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TEMİZ SOHBETLERİN İLK KONUĞU
Tarsus Yeryüzü Pazarı Lideri FUAT TOGO

Coğrafya Kaderdir. (İbn-i Haldun)
Yaşanan iklimin, doğanın, bulunduğu yerin özelliklerini
alır doğa ve toplum. Coğrafya kaderdir deyince bunu da
düşün çünkü insanların kaderleri yaşadıkları coğrafya ile
birleşir.
Foça, Şile ve Gökçeada’dan sonra Türkiye’nin 4’üncü,
dünyanın ise 70’inci ‘’Yeryüzü Pazarı’’ Tarsus’a
kuruluyor.
Öncelikle Tarsus Yeryüzü Pazarı Lideri Fuat Togo’yu kendinden dinlemek istersek bize kendini
nasıl tanıtmak ister? Tarsus doğumlu, TAC mezunu, Marmara iktisadı bitirdikten sonra önce
askere giden ve sonrasında baba mesleğine devam etmek için Tarsus’a geri dönen biriyim
demem yeterli olur sanırım.
Küreselleşme, iklim değişikliği, fastfood, gıda güvenliği, açlık, obezite, diyabet, biyoçeşitlilik ….
Önümüzde karanlık bir tablo var:
‘’Yeryüzü Pazarları (earth markets), hızlı yaşam temposuna karşı bir duruş geliştirmek ve yok
olmaya yüz tutmuş yerel yeme-içme alışkanlıklarını korumak amacıyla İtalya’da başlatılan Slow
Food hareketinin bir parçası. Sağlıklı ve hakkaniyetli beslenme kurallarını hayata geçirmek için
kurulan bu pazarlar, iyi, adil ve temiz üretim yapan yerli üreticilerin tüketicilerle buluşmasını
sağlamasının yanı sıra yerel gıda kültürlerinin ve biyoçeşitliliğin korunması açısından da önemli
bir görev üstleniyor.’’
Kısaca slowfood kendini ‘iyi, temiz, adil’ gıda’ olarak tanımlıyor. Sizce iyi, temiz ve adil gıda
tanımın açılımı nedir? Bu kelimelerden ne anlamalıyız? ‘İyi, temiz ve adil gıda’ çok güzel
özetlenmiş, çokta kullanılması gereken bir slogan aslında. Üçü de kendi içinde saatlerce
konuşmayı hak edecek kelimeler. Bugün çok kullanılan birkaç kelime daha var: birisi organik,
bir diğeri ise doğal. Ama bunların tanımlamakta zorlanıyoruz, tam yerine oturmuyor; hiçbir
zamanda tam yerini bulamayacak gibi. Organiğin açılımı ve karşılığını bulmak çok zor, doğal
demek daha doğru sanki. Organiğin belli bir dokümanı olması gerekiyor, belli bir check-in
listesi…Örneğin belli tohumlar kullanılacak, üretim yapılan yerin çevresinde belli şeyler
olmayacak gibi. Bu yüzden slowfood burada çok güzel 3 kelime bulmuş ve bunları sürekli
kullanmaya devam etmeliyiz.
Aslına bakarsanız bu kelimeleri anlamak için şu soruyu sormalıyız: Gıda ne zaman bozulmaya
başladı? Gıdanın esas bozulmaya başladığı dönemler şehirleşmenin hızlandığı dönemlere denk
geliyor. Ve gıda bozulmaların temelini oluşturan katkı maddeleri ise ne zaman çok büyük
oranlarda kullanılıyor? Savaşlarda: 1. Dünya Savaşı, 2.Dünya savaşı gibi… 2. Dünya savaşı
katkı maddelerinin en çok kullanıldığı dönem çünkü çok fazla asker dışarda ve yiyeceğin
bozulmaması lazım ama bu durumda yiyeceklerin içindeki değişikler örneğin yağ-tuz oranları
muamma…
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Ve uzun bir süre insanlar gıdaların bozulmasına şahit oldu; ne yazık ki gıdayla birlikte
toplumda bozulmaya başladı. Geleneksel alışkanlıkların yerini fastfood aldı ve bu bir
devrimdi. Hızlı yemek ne güzel, her şey var içinde, tatları harika ve maalesef doğallıklar
günbegün kayboldu.
Türkiye’de ise durum biraz daha iyiydi sanki yakın zamanda olmasa bile geçmişte yapılan bir
istatistikte evlerimizde yüzde 60 oranında tencere yemeği yendiği biliniyor, yani tek kap yemek
çıkıyor ve sofralarda bunlar tüketiliyor. Bu oranının çok düşmediğine inanmak istiyorum. Fakat
küreselleşme ile birlikte büyük şehirlerde bu oranın düştüğü konuşuluyor. Slowfood bu noktada
bir felsefe sunuyor, sadece yiyecekten bahsetmiyorum. Bunu minimalizm diye adlandıranlar da
var. Peki bu felsefe nedir? Daha sakin yaşayacaksın, yöresel yiyeceksin, şehir yaşamında
kendine göre bir hayat çizeceksin, çok fazla yer kaplamayacaksın, çok büyük ölçekli yerlerde
yaşamayacaksın, daha doğal şeyler kullanacaksın. Ve en önemlisi her şeyi yapmadan önce bir
duracaksın onu bir anlamlandıracaksın; örneğin yemeğin tadını almadan içeriğini bilmeye
çalışmak gibi. Kısaca hayatını anlamlandırman lazım.
Yeryüzü pazarlarının amacı ise ‘iyi, temiz ve adil’ üretim yapan yerli üreticilerle tüketicilerin
buluşmasını sağlamak. Burada bize çok büyük bir görev düşüyor. Bu üreticileri bizim bir şekilde
kontrol ediyor olmamız lazım. Biz bu pazarı açtığımızda ciddi bir sorumluluk alıyoruz. Yeryüzü
pazarlarında bazı standartlar var. Bu üreticileri yönlendirmemiz gerekiyor. Belirlenen
standartlarda üretim yapan üreticimiz çok fazla yok. Küçük bir kıvılcım yakalamak derdimiz.
Sonuçta bu üreticiler tek bir şeye bakacaklar ‘iyi, temiz, adil’ üretimin getirdiği satış grafiği. Bu
grafik yukarı yönde hareket ettiğinde üretim katlanarak yükselecek fakat bu sonucu elde
edilemezsek üreticiler eski bildikleri sisteme devam ederler. Burada kendimize bir süre
vermemiz gerekiyor. Coğrafyamız çok farklı, bu pazarların şehrin dışına yayılması hedefleniyor.
Adana ve Mersin’den insanların belirlenen günde o pazara gelmeleri gerekiyor. İlki çok önemli
ve aslında sürdürülebilirliği sağlamak esas hedef. Bir köylü pazarı değil burası, Tarsus’ta zaten
bir köylü pazarı var, biz onlara rakipte değiliz. Yeryüzü pazarlarının başka bir sistemi ve felsefesi
var.
Slowfood akımında sizi en çok etkileyen başlık ne oldu? Neden bu akımın bir parçası oldunuz?
Slowfood akımı zaten benim hayat stilimi de gösteriyor; ben kendi içinde sakin, bazı değerlere
önem veren, elimden geldiğince çevreye zarar vermemeye çalışan ve mevsiminde doğal-yöresel
yiyecekleri tercih eden bir kişiyim. Sadece bir dönem bazı insanlar hayat telaşıyla bu felsefeden
uzaklaşıyor ve aradıkları ürünleri bulmakta zorlanıyorlar. Bu ürünler herkesin rahatlıkla
ulaşabileceği noktaya gelirse slowfood bütün amacına ulaşmış olacak. Hedefleri de bunlar bence
aslında.
Preserved Slowfood Tarsus, bölgemizde yeteri kadar
kendini tanıtabildi mi? Bölge halkının gözünden sizce
biz ne yapıyoruz? Bizi hiç tanımayan bir insana bizleri
nasıl tanıtırsınız? Biz kendimizi henüz tam tanıtabildik
diyemem. Kuruluş aşamaları, ekibi toplamak ve buna bir
enerji vermek zaman alıyor. Zaten slowfood’un çok
fazla tanınmak istediğini de düşünmüyorum; burası
sosyal bir dernek veya kulüp değil zaten. Burada bazı
hedefler var, o hedeflere ulaşmak gerekiyor. Zamanla
insanların bize bir şekilde kendilerinin geliyor olması
lazım. Bilirsiniz en iyi tanıtım kulaktan kulağadır yoksa
insanlar çokta ilgilenmiyorlar.
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Bizi hiç tanımayan bir insana slowfood’u nasıl tanıtırız sorusun da ise şu an herkes korona
virüs salgının da etkisiyle gıdayı konuşuyor. Büyük bir
Zeynep L.
gıda problemi var. Günümüzde bir dönüşüm başladı.
Tüketici
Vücudumuzu zinde tutmamız lazım.
Herkes sağlık istiyor. Olması gerekende buydu. Diğer
akımlar zaten
gerçek değil, göreceliydi, hayatı dolduruyordu, bir
trend gibi görünüyordu ama hiçbiri gerçek değildi.
Şimdi ise gerçeğe yöneldik. Slowfood bunu başlatan
akım oldu.
1986- Carlo Petrini desem? Sizce slowfood dünyada
aradığı karşılığı bulabildi mi?
Carlo Petrini’nin kendi içinde ve bence doğallıkla
çıkan bir tepkisi var. 1986 da olan şey planlı bir şey
değil. Tarihi lokantanın kapanması ve bir zincir
lokantanın açılması sonucundaki tepkinin slowfood
kurayım diye oluşmuş bir tepki olduğunu
zannetmiyorum. Carlo Petrini bir gazeteci ve
1986’daki tepkisini çok büyük bir grup destekledi. Bu
hareketin şu an dünyanın birçok yerinde karşılığını
bulabileceği tahmin edilemez. Fakat bu hareket neden
bu kadar çok tutuldu dersen bu işi destekleyen çok
ciddi gruplar var. İnsanın özüne dönmesi isteniyor.
Elimizden geldiğince. Bu çok önemli bir kelime grubu
çünkü elimizden gelmiyor bazen.
Çok fazla insan var, bunlar nasıl doyacak, nasıl
beslenecek deniyor. Ancak bu öteki üretim şekliyle
olur denirken amaç bir adım atmak ve bu adımı da
1986 da atılmış. Şimdi bizim Türkiye’de kendi
bölgemizde bu adımı atmamız gerekiyor.
Dikkat edersek İtalya’da başlayan bir akım ve İtalyan
yemekleri de çok değişmiş değil, İtalyanlar ev
yemekleri yemeye devam ediyor. Klasik pasta,
makarna, pizza bölgesellikle de tanımlansan da aslında
fakir yemekleri. Pizza mesela üstüne ne bulursan
atarsın; makarnada aynı şekilde, dünyanın en uygun
yemekleri bunlar aslında. Çok pratik, besin değeri var
ve içine ne koysan alıyor. Dünyada da bu böyle.
Patates örneği mesela. Savaşlarda tedarik zinciri
olmadığı için patates çok kullanılmış ve bölgesine göre
yorumlanıp aynı ürün dünyanın farklı yerlerinde farklı
şekilde tüketilmiş. Kısaca farklılıkları benimseyerek
özü korumak gerekiyor.
Tarım Türkiye ve hatta Tarsus ekonomisinin bel kemiği
desek yanlış olmaz sanırım. Slowfood, tarımda
yaşanılan sorunları göze alırsak bizlere yol haritası
çıkarabilir mi?
Şimdi çok önemli bir söz var, bence çok önemli
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Tüketici” kelimesi problemli. Öyle bir
izlenim yaratıyor ki tüketilecek şeyler
var onu tüketecek varlıklar var. Şu ana
kadar sürdürdüğümüz hayatlar bu
kelimeye çok uyumlu. Kıyafet al,
yemek al, arabana benzin al, al al al. Bitene kadar kullan.
Ellerimiz bir şeylere uzanmaya sonra da o tükenince atıp
yenisini almaya o kadar alışık ki farkındalığımız varla yok
arası.
Özellikle kıyafet ve yemek konusunda yarattığımız zarar
çok büyük. Zara’nın ana firmasi olan İnditex gibi bir çok
hızlı moda şirketi var. Bu hız ve ucuz bize nelere mal
oluyor? Ucuza elbise almak görünürde masum bir hareket
ama eskiyip yırtılınca ne yapıyoruz? Bu elbiseleri yaratmak
için ne tarz teknolojiler, insan emeği kullanılıyor hiç
düşünüyor muyuz? Bu kıyafetlerle atanan tüketilesi imaj
onları çabuk tüketmemize sebep oluyor, olan doğaya, insan
emeğine oluyor. Hızlı moda, petrolden sonra Dünyamızı en
çok kirleten endüstrilerden biri. Evet hoş görünmek
hepimizin istediği birşey ama bu tükenen kıyafetler
nehirleri kaplıyor, suyumuzu kirletiyor, biz dahil bir çok
canlıyı zehirliyor.
Yemek tüketimi de böyle. O kadar çok yenmemiş yemek
çöpte bitiyor ki. Yarattığımız zarar ziyanın haddi hesabı
yok. Çoğu gelişmiş ülkelerde kompost sistemi bile yok ve
yığın yığın çöp yaratıyoruz. Bunların metan gazının haddi
hesabı yok.
Size demeye çalıştığım şey, artık tüketici olmayalım. Bir
şeyi alırken buna gerçekten ihtiyacım var mı, bu aldığım
şey benimle ne kadar kalacak? Ne kadar kullanabileceğim
diye düşünelim. Berlin’de en çok sevdiğim şeylerden biri
ikinci el kıyafet kültürü. Bir çok kişiye artık olmayan kıyafet
mağazalarda satılıyor ve başka bir kişiye ulaşıyor. Bizim
kültürümüzde her şeyin yenisini iyisini giymek malesef
üstün görülüyor ama kültür değişmeyen birşey değil. İlla
yeni birşey almak istiyorsak çabuk tüketilecek on şey
alacağımıza kalıcı bir şey almaya özen gösterebiliriz.
Yemek derseniz, evinize nasıl alışveriş yapıyorsunuz bunu
düşünün. Küçük küçük paketlerde tonlarca şey mi
alıyorsunuz? Yarattığınız çöpü görün ve benimseyin çünkü
onu siz yaratıyorsunuz başkası değil. Olabildikçe
bozulmayan şeyleri büyük miktarlarda almaya çalışabiliriz,
mesela pirinç ve baklagiller gibi. Arta kalan sebzeler
kurutulabilir, dondurulabilir veya ileride çorbalara koymak
için suyu yapılabilir. Bayat ekmek aynı şekilde buzlukta
saklanabilir sonra köftelere veya bilimum başka yemeğe
harc olarak kullanabilir.
Elinizdeki şeye çöp diye bakmayın asla. O da aldığınız
şeyin bir parçası ve sizin sorumluluğunuzda. Ne-reden
geldiğini ve nereye gittiğini bilmek zorundasınız. Soru
sorun ve sorumluluk alın, ben bunu yapmak için her gün
gayet gösteriyorum. Dünyayı tüketmek için burada değilim
ve Tüketici kelimesini benimse-mek istemiyorum.
https://www.guneygazetesi.com/yazi/729/tuketici.html

laflardandır. Coğrafya kaderdir. İbn-i Haldun’un sözü. Yaşanan iklimin, doğanın, bulunduğu
yerin özelliklerini alır doğa ve toplum. Bizim bölgemiz için konuşacak olursak Tarsus, Toros
dağları, Çukurova ve ovanın yan taraflarında 1000 metreye kadar tarım yapılabilir sulak
arazilere sahip bir bölge. Tabi Gülnur’dan, Anamur, Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan’a kadar
geniş bir perspektifte de çizmek lazım. Coğrafya kaderdir deyince bunu da düşün çünkü
insanların kaderleri yaşadıkları coğrafya ile birleşir. Aynı hava, aynı su, aynı bitki… Buraya
uyum sağlamış ürünler var: mesela zeytinyağı, her yerde var ama bizim zeytinyağın aroması
farklı; domateste her yerde var, domatesin kökeni Amerika ama burada Ağustos’ta çıkan
domatesin aroması bambaşka. Çukurova çok önemli bir yer. Sıfır
noktasından yani deniz sınırından 3600 metreye çıkan bir dağ
silsilemiz var. Tarsus’un arkasındaki medetsiz tepesi, bizi İç
Anadolu’dan ayırıyor. Bolkar dağlarını arkamıza alıp Berdan,
Seyhan ve Ceyhan nehirlerindeki suya hızlıca kavuşuyoruz.
Tarsus’un çevresinde 1 milyon dönüme yakın tarım yapılabilir
tarla ve iki tane büyük vadi var: Cehennemdere ve Kadıncık
vadisi. İkisinden gelen suyun birleştiği büyük bir vadiden
bahsediyoruz. Tarsus’ta denize 25 km ilerde buluşuyorlar. Tarihi
bir çok eserde ‘Tarsus’un suyuna girdi, Berdan’ın suyuna girdi ve
hastalandı’ yazar. Bunlar neden önemli: temiz su ve istenilen her türlü yükseklikte üretim şansı
müthiş bir zenginlik; Tarsus yeryüzü pazarı için bulunmaz bir yer.
Slowfood ilk etapta tarımda bölgemizin dağ tarafıyla ilgileniyor. Çünkü ovada çok büyük
tarımlar yapılıyor ve bu çiftçilerin yönlerini şu aşamada bize çevirme ihtimalimiz düşük. Yerel
üretici ve küçük çiftçilerle iş yapmak zorundayız. Aile üreticileri, küçük çiftlikler, süt çiftlikleri,
hepsi var dağ bölgesinde. Sadece birilerinin onlara bir yol göstermesi isteniyor. Biz onlara bir
yol haritası çizeceğiz.
Kentin uluslararası tanıtımı adına yeryüzü pazarının hedefi nedir? Tarsus farklı medeniyetlere ev
sahipliği yapmış bir kent. Kültür turizmi açısından yeryüzü pazarı derneğini nasıl
konumluyorsunuz? Tarsus ismi, çok eski devirlerden bir kültürü çağrıştırıyor
insanlara.
Alanya’dan İskenderun’a kadar uzanan Kilikya’nın başkenti. Tarihsel sürece baktığımızda çok
farklı halklar gelip-geçiyor veya kalıyor, İskender’in en büyük ordusu buradaymış mesela. Bu
durumun ana sebebi ise Gülek boğazının çıkış kapısıyız. İç Anadolu’dan gelen büyük ölçekli
ordular, gruplar, kervanlar boğazı kullanmak zorundalar. Çok zengin bir kent, Roma dönemin de
zenginlikle anılıyor, milattan öncede zengin yaşamlar tasvir ediliyor. Mersin şehrinin oluşumuyla
limanımız o bölgeye kaymış olsa da Çukurova’nın başlangıç yeriyiz. Tarsus geçmişi, eskiyi,
zenginliği ve doğallığı temsil ediyor.
Tarımda nadas kavramı vardır. Yorulmuştur artık o toprak, beklemesi gerekiyor. Tarsus bir
dönem nadasa bırakıldı. Enerji potansiyelimiz çok yüksek ve bu enerji tekrar açığa çıkacak.
Tarih, yemek kültürü, dini merkezler… bunları güzel harmanlarsak çok güzel bir potansiyel
yakalayabiliriz.
Kubatpaşa Medresesi’nde kurulması planlanan Yeryüzü
pazarı Tarsus’ta muhakkak olmalı dediğiniz ürünler
neler? İyi, adil ve temiz üretilen her şeyi koymalıyız.
Yöreselde olabilir, yöre dışı da olabilir fark etmez. Birinci
amaç bu üretimlerin sağlanması. Ve bunun nakliyeden
sunuma her şeyinin düzgün olması gerekiyor.
İlla bir örnek vermek gerekirse humus mesela burada
yorumlanmış, merkezi Beyrut ama burada tahinle karışımı
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bambaşka. Buradaki reçetede tahin ve
sarımsak çok daha yoğun. Ciddi bir
yorum farkı var, buda bu kenti güzel
kılan özelliği.
Ya da kebabımız soğanlı bizim. Adanalılar
bize köfte yiyorsunuz diyor. Bir yorum
giriyor araya ama nedeni bence pekte
bilinmiyor.
Peki konusu
açılmışken
yeme-içme
üzerine konuşsak; Tarsus mutfağını nasıl
tanımlıyorsunuz? Yakın zamanda yemek
kültürü üzerine bir arkadaşımın yaptığı bir
çalışmada bizim burada çok belirgin 3
mutfağın var olduğundan bahsediliyor:
Arap, Şehir, Yörük mutfağı. Ve buna
birde Ova
mutfağını ekleyebiliriz.
Bunların üçü de kendi içinde çok farklı.
Mesela Arap kültürü gelmiş kendi içinde
kapalı yaşamış, yemekleri kendi içinde
özgün kalmış. Giritliler
gelmiş
ve
onlarında yemekleri değişmemiş. Ama
İ s tanbul’daki Giritlilerin tariflerinde
değişiklik görüyoruz. Bizim bölgemize
çok yakında iki Girit köyü var ve yemek
reçeteleri
değişmiyor. Kısaca
bu
saydığımız mutfaklar kendi içinde
birbirine
karışmadan
özgünlüğünü
korumuş. Tarsus bir Akdeniz kenti, bunu
kimse düşünmez ve biz Akdeniz kentiyiz
denmez. Biz Akdeniz kültürünü
benimsemeyi Giritliler geldikten sonra
yaptık. Zeytin yağ hayatımıza girdi
mesela.
Yörük, Arap, Ova ve Girit mutfakları
birlikte ama özgünlüklerini koruyorlar.
Ama bu yemekleri eski haliyle tüketmek
çok önemli. Slowfood’un hedeflerinden
biri de bu aslında: özgün, geleneksel
lezzetlerin aile sofralarında, sohbet
ederek, durup düşünerek beslenmek.
Tarsus denildiğinde muhakkak anlatılması
gereken yemekler, tatlar nelerdir sizce?
Cezerye, karakuş tatlısı, fındık lahmacun,
Arap çöreği, üstü tahinli lahana sarması,
Vardavit paçası ilk aklıma gelen yemekler
ve tatlar oldu.

Yasmina Lokmanoğlu
Tarsus Beyazı
Buz gibi sarı bir salkım Tarsus
beyazı cinsi üzüm, yanına nefis
bir keçi peyniri ve sıcacık bir pide
ile kahvaltı etmek büyük bir
zevktir. Hatta birçok Tarsuslu için
kışın hayal ettikleri, yazında
keyifle yaptıkları bir kahvaltıdır.
Torosların eteklerinde yaşayan
Tarsus, Mersin köyleri için de
Tarsus Beyazı veya Recep
üzümün toplanması ayrılması bir
gelenekmiş. Bunu en güzel
Buluklu köyünden 1959 doğumlu
Emine Gün anlatıyor. Şöyle
aktarıyor üzüm hasadını, Ağustos
başı olgunlaşan üzümün hasadı
için köyün bu konuda
uzmanlaşmış insanları bir araya
gelerek görev dağılımı
yaparlardı. Toplanan üzüm
toprağa serilir, kaliteye göre
ayrılırdı. İyisi hale gönderilmek
için ahşap sandıklar hazırlanırdı.
İçine pembe özel bir kâğıt
serilirdi. Diziciler vardı o zaman,
onlar tarafından balıksırtı
şeklinde bu sandıklara dizilirdi.
Her sandık 15 kilo gelirdi.
Üzerine jelatin gibi bir şey
kaplanır, doğal pamuklu iple
bağlanırdı. Kamyonlarla köyden
Şehre üzüm taşınırdı Bereketi
çoktu üzümün o zaman, hasat 20
gün sürerdi. Günümüzde hasat
bir günde bitiyor, anca bahçenin
yanından geçerseniz üzümün
toplandığını fark edebiliyorsunuz
dedi. Kalan üzümleri kendimiz
için pekmez, sirke, kuru üzüm
şeklinde kışlık yapardık. Pekmez
için tahta kocaman tekneler vardı.
Bir tarafında oluk olan,
ayaklarıyla ezer suyunu bir
kazana toplardık. Daha sonra 3
ayaklıyı koyar odun ateşi yakar ve
pekmezi ailece yapardık çünkü
pekmez oluncaya kadar ateşinin
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sönmemesi gereklidir. O arada
annem biz çocuklara peynir veya
tort sıkması yanında, buz gibi
pınar suyunda yıkanmış Tarsus
beyazı ile katık yapardı. Sıcacık
sıkma ve tatlı üzümün tadı halen
damağımda dedi Emine sözlerini
biterken.
Bu gün çiftçiye Tarsus beyazı
dedik mi bin tane şikâyet
dinliyoruz. Başta bu ürün
dayanıklı değil uzak yere
gitmiyor, talep yok diyorlar.
Üzümün üzerine yapışan
haşerelerden, kullanılan zirai
ilacın pahalığından bahsederek
bizleri yıldırıyorlar. Baştan
bizlerle iletişimi kesiyorlar. Söze
başladığımızda da bizleri
dinlemediklerini fark ediyoruz.
Biz de Tarsus Slow Food
gönüllüleri olarak üzülerek
ayrılıyoruz yanlarından.
Aslında gerçek çok basit, Bizim
çiftçimiz asırlardır sürdürdükleri
tarım ürünlerinden geleneksel
yöntemleri uygulamadıkları için
verim alamıyorlar. Toprağa sıkılan
ot ilacı ile topraktan gelen ve
mahsule faydalı olan bütün türleri
öldürüyor. O yapraklara gelen
sinek ve böcekleri yok edecek bir
şey kalmayınca bu seferde bu
türleri öldürmek için ilaç
sıkıyorlar. Sonuçta sıkılan bütün
bu ilaçlar önce kendi ve
ailelerinin sağlığını tehdit ediyor.
Ama bunu da fark etmiyorlar. Yıl
ve yıl aynı şeyleri uygulayarak
devam ediyorlar. Ta ki artık
borçlar gırtlaklarına kadar
çıkıncaya kadar. O zamanda
tarlarını bahçelerini satarak şehre
taşınıyorlar. Küçücük mekânlarda
yaşamaya çalışıyorlar.
Birilerinin artık buna dur demesi
lazım. Ben yeni gelen çiftçi
çocuklarından çok ümitliyim.
Yoksa bu asırlık yerel türlerimizi
sadece kitaplarda göreceğiz.
Sağlıkla kalın, hepinize kucak
dolusu sevgiler
Not: Tarsus Belediye Başkanlığı
28.05.2003 yılında coğrafi işaret
için başvurmuş ve 2004 yılında
da tescil ettirmiştir.
https://www.guneygazetesi.com/yazi/
741/tarsus-beyazi.html

Tarsus mutfağına yakın bulduğunuz başka bir Anadolu veya dünya mutfağı var mı peki ?
Antakya mutfağı olabilir. Lakin metropol olmayıp bu kadar güzel bir mozaiğin
yakalandığı başka bir Anadolu kasabası yok gibi.
Olmazsa olmaz kahvaltı alışkanlığınız var mı?
Kahvaltı kültürü çok güzel bir kültür, biraz geniş zamanın olması gerekiyor, o yüzdende hafta
sonuna kayıyor bu kültür.
Pratik kahvaltım ise Sarıulak’tan yapılmış zeytinyağım (aromasına dikkat ediyorum ve birde
boğazımı biraz yakmalı), zahter (bazen zahterin içinde eksik bulduklarımı ekliyorum mesela
mevsimine göre kışa giriyorsak zencefil veya zerdeçal
yada belki biraz susam ) ve Çamlıyayla’dan aldığım
siyah undan yapılmış açık ekmeğin bir parçasını
kızartıyorum
Tarsus Kebap’ı acılı mı, acısız mı olmalı? Ustaya
bırakırım, karışmam. Yanında şalgam mı yoksa ayran
mı? Mevsimine göre şalgam olabilir, ayran pek
tüketmiyorum. Peki ya Humus pastırmalı yenir mi?
Humusta pastırma
olmaz, her şeyi
doğalına
bırakacaksın, bir şey eklemeyeceksin. Ayrı ayrı yemek
lazım. Çay mı, kahve mi? Yerine göre ikisi de. Kahve
çekirdeğine dikkat ederim. Nemli bölge Çukurova, çekilmemiş alırım kahvemi, az az
tüketeceğim zaman çekiyorum.

Tebrikler:) :)
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İyi, temiz, adil ve gerçek gıda yolunda...
Nedim ATİLLA
2013 yılında yayımlanan dün de Foça’da sevgili Slow Food İda liderimiz Mustafa Alper Ülgen dostumdan yeniden rica
ettiğim, “Gerçek Gıda Bildirgesi” şu sözlerle başlar:
Bugün yeryüzünde gıda üretimi, küresel çapta genişleyen ve hızla tekelleşen tohum, gübre ve ilaç şirketlerine geri dönüşsüz
bir biçimde bağımlı hale gelmektedir.
Gıda hammaddelerinin üretimi, büyük ölçekli işletmelerde, petrol ürünleri ve yoğun kimyasal kullanımı ile piyasaya yönelik
olarak gerçekleştirilmekte, bu işletmelere sağlanan teşvik, vergi indirimi ve hibeler yoluyla, küçük üreticilerin rekabet
şansı ortadan kaldırılmaktadır.
Gıda işleme, büyük kentlerin etrafına yoğunlaşmış bir şekilde hazır gıda temelli olup, uzun süreli dayanıklılığı sağlamak üzere
katkı maddeleri ile gerçekleştirilmekte, konulan standartlar geleneksel üretimi dışlamakta ya da yok saymaktadır.
***

İşte biz dünyanın 160 ülkesindeki Slow Food Gönüllüleri işte bildirgenin girişinde sıralanan nedenlerle“iyi, temiz, adil ve
gerçek gıda”peşindeyiz. Tüm dünyayı, yani büyük insanlığı gerçek gıda peşine davet ederiz bu nedenle…
Daha önce birkaç kez yazmıştım, 2021’de İzmir’de düzenlenecek Terra Madre Anatolia bu düşüncelerdeki on binlerce insanı
güzel kentimizde bir araya getirecek.
Hafta sonu bu anlamda Büyük Atatürk’ün, “memleketini en çok seven, ona en çok hizmet edendir” ilkesi ışığında, Slow
Food’a gönül vermiş birliklerimizle Foça’da toplandık. Slow Food birliklerimizin sayısı hızla artıyor. 2020 yılı başından bu
yana Bursa, Adana, Gökova ve son olarak geçen hafta içinde Narlıdere birliğimiz kuruldu ve çalışmaya başladı.
Yeryüzü Pazarı ekibinin nefis lezzetlerle süslediği
Foça’daki toplantıda Slow Food birliklerinin başkan ve
temsilcileri 2021’deki fuara nasıl katkı yapabileceklerine
dair sorulara cevap vermeye çalıştılar. Toplantının
birçok Slow Food birliği için çok yararlı olduğu
kanısındayım. Bu arada Nisan ortasında yapılacak,
Olivtech Fuarında da bazı denemeler gerçekleşecek.
Daha önce de yazmıştım. Anadolu mutfağının ve tarım
ürünlerinin tüm örneklerinin buluşacağı Terra Madre
2021’de üreticiler yerel ürünlerini tüm dünyaya aracısız
olarak tanıtma şansı yakalayacak. İyi temiz adil ve
gerçek gıdaya erişim ve tarım konusunda çok sayıda
panel ve çalıştayın da yapılacağı fuar için önümüzdeki
günlerde daha da çok çalışmamız gerekecek…
***
Şimdi, hem Türkiye’deki slow food gönüllülerini, hem de
sevgili İzmirlilerin Carlo Petrini’nin Torino’da Terra Madre ilk kez düzenlenme kararı verildiğinde (2003) verdiği şu mülakatı bir
kez daha okumaya davet ediyorum. Uluslarası Slow Food Başkanı’nın sözlerindeki Torino kelimesinin yerine İzmir koyarak
okuyun lütfen:
“Öyle bir toplantı organize etmeliyiz ki, dünyanın her köşesinden küçük ölçekte tarım yapan, toprağı işleyen çiftçiler bir araya
gelsinler. Hepsini Torino’ya davet edelim. Tek yapmamız gereken onları buraya getirecek kaynakları yaratmak. Onlar zaten
içeriği oluşturacaklar. Ve herkesin orada olmasını istiyorum. Sadece Avrupalıların ya da Amerikalıların değil; Afrika’nın ya da
Güney Amerika’nın en ücra köşelerinde yaşayan ve daha önce tarlalarını hiç terk etmemiş insanların gelmesini istiyorum.
Önemli olan davet edeceğimiz herkesin üç ortak noktasının olması... Emekleri ile biyolojik çeşitliliği destekliyor, dünyayla ve
toprakla uyum içinde çalışıyor ve iyi gıda üretiyor olmalılar...”
***
Öyle de oldu. Dünyanın birçok yerinden gelen iyi gıda üreten küçük üreticiler Torino’da buluştu.2004’te 130 ülkeden gelen
köylüler, çiftçiler, balıkçılar, küçük gıda üreticileri, çobanlar ve göçebe halklardan oluşan toplam 5 bin insan ilk defa bir araya
geldiler.
Güney Amerika Kızılderilileri ve dünya üzerindeki birçok çiftçi ve köylü tarafından kutsal sayılan Toprak Ana Pachamama’nın
adıyla anılan Terra Madre, dünyanın en büyük uluslararası gıda organizasyonu haline gelerek, 2004’ten beri iki senede bir
İtalya’nın Torino kentinde gerçekleşiyor.Slow Food’un kurucusu Carlo Petrini’nin Terra Madre ile aynı adı taşıyan kitabında
bahsettiği gibi “bu toplulukları bizler keşfetmedik; onlar hep oldukları yerdeydiler, biz sadece onların birbirleriyle tanışmasına
vesile olduk...”
***
Merak edenlere, iyi niyetle bu konuya yaklaşanlara, asla anlamayıp atmak için çamur biriktirenlere karşı, 2004’ten beri tüm
Terra Madre’leri yakından izlemiş bir gazeteci ve slow food gönüllüsü olarak önümüzdeki aylarda da bilgiler sunmaya
devam edeceğim.
http://www.egedesonsoz.com/yyazar.asp?haberid=14300
Ege’de son söz
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