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Prof. Dr. Derya
Önder

Koronavirüs ve Tarım

Temiz Sohbetlerin bu ayki konuğu için rotamızı Antalya’ya
çeviriyoruz. Slow Food Antalya Lideri Ezgi Dursun, bizler için
Nazlı Pişkin ile bir araya gelip harika bir söyleşi gerçekleştirdi.
Çocukluğu Antalya'da geçmiş ve o coğrafyadaki kültürel dokuyu iyi
tanıyan, toprağın ve gelenekselliğin kıymetini bilen, bu değerleri en
güzel biçimde okuyucuları ile paylaşan bir yemek kültürü yazarı,
tarihçi ve çevirmen Nazlı Pişkin. Uzun yıllardır İstanbul'da
geleneksel yemek kültürü çerçevesinde gerçekleştirdiği fermantasyon,
baharat, kokulu otlar vb. ile ilgili atölye çalışmaları ve Akdeniz
havzasında kurulmuş çeşitli uygarlıkların yeme-içme kültürlerinde
süreklilik ve değişimler bağlamındaki araştırma yazıları ve çevirileri
ile literatüre yaptığı katkılarla gastronomi denince ilk akla gelen
isimlerden. Yemek kültürü ve tarih konularındaki çeşitli kitap
çevirileri ve çeviri çok yazarlı ansiklopedik formatlı kitap
editörlükleri bulunan Nazlı Pişkin’in son çevirisi, Tony Hill
tarafından kaleme alınan " Kokulu Ot ve Baharat Ansiklopedisi” adlı
kitap.
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ED: Yaşadığımız,
büyüyüp
beslendiğimiz coğrafya
ve toplum, yemek
kültürümüzü ve
beslenme
alışkanlıklarımızı sizce
nasıl etkiliyor?
Antalya'nın yemek
kültürü ve gelenekleri,
sizce ne gibi
faktörlerin etkisi ile
oluşmuştur?
NP: Tarihsel süreçte
coğrafya, hem flora ve
fauna üzerinde hem
de toplulukların hayat
koşulları üzerinde
şekillendirici olduğu
gibi geleneklerinin
oluşmasında da
etkilidir. Antalya’nın
Anadolu’nun büyük
sıradağlarından
Toroslar’dan başlayıp
Akdeniz’e dayanan,
başka bir ifadeyle benim “yayladan ummana” diye tabir ettiğim
coğrafyası, tarım ve hayvancılıkta çok çeşide imkan tanıyor.
Dolayısıyla her mevsim çeşitli ve taze yiyecek malzemesi bulunması
büyük bir avantaj. Coğrafyanın topluma etkisi, Toroslar’daki
ilçelerin sakinleriyle Akdeniz’e sıfır ilçelerin sakinlerinin hayat
koşullarının konut mimarisinden tutun uygulanan mevsim
ritüellerine kadar farklılık göstermesidir. Örneğin Elmalı ile Alanya,
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Korkuteli ile Gazipaşa bir tutulamaz. Ayrıca, coğrafyanın getirdiği
fark sadece kuzey-güney yani yüksek-deniz kıyısı farkı değildir.
Ayrıntılı incelendiğinde Antalya’nın batı kıyısı ile doğu kıyısı
arasında da yemek kültürü açısından fark olduğu görülebilir. Finike
ile Alanya mutfağı, Kaş ile Gazipaşa mutfağı aynı değildir.
Toplumsal olarak bakıldığındaysa geleneksel Antalya mutfağında
yerleşik halk ile konar göçer halkın malzemeleri elde etmesi,
yetiştirmesi, bunları işlemesi, saklaması, yiyecek eşleştirme usulleri,
yiyeceği sofrada sunma biçimleri farklıdır. Bir de mübadele ile
Selanik ve Girit’ten Antalya merkeze ve ilçelerine gelenlerin
getirdikleriyle daha da katmanlanan, zenginleşen bir Antalya
mutfak kültürünü vurgulamak şart tabii.
ED: Antalya denince çocukluk günlerinizden aklınızda kalan,
gülümseyerek andığınız sofraların olmazsa olmazları var mıydı?
Günümüz ile o zamanları kıyaslayacak olursak olumlu ve olumsuz
yanlarından kısaca bahsedelim mi?
NP: Çok şey var! Ağustosta bol domatesli, acılı cive, mevsiminde
şakşuka, karışık olta balığı tavası, taratorlu mercan, taratorlu
sebze haşlamaları mesela taratorlu ufak, taze patates, sacda oğlak,
nohutlu dikenkabağı yemeği, şerbetine ıtır katılan Arap kadayıfı,
her evde kaynatılan mevsime özgü reçeller, Aksu susamından
tahinle nefis hibeş, Akseki tulumu, Alanya muzu, Kemer
mandalinası, kandil ve arefe günlerinde sokaklarda duyulan pişi
kokusu, saat kulesinin dibindeki kurabiye fırınından içi boş (ki
İstanbul’a üniversiteye geldiğimde beze dendiğini öğrendim)
Ramazan’da çarşıda 18’in “Bağaçası”, çöveni bol, şekeri kararında
tahin helvası, pazar yerlerinde demet satılan nergislerin kokuları,
kiloyla satılan marullar...
ED: Kış hazırlıkları dendiğinde ülkemizde inanılmaz bir zenginlik
var. Her bölgenin ayrı alışkanlıkları var. Turşu her yerde kuruluyor,
reçeller her yerde kaynatılıyor, erişteler, tarhanalar, pestiller,
pekmezler, nar ekşisi, meyve/sebze kuruları vs... her bölgede farklı
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içerikler ile hazırlanıyor. Özellikle Akdeniz bölgesine baktığımız
zaman kış hazırlıkları dendiğinde ilk aklınıza gelen örnekler neler
olur?

NP: Akdeniz bölgesinin
sahil kesimindeki iller ile
iç kısımdaki iller
arasındaki rakım farkı,
yine malzeme çeşitliliğini
nedenlerinden. Rakım
farkı, nem oranında da
çok etkili. Bu iki temel
etken bölgedeki illerde
kış hazırlıklarında genel
bir fark ortaya çıkarır:
Kurutma. Burdur gibi
nem oranı düşük bir
ildeki kış hazırlıklarıyla
Antalya, Mersin gibi sahil
kesimindeki illerdeki kış
hazırlıkları arasındaki en
belirgin fark kurutma tekniğiyle hazırlanan yiyeceklerin çeşididir.
Nem, kurutma üzerinde Antalya örneğinde olduğu gibi bazen tek
bir il bazında bile fark yaratır. Doğal koşullarda sebze/meyve,
tarhana, erişte kurutmak için nem oranının düşük, hava
sirkülasyonunun iyi olması gerekir. Bir de fırında kurutma tekniği
var tabii. Sahil illerinde kış hazırlıklarından fırında kurutma
tekniğiyle yapılan bir ürün peksimettir. Peksimet, esasen denizci
yiyeceği olup fırında kurutulduğundan nem oranı yüksek il ve
ilçelerdeki diğer meslek gruplarına mensup halkın da kışın
kilerinde bulunan bir yiyecekti. Günümüzde peksimet, Akdeniz
bölgesinde unutulmaya yüz tutmuş bir yiyecek.
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ED: Karbon ayakizi bir yandan, iklim değişiminin sonuçları, nüfus
artışı, temiz toprak ve temiz su kaynaklarının azalması bir yandan...
Ülkemizden ve dünyadan örneklere baktığımızda, günümüzde
yaşadığımız ekolojik sorunlara çözüm amacı ile oluşturulmuş
yüzlerce ayrı hesap var sosyal medyada. Baktığınızda her birisi
toplum üzerinde atıksız yaşam konusunda bir farkındalık
oluşturmaya çabalıyor. Tüm bunlar olurken, oldukça sık karıştırılan
üç kavram var; İsraf, Ziyan ve Atık. Bu üç kavram arasındaki farklar
nelerdir? Atıksız Mutfak kavramı konusunda söylemek istedikleriniz
ve okuyucularımıza öneriliniz var mı?
NP: İsraf ve ziyan bizim geleneksel kültürümüzde hayatın her
aşamasında kaçınılması gereken uygulamalar olarak zaten var. Atık
ise esasen, endüstri ve çevre bağlamlarından bildiğimiz bir kavram.
İsraf, ziyan, atık birbirinden ayrışan kavramlar. Şimdilerde hepsi
sanki birbirinin yerine kullanılıyor. Hal böyle olunca da neyin hangi
ölçekte, nasıl yapılabileceği konusunda karışıklıklar olabiliyor. Ben
ev ölçeğinde gıda israf ve ziyanının önlenmesi için, geleneksel
saklama, işleme ve yeniden kullanma tekniklerimizin,
reçetelerimizin hatırlanması için gayret gösteriyorum. Hem sosyal
medyada hem atölye ve seminerlerimde bu böyle.
Aslında mesele İngilizce “waste” sözcüğünün Türkçe’deki çeşitli
bağlamlarda farklı karşılıkları olduğunu yadsımakla ilgili. O halde
bir bakalım: İsraf, bir kaynağı boşa kullanmak, gereğinden fazla
kullanmak. Ziyan, bir kaynağı, nasıl yararlanacağını bilmeden
kullanmak nedeniyle fazlayı heder etmek. Atık, kimi durumlarda
çöp kimi durumlarda çöp bile olamayacak yan ürün. Çöpü
geridönüştürebilirsiniz çünkü. Mutfakta israf, ziyan, çöp ve atık
hepsi söz konusu olabilir. Gayem bunların mümkün olan en az
seviyede olması için ipuçları vermek. Az satın al, yeniden kullan,
kendin yetiştir, fermante et, çürüt gibi sloganlarla evlerde,
balkonlarda, bahçelerde neler yapılabileceğine örnekler veriyorum.
Geleneksel fermantasyon tekniklerini ve yiyecek malzemelerinin
mutfakta farklı kullanım şekillerini hatırlatmayı özellikle
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önemsiyorum. Fermantasyon aslında bir yönüyle ziyansız mutfak
mutfak tekniklerinden. Çünkü fermantasyon teknikleri, malzemenin
hakkının sonuna kadar verilebilmesini sağlayan bir teknik. Evde
birkaç sebze kaldıysa birleştirip uygun teknikle fermante bir gıda
elde edebilirsiniz. Ziyansız mutfak bakış açısıyla da
fermantasyonun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
Probiyotiklerin önemi her geçen gün biraz daha ortaya çıkıyor, daha
fazla insan önemini kavrıyor. Bunu da geleneksel saklama tekniği
olan fermantasyonun itibarının iade edilmesi, ziyansız mutfak
farkındalığının oluşturulmasıyla iç içe.
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TERRA MADRE AĞI NEDİR?
Nedim Atilla / Slow Food Türkiye
Kurucu Liderlerinden
Terra Madre Ağı Terra Madre (Toprak
Ana) Ağı Slow Food tarafından 2004
yılında kurulmuştur. Ağ, gıda üretiminin
aktif üyelerini, dağıtım zincirlerini
birleştirerek sürdürülebilir tarım, balıkçılık ve gıda üretimini
yaymayı amaçlamaktadır. Terra Madre; küçük ölçekli çiftçileri,
hayvan yetiştiricilerini, balıkçıları, gıda zanaatkârlarını,
akademisyenleri, aşçıları, tüketicileri ve 160 ülkeden gençlik
grubunu kapsayan bir ağdır.
Slow Food tarafından kurulan Terra Madre Ağı, gıda
topluluklarının kapasitelerini artırarak kaliteli, temiz gıda
üretimini sağlamıştır. Halka iç içe çalışılarak, gıda üretiminin
değişik yaklaşımlarının görünürlük kazanması ve bilgileri
paylaşarak kurulan bu ağın güçlenmesi sağlanmıştır. Güney
Amerika’dan bir grup akademisyenin ekolojik tarımı
yaygınlaştırmaya çalışmasından, Ugandalı ve Kenyalı çiftçiler
arasındaki takasa, ya da Kanada’daki küçük ölçekli çiftliklerin
bisiklet turundan, Avustralya’daki bir gıda topluluğunun yerel
bilgisine uzanan çeşitlilikteki örnekleri yücelten bu ağ
sayesinde apayrı konular gündeme gelmekte ve sorunlara
çözüm aranmaktadır.
Aynı zamanda iki yılda bir yapılan küresel toplantıları,
bölgesel-ulusal toplantılar, her yıl 10 Aralık uluslararası
aksiyon günü ve gıda sistemi ile ilgili olan bütün uluslararası
projelerle bağlantılı etkinlikler düzenlenmektedir.
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Terra Madre pozitif küreselleşmeyi temsil eder. Tarımdaki
endüstriyel girişime ve yemek kültürlerinin standartlaşmasına
teslim olmayı reddedenlerin sesi olmuştur. Gıda toplulukları
gıda üretiminin çevre ile uyumlu bir ilişkisi olması gerektiğini
ilan ederek geleneksel uygulamaların kültürel ve bilimsel
değerlerini destekler.
Dünya çapında tanınan, 2400 gıda topluluğundan oluşan bu
ağ, iki senede bir yapılan küresel buluşmalar ve 2004’ten beri
dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan bölgesel toplantılar
sayesinde genişleyerek günümüzdeki haline ulaşmıştır.
Bu toplantılar binlerce çiftçiye, balıkçıya, zanaatkâr gıda
üreticisine ve şefe birçok konu hakkında tartışma, bilgilerini ve
tecrübelerini paylaşma fırsatı sağlamış ve günlük işlerine ortak
bir vizyonu paylaşan ulusal bir topluluğun pozitif enerjisiyle
dönmelerine yardımcı olmuştur.
Uluslararası Terra Madre buluşmaları 2012 yılında ilk defa
Salone del Gusto gıda fuarı ile beraber yapılmış; değişik
kıtalardan gelen gıdaların olağanüstü çeşitliliğini geniş bir
katılımcı kitlesine sunan tek bir organizasyon haline gelmiştir.
Farklı ülkelerden gelen toplulukları bir araya getirerek değişik
konuları tartışma olanağı sunan belirli toplantılar
yapılmaktadır.
Örneğin, 2010 yılında ilk kez Sofya’da düzenlenen Terra Madre
Balkanlar, aynı bölgedeki çeşitli ülkelerden gelen gıda
topluluklarını buluşturması bakımından türünün tek örneğidir.
Balkan ülkeleri, ortak gıda kültürüne ve benzer sosyoekonomik
koşullara sahip olduğundan, bu ülkelerdeki kırsal mirasın
korunması ortak ve sınır ötesi bir çabayla mümkündür. Etkinlik
her iki yılda bir gerçekleştiriliyor.
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ÖZEL TERRA MADRE GÜNÜ- 10 ARALIK
Yerel gıda kültürlerini korumak ve güçlendirmek için yapılan
bu aktivitelerle beraber Terra Madre Ağı her geçen gün hızla
büyümeye devam ediyor. 2009 yılından bu yana her sene, Slow
Food’un 1989’da kurulduğu gün olan 10 Aralık’ta kutlanan
Terra Madre Günü, Slow Food Terra Madre Ağı üyelerinin
sürdürülebilir üretim ve tüketim için yerel karar alıcılara
seslerini duyurabilecekleri bir gün haline gelmiştir. Terra
Madre Günü yerel gıdanın küresel boyutta fark edilmesi ve
kutlanması bakımından çok önemli bir yere sahiptir. Slow
Food’un aktif olduğu ülkelerde her sene yüz binden fazla
insan; buluşmalar, tartışmalar, piknikler, yemekler, tarımsal
geziler ve daha birçok başka etkinlik etrafında bir araya
gelmektedir.
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Mersin’de Evlerdeki Yemek Kültürü
Yasmina Lokmanoğlu/Preserved Slow Food
Tarsus Lideri
Mersin merkeze yani Deliçay ile Müftü
Köprüsü arasındaki alana dışarıdan bakıldığı
zaman kendine özgü bir yemek kültürünün
olmadığı sanılır. Bu kanıyı yaratan da son 200 yıldır göç ile gelenlerin
kurduğu bir kent olmasıdır. Demografik yapısının bu kadar hızla
değişiyor olması kendi bellek arşivini de oluşturamamasının sebebidir.
Mersin’e ilk gelen ailelerden biri olan anne tarafım olan Nader ailesinin
Mersin’e 1859 yılında, Tripoli Cebel’i Lübnan’dan geldiği yazar nüfus
kayıtlarımızda. Daha sonra keza İtalya’dan gelen anneannem ve baba
tarafım olmuş. Bizim mutfağımızda kullanılan tarifler o günden beri
nesilden nesile aktarılır. Mersin’de yaşayan her eski ailenin etnik
kökeni ne olursa olsun, tarifleri hep aileden gelen tariflerdir.
Herhangi bir tarifi tartışırken çok sık şu ifadeye rastlarım “Biz o tarifi
öyle değil böyle yaparız”. Örneğin dövülmüş et ile yapılan Davutpaşa
tarifinde küçük misket köftelerin her birinin içerisine çam fıstığı
(sunubar) konur. Sonra bunu bol limonlu bir sos ve üstüne de bol
maydanoz serperek yaparlar. Bugün Lübnan yemekleri kitaplarında bu
tarif böyle değildir. Mersin mutfağında yüzlerce örneğe rastlarsınız.
Mersin mutfağını tanımayan insanlar genelde bu ev mutfağını
bilmeyenlerdir. Aslında çok değerli ve kadim tarifler yer alır
mutfağımızda. Zaman zaman bizler kenti tanıtmak amacıyla gelen
misafirlere birleşip yemek kültürümüzden örnekler veririz.
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Benim yaşadığım örneklerden biri önümüzdeki ay Mersin’de yaşayan
Hristiyanlar için Noel Bayramı kutlamaları, 4 Aralık Azize Barbara’yı
anarak başlar. Bunun için sliha diye dövmeden yapılan tatlı hedik
hazırlanır. Üzerine bol nar, fıstık, ceviz gibi bereket sembolleri serpilerek
servis edilir. Günümüzde Lübnan’da bu özel gün anmadan çok çocuklara
yönelik kutlama gibi yapılıyor. Çocuklar komşuları dolaşıp çikolata gibi
ürünleri sepetlerine dolduruyorlar. Yani biraz Amerikan filmlerinin
etkisiyle bir nevi cadılar bayramına dönüşmüş. Keza evlerde sliha yerine
mamul gibi ürünler ikram ediliyor.
Anneannem Venedik asıllıydı. Aslı Fritole Veneziane olan bugünkü
lisanda Fritelle Di Carnevale diye adlandırılan bir Venedik tatlısı yapardı.
Bugün bu tarif artık Venedik’te değişmiş ve başka bir şekilde servis
yapılıyor. Melemez köyü, Girit’ten gelenlerin yaşadıkları bir köydür.
Kendi mutfak kültürlerini yaşatmak ve turizme dönük servis edebilmek
için bir için bir proje yapmışlardı. Girit’ten bir aşçı davet ettiler. Kendi
tarifleriyle yeni Girit Mutfağını karşılaştırdılar. Gelen aşçı 200 yıllık bu
eski Girit Mutfağının artık adada uygulanmadığını ve korunması
gereken bir mutfak olduğunu onlara iletti. Bunun gibi sizlere yüzlerce
tarif verebilirim. Kentlerin yemek kültürü, gizli hazineleri, ev ziyaretleri
ve aileler ile sözlü tarih görüşmeleri yaparak çıkarılır, reçetelenir ve
saklanır. Mersin sürekli göç alan ve göç veren bir yerdir. Onun için bu
araştırmayı yapacak kurumun bir an evvel kurumsallaşıp takip ve
uygulama misyonunu üzerine alması gerekir.
Bugün Mersin’deki lokanta kültürü maalesef bizim zengin mutfağımızı
yansıtmıyor. Ülkemizde birbirinin tarifi taklitler ve marketlerden alınan
tatları birbirinin benzeri ürünler ile zaten olmaz.
Biz Mersinliler ele ele verip yemek kültürümüzü koruyacak çalışmalar
yapmalıyız. İlçelerimizi ziyaret etmeliyiz. Yöresel ürünlerle yemek
tariflerini bir an önce korumaya almalıyız.
https://www.guneygazetesi.com/yazi/1063/mersinde-evlerdeki-yemek-kulturu.html
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Koronavirüs Salgını ve Tarım
Prof.Dr.Derya ÖNDER
ÇÜ Ziraat Fakültesi/ Slow Food
Adana
Dünya Sağlık Örgütünün tüm
dünyada hastalığı “pandemi”
ilan ettiği bu dönemde virüs
için gerekli karantinalar
kısıtlamalar belki aylarca
sürecek ve bitiş tarihleri
belirsiz görünmektedir.
Bizler pandeminin dünyadaki
tarım sistemleri üzerindeki
dolaylı etkilerine diğer bir ifade
ile tarihe tanıklık etmekteyiz.
Koronavirüs (Covid-19) salgını dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
yaşamın her alanında çok önemli değişikliklere sebep oldu ve
olmaktadır. Sağlıktan tarıma tüm sektörlerde, eğitimden iş hayatına
her alanda yaşadığımız olağanüstü gelişmelerin etkilerini önümüzdeki
yıllarda da göreceğiz.
Koronavirüs salgınının dünyanın tüm toplumlarında meydana getirdiği
öne çıkan üç önemli değişiklik; hareketliliğin azalması/durması,
belirsizliğin/istikrarsızlığın artması ve sağlık endişesiyle oluşan yeni
tutumlardır. Hayatın akışındaki bu değişiklikler, ekonomide arz-talep
dengesini ve fiyat oluşumunu şok niteliğinde etkilemektedir. Turizm,
sanayi gibi birçok sektör pandemi döneminde önemini yitirirken tüm
insanların yaşamının devamlılığı için gerekli gıdaların temini için
çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda birçok ülke ardı ardına
tarımsal faaliyetlerin ve gıda üretiminin devamı için önlemler
açıklamaktadır.
Ülkelerin aldıkları önlemler kapsamında; karantina uygulamaları,
sınırların kapatılması, ulaşımın engellenmesi, hatta sokağa çıkma
yasağına kadar varan önlemlerin yaşamsal gereklilik olan tarım ve gıda
üretimi ve tüketimini nasıl etkileyeceği tartışmaları gündemin ana
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konuları arasında yerini almaktadır. Öte yandan, tarımsal üretim ve
gıda güvenliği konusunda ise farklı görüşler söz konusu olmakla
birlikte, tüm dünyada bu salgın bir kez daha tarım ve gıdanın önemini
ön plana çıkarmıştır. Endişe verici olan, gıda sistemlerinin bozulması ve
gıda güvenliği üzerindeki etkisidir. Hemen hemen tüm ülkelerin gelir
yelpazesindeki gıda dağıtım kanalları büyük ölçüde kesintiye
uğramıştır.
İnsan sağlığını korumada tıbbi yöntemler dışındaki en önemli
unsurları; her insanın temiz sağlıklı suya ve gıdaya ulaşma haklarıdır.
Bu bağlamda, su ve gıda günümüzde ve gelecekte dünyadaki stratejik
en önemli iki üründür. Bu açıdan mevcut su kaynakları korunurken,
diğer yandan tarımsal üretimin artırılması mutlak bir zorunluluktur.
Tüm ülkeler için tarım sektörü, stratejik bir sektördür. Üreticilerin bir
kez üretimden koptuktan sonra tekrar tarımsal üretime dönmeleri
oldukça zor, hatta olanaksızdır. Ayrıca tarımsal üretimde salgın
döneminde mevsimlik işçi ile yürütülen tarımsal faaliyetlerde büyük
sorunlarla karşı karşıya kalabilir. İşçilerin ürün toplamak için toplu
olarak taşınması, barınması salgın riskini artıracağı için kısıtlamalara
gidildiğinde de ürünlerin hasat edilmesi, toplanması ve bakımı
konularında sorunlar olacaktır.
Tarımsal ürünler ve gıdalar üretilmez ise insanların beslenmesi
gerçekleşemez. Üretilmezse tüketilemez. Üretilmezse kıtlık ve açlık
yaşanır. Hastalığın tedavi süreçleri ile henüz net bir ilaç tedavisi
olmadığı bu dönemde sağlıklı gıdaya erişim ve tüketimi ayrıca
önemlidir. Ülkelerin tarımsal ürünler ve gıda üretimi açısından kendi
kendine yeterliliğin önemi bir kez daha ön plana çıkmıştır.
Bu dönemde çözüm; çiftçilerin tarım ürünlerini üretebilmeleri için
desteklenmeleri- güçlendirilmeleri ve tüketicilerin de bu gıdalara
uygun fiyattan sürdürülebilir bir şekilde ulaşabilmelerinin
sağlanmasıdır.
Koronavirüs salgınıyla tarım sektörünün stratejik öneminin daha çok
ortaya çıkması, toplumsal bir farkındalık oluşturmuştur. Bu
farkındalıktan yararlanılarak ve kırsalda iş ve yaşam şartları
iyileştirilerek, gençler başta olmak üzere tarımla ve kırsalla ilişkili ve
ilgili olanların tarıma ve kırsala dönmesinin sağlanması büyük önem
taşımaktadır. Koronavirüs salgını, ülkelerin gıda üretiminde kendine
yeterlilik politikalarını daha çok öne çıkarmasını sağlamıştır.
14

Çok iklimli olmanın sağladığı ürün çeşitliliği avantajı ileri teknoloji
kullanımıyla desteklenirse Türkiye kendine yeterliliği yani gıda
güvencesini rahatlıkla sağlayabilecektir. Gıda güvencesini sağlamak
için büyük işletmeler oluşturma çabaları yanında Türkiye’nin tarımsal
yapısına uygun, tarımsal kaynakları ölçüsünde optimum işletme
büyüklüğüne sahip ve sürdürülebilirliği daha iyi sağlayan küçük aile
çiftçiliğinin de yaşatılmasına ağırlık verilmelidir. İmkanlar ölçüsünde
evlerin bahçeleri içinde oluşturulacak küçük üretim alanlarında veya
tarımsal üretim dışı arazilerde kurulan hobi bahçelerinde taze gıda
üretim çabalarının da gıda güvencesine ve hatta gıda güvenliğine
önemli katkılar sağlayacağı göz ardı edilmemelidir.
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