalım ki…

Sonbaharda eve getirilen ayva veya Posof elma-
sından bir iki tanesini, nine ve analar, yatak odasın-
daki çamaşır sandığına atarlardı. Bahara kadar kış 
mevsimi boyunca o elma veya ayvanın verdiği nefis 
koku, odayı sarmakla birlikte, çamaşırlarımıza, göm-
leklerimize, kazaklarımıza sinerdi.

Bugün bu ve benzeri meyvelerde bir koku his-
seden var mı? Bostan ürünlerinden olan, reyhan 
ile merzeyi, nane ile yarpızı, maydanoz ile aşotu-
nu, şimdilerde ilk bakışta tadına ve kokusuna göre  
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birbirinden ayırabilmek hüner sayılmaktadır.
Yine bostan ürünü turp, şalgam, havuç hatta pa-

tates, eskiden sonbaharda toptan alınıp toprağa gö-
mülür, 5-6 ay süreyle bahara kadar yenilirdi. Şimdi 
aynı şeyi yapıyorsunuz. Bir iki ay sonra ya cillenip 
(yeşerip) içi boşalıyor veya doğrudan çürüyor. Bu da 
kimyasal gübrenin başka bir marifeti. Çünkü o ürün-
ler toprak ananın sütüyle beslenmiş değil.

Mantar 
Yaylalarda, meralarda, dağlarda özellikle eski bü-

yük ve küçükbaş hayvan yatak yerlerinde baş göste-
ren doğal mantarla, şimdi bakkallarda ve marketlerde 
satılan aynı cins kültür mantarları arasındaki tat, lez-
zet, nefaset farkı, her ikisini yan yana getirip ayrı ayrı 
pişirmedikçe kime nasıl anlatılabilir ki…

Kırmızı ve beyaz et 
İlimizde Kars, yine bizim gençliğimizde, Halit-

paşa Caddesi’nin kuzey sırasının orta yerinde bir 
Yeşilyurt Lokantası vardı. Atatürk veya Kâzımpaşa 
Caddesi’nden gelip Halitpaşa Caddesi’ne döndüğü-
nüzde, ilerideki Yeşilyurt Lokantası’nın döner keba-
bının o nefis kokusu sizi karşılar, nefsinizi okşardı. 
Müşteriler bir porsiyonla da doymazdı…

Şimdilerde hemen bütün lokantaların girişinde 
döner kebap var. Fakat bu kebapta ne o nefis koku var 
ne de o lezzet. Çünkü et o et değil. Peki, nedir diye-
cek olursanız, şişe dizilmiş olan et, ya kimyasal gübre 
atılmış tarlanın otu samanıyla, ya da kimyasal yemle 
beslenen hayvanın etidir derim.

Bir de marketlerden alınan tavuk etine bıçağı vur-
duğunuzda, ortaya çıkan o iğrenç siyah kemikler, in-
sanda iştah mı bırakıyor… Ya çiftlik yumurtalarının 
ortasındaki bomboz tiksindirici nesneye, yumurtanın 
sarısı demek mümkün mü? Salt bu örnekler, kimyasal 
hayvan yeminin etkisinin ne olduğunu anlamaya yeter.

Süt ve süt ürünleri 
Yerel deyimle kalktık kalkmadık bizde atalarımızdan 

intikal bir âdet vardır, evimizin kışlık yağ ihtiyacını 
mayıs ve haziran aylarında tedarik ederiz. Bu bir ge-
lenektir. Bunun nedeni, yöremizde bütün arazi (tar-
lalar, meralar, yaylalar) mayıs ortalarından itibaren 
çiçeklenir, gündönümüne dek, doğanın o sayısız ve 
emsalsiz çiçekleri araziyi bezeyip bir halı gibi örter. 
İşte o günlerde, o çiçekleri yiyen hayvanlardan elde 
edilen süt ve süt ürünleri, özellikle tereyağı, en mak-
bul ürünlerdir.

Rantiye kesimi türlü oyunbazlıklarla/reklam-
larla medyada insanlarımıza devamlı tembihatta 
bulundular. Aman ha... Hayvanî yağlardan kaçı-
nın. Zinhar yağlı süt, yağlı yoğurt, yağlı peynir, 
tereyağı vb. tüketmeyiniz, denilerek halkı, içinde 
neidüğü belirsiz, ambalajı güzel pelte ve sıvılara 

yönelttiler (Zeytinyağı hariç, onlar evimize girme-
miştir. Sofrada yoğurdun kaymağı, kardeş kavga-
sına vesiledir!).

Oysaki yenilmemesi gereken hatta çoğu kez yeni-
lemeyen hayvanî yağlar, Kimyasal/yapay yemle veya 
bazı yerlerde şeker fabrikalarından çıkan küspe deni-
len o tiksindirici şeylerle beslenen hayvanların sütün-
den elde edilen ürünlerdir.

Nitekim şimdilerde medyada ve bilimsel çevre-
lerde bir eskiye dönüş, organik tarım ve hayvancılığa 
teşvik hareketleri görülmektedir. Bu, memleket hesa-
bına sevinilecek bir durumdur. Çok geç uyanılmış da 
olsa, bir bakıma toprak anaya itibar iadesi davranışı-
dır. Böyle durumlarda yazarlar pardon veya günaydın 
(alay anlamında) diyerek söze başlarlar. Bunca tahri-
battan ve iş işten geçtikten sonra, bizim büyüklerimiz 
hayatta olsalar, “Efendim geceniz hayıra kalsın!” 
derlerdi. Yani karanlığa, zulmete düşmeden önce ak-
lınız neredeydi?).

İtibar iadesi nasıl olur?
Organik tarım ve hayvancılık için, öncelikle top-

rak anaya, kanıksatılarak esas vasfını yitirmesine 
sebep olan kimyasal/yapay gübre denilen melâneti 
unutturup, eski doğal haline dönüştürmek gerekir. 
Bunun için de bir hususta toprağı işlemekte biraz 
sabırla, dede baba usulünü uygulamak tek çıkar 
yoldur. İlkbaharda toprağı yapay gübreye itibar-
la oracıkta sürüp ekmek doğru değildir. Yukarıda 
değinmiştik, geleneksel tarımda kotan sürme yani 
toprağı herk/nadas yapma işine atalarımız önem 
vermiş, bu konuda zaman ve emek bakımından çok 
fedakârlıklara katlanıp asla ihmalkârlık yapmamış-
lardır.*

Eskiden 3-4 ailenin imkânlarını bir araya getirip 
tek kanat bir kotana, 6 ile 8 boyun (çift) öküz koşa-
rak, 20-30 günde sürülebilen 100-150 dönüm kadar 
yer, bugün artık traktörün getirmiş olduğu imkân 
ve kolaylıkla 2-3 günde sürülebildiği için, her yıl 22 
Haziran gündönümü dikkate alınarak, ekilecek olan 
tarlalar bütünüyle herk/nadas yapılıp, ertesi yıl ekil-
mek üzere dinlenmeye terk edilmelidir. Hiçbir zaman 
kimyasal/yapay gübreye yem’e itibar edilmemelidir.  
Elden geldiğince yakacak ihtiyacının haricinde kalan 
ahır gübresi de tarlalara serpilmelidir. 

Belirttiğimiz şekilde birkaç yıllık sabırlı çalışmayla, 
esas yapısı bozulmuş, deyim yerindeyse, sütü soğul-
muş toprak kendisini toparlayıp aslına rücu edecektir. 
Çünkü toprak nankör değildir, ana yüreği taşır. Ona 
nankörlük ve ihanet eden insanoğludur. Bizim pratik 
tecrübe ve kanaatimiz bu yöndedir.
*  Geleneksel kotan sürme, hérk/nadas hakkında en ince detayları-

na kadar inerek anlatılan yazımız; “Türk Folklor Araştırmaları” 
dergisinin 169,170,171,172. ( 1963) sayılarında yayımlanmıştır.
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