
 

 

Journal of Current Researches on Social Sciences 

 (JoCReSS) 

www.stracademy.org/jocress  

ISSN: 2547-9644 

Year:2017 

Volume: 7      

Issue: 3  

 

   doi: 10.26579/jocress-7.3.21 

An Alternative Ecological Life Model: TaTuTa Project 
(Agricultural Tourism and Volunteer Knowledge, Experience 

Exchange on Ecological Farms)* 

Ercan ŞAHBUDAK1 & Osman ŞİMŞEK2 

Keywords 
Ecology, Ecological 
Life, Eco Tourism, 

Ecological 
Agriculture. 

Abstract 

The person who is trying to dominate him instead of being involved in the 
ecosystem is the most important subject of ecological problems. Today, 
ecological problems have reached global dimensions. Whether you are aware 
of this problem or not, it has become a common problem of all mankind. In 
order to solve this common problem in our country, the main aim of the 
TaTuTa (agriculture-tourismexchange) Project, established by the Ecological 
Wheat Association in 2002, is to promote ecological agriculture by providing 
financial, voluntary labour and / or information support to farmers who earn 
a living via ecological agriculture. In addition to this, Turkey is trying to 
present an alternative ecological life model. The aim of the project is to 
measure the level of ecological awareness in individuals involved in TaTuTa 
farms and observe how they create an environment for ecological life. This 
study examines the types of ecological practices taught to individuals on 
TaTuTa farms in different structures and the contribution of these practices 
to ecological life. The main problem of the survey is finding the answer 
whether the TaTuTa Project can offer an alternative ecological life or not? 
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Özet 

Ekosisteme dahil olmak yerine onun dışına çıkmaya ona hükmetmeye 
çalışan insan, ekolojik sorunların en önemli öznesidir. Günümüzde ekolojik 
sorunlar küresel boyutlara ulaşmıştır. Bu sorun farkında olsun ya da olmasın 
bütün insanlığın ortak problemi haline gelmiştir. Ülkemizde bu ortak 
problemin çözümü için, 2002 yılında kurumsallaştırılan Ekolojik Buğday 
Derneğinin kurduğu, TaTuTa (tarım-turizmtakas) Projesinin ana amacı 
Türkiye’de ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü 
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ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve 
sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bunun yanı sıra Türkiye’de alternatif bir 
ekolojik yaşam modeli de sunmaya çalışmaktadır. Projenin amacı, TaTuTa 
çiftliklerine dahil olan bireylerde ekolojik bilinç düzeyini ölçmek ve ekolojik 
yaşam için nasıl bir ortam yarattıklarını gözlemlemektir. Bu çalışmada farklı 
yapılarda TaTuTa çiftliklerindeki bireylere ne tür ekolojik pratiklerin 
öğretildiği ve bu pratiklerin ekolojik yaşama katkıları incelenmiştir. 
Araştırmanın esas problemi TaTuTa Projesi alternatif bir ekolojik yaşam 
sunabilmekte midir? Sorusuna cevap bulmaktır. 

1. Giriş 

İnsan-doğa arasındaki ilişkide meydana gelen değişimler, özellikle de insanın 
doğaya hâkimiyet kurması, ekolojik sorunları (Yıldırım, 1997) ortaya çıkarmıştır. 
İlkel zamanlarda insanlarının doğayla bilinçsiz bir uyum içinde yaşadığı ve doğayı 
çoğu kez kutsal gördükleri bilinmektedir (Bowler, 2001). Sonrasında dünyada 
egemen olan ben merkezli düşünce ve insanın doğa karşısında artan bilgisini 
doğaya hükmetmek için kullanması insan-doğa ilişkisinde sömürgeci bir anlayış 
getirmiştir (Çepel, 2003). Özellikle de sanayi devriminde insanın doğayı bir meta 
olarak görmesi, doğanın hızla sömürülmesine neden olmuştur (Adak, 2010). Bu 
sömürgeci anlayışla birlikte ekosistemde tahribatlar yaşanmıştır (Durschmıed, 
2005). Ekosistemin bozulan dengesi, canlı ve cansız bütün varlıkların gelişimini 
olumsuz yönde etkilemiştir.(Fersahoğlu, 2011).    

Ekolojik sorunların temel sebeplerine bakacak olursak; karşımıza nüfus, 
sanayileşme ve kentleşme çıkmaktadır (Dartma, 2005). Nüfusun hızla artması 
doğal kaynakların aşırı tüketilmesine neden olmuştur.  

Ekolojik sorunların en büyük yaratıcısı endüstri devrimidir. Çünkü insan, ilk defa 
endüstri devrimi ile doğaya hakim olmaya başlamıştır. Sanayileşmeyle birlikte, 
tarım toprakları hızla yok olma sürecine girmiştir. Peşinden sanayi ürünlerinin 
atıkları çok ciddi çevre sorunlarını beraberinde getirerek, bu süreçte doğal 
kaynaklar hızla tükenmeye başlamıştır. Sanayileşmeyle bağlantılı pek çok sorun 
insanlığı tehdit eder hale gelmiştir (Görmez 1997). 

Sanayi devrimi sonrasında ekosistemde meydana gelen değişimin boyutları henüz 
net olarak belirlenememiştir. Ekolojik bir yıkımla karşı karşıyayız da denilebilir. 
Ekolojik sorunlar, yoğun olarak 1970’li yıllardan bu yana ulusal ve uluslararası 
düzeyde ülkelerin gündemine girmiş; ekonomik büyüme, bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler sonucunda gezegenin ekolojik kaynaklarının sınırsız ve bilinçsiz şekilde 
tahrip edildiğinin kabul edildiği yıllar olmuştur. Bu sebeple de son zamanlarda, 
ekolojik sorunlar kadar üzerinde uzun süreli ve etraflıca durulan başka bir sorun 
olmadığı iddia edilebilir. Söz konusu soruna yönelik gerekli önlemler alınmadığı 
takdirde insanlık için olumsuz sonuçlar ortaya çıkacaktır (EKOLOJİKPAZAR,2016). 

Teknolojik gelişme ve ardından sanayileşme ile birlikte üretim artışı 
incelendiğinde ciddi çelişkiler ve açmazlarla karşılaşılmıştır. Teknolojik gelişme, 
insanoğluna ciddi bir güç  ve fırsat verirken, bu gelişmenin sonuçları ise istenildiği 
gibi olmamıştır. İnsan-doğa ilişkisinde tarihsel sürece bakıldığında, insanın doğa 
karşısında özgürleşmek için geliştirdiği teknolojiye tarihin bir döneminden sonra 
tutsak olmaya başladı görülmektedir (Tuna, 2012). Sanayileşme ve kitle üretimi, 
günümüzde her alanda ciddi bir tahribata neden olmuştur. Diğer taraftan giderek 
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endüstrileşen bilim, belirli bir safhada tabiatın sınırlarını keşfetme sürecinden 
sonra tabiata hakim olmaya ve onu dönüştürmeye başlamıştır. Bu süreçte 
sanayileşmenin ideolojisi olan Merkezi Devletler ve Sanayi Kapitalizmi de insanın 
tabiatta egemenliğinin ve sömürüsünün devamını sağlamıştır (Görmez, 1997: 16).  

Ekolojik sorunların küresel boyutlara ulaştığı dünyamızda ve Türkiye'de sağlıksız 
sanayileşme de bu sorunun yaratıcılarından biridir (Konak, 2010). Gelişmiş 
ülkelerin ekolojik sorunlar karşısında büyük bedeller ödeyerek kazandığı ekolojik 
bilinçten, gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye de ders çıkarmalıdır. Ülkemizde, 
organik kültür, tamamen yok olmadan önce atılacak önemli adımlardan biri de 
ekolojik yaşam alanlarını desteklemek olmalıdır. 

Türkiye’de son yıllarda rağbet gören ekolojik tarımın temel nedenleri arasında 
ihracat bulunmaktadır. Geleneksel ürünlerimizin ihracında ithalatçı ülkelerin 
mevzuatlarına uygun olarak yapılmaya başlanmasıyla organik tarıma zorunlu bir 
geçiş olmuştur. Dünyada bu alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak, 
Türkiye’deki organik tarım sektörü de önemli gelişmeler göstermiştir. Ülkemizde 
organik tarım yapan kuruluşlar ve çiftlikler desteklenmeye başlamıştır. Organik 
tarımın yapıldığı en güzel örneklerden biri TaTuTa Çiftikleridir. TaTuTa 
çiftliklerinde temel koşul organik tarımın yapılmasıdır. Böylelikle sağlıklı ve 
güvenilir gıda temini yapılmakta, doğaya zarar vermeden sürdürülebilir bir tarım 
anlayışı ile çalışılmaktadır. Aynı zamanda bu işletmelerde kurumsal motivasyonun 
yüksek olması çalışanların ve katılımcıların performanslarını etkileyecek, bu 
durum da çitliklerin başarısını artırabilecektir (Şen vd., 2017). 

TaTuTa (tarım-turizm-takas) Projesinin temel amacı Türkiye’de ekolojik tarımla 
geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak 
ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bunun yanı sıra 
Türkiye’de alternatif bir ekolojik yaşam modeli de sunmaya çalışmaktır.  

TaTuTa Projesi içinde barındırdığı ekolojik yaşam modeli ile kentlerde yaşayan ve 
ekolojik yaşamı arzulayan bireylere ekolojik yaşam alanları sunmaktadır. 
Postmodern bir bakış açısıyla inşa edilen TaTuTa, eko-mimari yöntemlerini de 
kullanarak doğaya zarar vermeden inşa ettiği yapılar ile dikkat çekmektedir. 
Bunun yanı sıra ekolojik okur yazarlıkla, ekolojik yurttaş bilinci aşılamayı da 
amaçlamaktadır.  

 Bu çalışmada TaTuTa çiftliklerinde ki bireylere ne tür ekolojik pratiklerin 
öğretildiği ve bu pratiklerin ekolojik yaşama ne gibi katkılar sağladığı  incelenmeye 
çalışılmıştır. Araştırma da,  TaTuTa Projesinin alternatif bir ekolojik yaşam 
sunabilmekte midir? Sorusunun cevabı aranmıştır. 

2. TaTuTa (Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe 
Takası) Projesi 

TaTuTa (tarım-turizm-takas) Projesi 12 Ağustos 2002 tarihinde Buğday Ekolojik 
Yaşamı Destekleme Derneği’nin desteği ile 2003 yılından itibaren Türkiye’nin dört 
bir tarafında uygulanan bir projedir. Projede, ekolojik üretimin teknik, pazarlama, 
sosyal, çevresel vb. boyutlarında bilgi/ilgi sahibi kişiler, çiftlik ve işletmelerde bilgi, 
deneyim ve/veya işgüçlerini paylaşırken yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları 
çiftlik tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, gönüllüler hem sosyal bir kaynaşmaya 
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hem de yereldeki gerçek tecrübeye ve bu tecrübeye dayalı bilgiye ulaşmaktadırlar 
(BUĞDAY, 2016). 

TaTuTa Projesini başlatan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin 
tarihine baktığımızda, Buğday’ın tohumları ilk kez 1990 yılında, Bodrum pazarında 
tam pirinç, zeytinyağı, adaçayı, kekik, deniz tuzu satan küçük bir tezgahta atıldığı 
görülmektedir. Atılan tohumlar ertesi yıl, Bodrum’da Eski Hükümet Sokağı’nda 
açılan Başak Doğal Ürünler Dükkanı’yla yeşermiş, bir yıl sonra yanına eklenen 
Başak Naturcafe bitki çayları, doğal tatlılarıyla bir yandan sağlıklı beslenmek 
isteyenlerin uğrak yeri, diğer yandan da çevrecilere toplantı mekanı olmuştur. 
1992 Mart ayında bahçe içinde eski bir Rum evi restore edilerek burada Buğday 
Vejetaryen Restoran hizmete açılmıştır. Buğday Restoran, mutfağında hiçbir 
zaman ilkelerinden ödün vermeyerek; rafine edilmemiş yöresel-mevsimsel doğal 
gıdaları toprak tencerelerde, tahta kaşıklarla; deniz tuzu ve sızma zeytinyağıyla, 
sevgiyle hazırlayıp sunmuştur. Buğday Restoran ayrıca, bireysel gelişim, çevre, 
ekolojik yaşam konularında toplantı, seminer, kurs, dia gösterileri ve sergilerle 
birlikte bu konularda yerli ve yabancı yayınları içererek insanları bilinçlendirme 
çabalarını sürdürmüştür (BUĞDAY, 2016). 

Buğday Restoran sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanından gelen 
sağlıklı beslenme ve doğal yaşamla ilgilenenlerin uğrak yeri, buluşma noktası 
olmuştur. Zaman içinde bu konularda bilgi almak isteyenler artınca bir bülten 
yayınlama ihtiyacı doğmuş, 1998 yılında içinde Buğday doğal yaşam merkezinden 
haberler, o sıralar inşa edilmekte olan ekolojik evle ilgili gelişmeler, sağlıklı yemek 
tarifleri ile ekolojik ve geleneksel ürünler hakkında bilgilerin yer aldığı sekiz 
sayfalık bir bülten yayımlanmıştır. Buğday Bülten bir yıl sonra dergi kimliğine 
kavuşmuştur (BUĞDAY, 2016). 

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin tarihinde göze çarpan en önemli 
şeyin tıpkı bir buğday tohumunun gelişimi gibi derneğin de gelişmesi olduğudur. 
TaTuTa Projesinde önemli bir yere sahip olan tohum fikri ki bu fikir sadece bitkisel 
değil aynı zamanda düşünseldir. İyi tohumlardan iyi ürünler alınacağı gibi iyi 
düşünce tohumlarından da iyi bireyler yetişecektir. Buğday Derneğinin 
kurulmasında ki ve temelinde bulunan en önemli fikir budur.   

BUĞDAY hareketi, 1990 yılından bu yana yaşamını sürdürürken diğer yaşamlarla 
uyum içerisinde ve ekolojik bütüne saygılı bir toplum hayalini besleyerek 
sürdürdüğü çalışmalarını 12 Ağustos 2002 yılında Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği çatısı altında kurumsallaştırma kararı almıştır. Buğday, bu 
hayale ulaşmak için “örnekler oluşturma”, “var olana destek olma” ve “bilginin 
dolaşımını sağlama” misyonunu üstlenmiştir.  

Buğday’ın niyeti, tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam 
bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve 
biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve 
doğa ile uyumlu yaşamı desteklemektir. 

Bu niyeti gerçekleştirmek amacıyla 1990'dan beri atılan adımlar; 

 Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin 
yaygınlaştırılması 
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 Geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi 

 İnsan gereksinimlerinin ekosistem döngülerine uyum içinde yeniden 
tanımlanması 

 Bireyin doğa ve çevresi ile uyum içinde yaşayabilmesi için bilgilendirilmesi 
ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla faaliyet alanları yaratılması 

 Bilgi ve kültür alışverişini sağlayan turizm anlayışının geliştirilerek 
uygulanması başlıkları altında toplanabilir (www.buğday.org). 

Buğday Derneği, ulusal ve uluslararası birçok üyeliğe sahiptir. Bu üyelikler; 
Türkiye’de ekolojik tarımın hukuksal alt yapısının ve ulusal stratejisinin 
hazırlanması ve uygulanması konusunda çalışan, resmi yapıdaki Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Ekolojik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi üyesidir. IFOAM 
(Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu) aktif üyesi ve destekçisi; 
ECEAT (Ekolojik Tarım Turizmi Avrupa Merkezi) ve WWOOF’un (Ekolojik 
Çiftliklerde Gönüllüler Örgütü) Türkiye’deki tek temsilci örgütü, ekolojik tarımın 
yaygınlaşması, tohum, toprak ve diğer doğal ve tarımsal kaynaklarımızın 
korunması yönünde sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle GDO’ya Hayır Platformu 
katılımcısı ve EVU’nun (Avrupa Vejetaryen Birliği) üyesidir (BUĞDAY, 2016). 

Türkiye'de ekolojik yaşama dair yaptığı birçok çalışmayla ismini duyuran aynı 
zamanda Buğday Derneğinin de kurucusu olarak karşımıza çıkan Victor Ananinas 
ekolojik yaşam için en önemli tohumları atmıştır. Ülkemizde ekolojik yaşamın 
gelişmesinde önemli değerler arasında yer almaktadır. Ananinas'ın ekolojik 
yaşama katkısı sadece teorik değildir aynı zamanda ekolojik yaşama dair ürettiği 
pratikler de çok önemlidir. Yaşamı boyunca doğa ile iç içe olmaya çalışan kendini 
doğanın bir parçası olarak görüp öyle yaşayan Ananinas, Buğday çalışmalarını 
etkin bir platformda sürdürebilmek amacıyla 2002 yılında dostlarıyla Buğday 
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’ni kurdu. Victor Ananias, ortaya çıktığı 
günden bu güne Buğday’ın vizyoneri, emek vereni, yürütücüsü, yöneticisiydi. 2 
Mart 2011 tarihinde vefat etmiştir.  

Ananinas'ın ektiği tohumlar hala hayat vermeye devam etmektedir. Buğday 
derneği kurulduğu günden bu yana birçok projeye imza atmıştır. Bunlar içinde en 
önemli olan TaTuTa Projesi bugün Türkiye'nin dört bir yanına yayılarak 90'ı aşkın 
çiftliğe ulaşmıştır (BUĞDAY, 2016).  

Türkiye’de kırsal alanların kalkınması için çiftlikler özellikle 2002 yılından itibaren 
tarım turizmi ile ilişkilendirilerek projelendirilmekte ve gittikçe 
yaygınlaşmaktadır. Özellikle 2004’ten itibaren TATUTA projesi kanalıyla turizme 
açılan çiftlikler kırsal kalkınmaya desteklediği gibi ekolojik yaşam modelleri de 
sunmaktadır. TaTuTa(tarım-turizm-takas) Çiftlilerinde yapılan faaliyetlere 
bakıldığında, ekolojik bir yaşamın temel taşları görülmektedir. Öncelikle organik 
tarım ile doğa dostu üretim, desteklenerek sürdürülebilir bir üretim 
amaçlanmıştır. Ekoturizm ile doğaya daha duyarlı bireyler yetiştirilerek 
sürdürülebilir kazanç elde etmektedirler. Hem bilgi hem de tohum takası yaparak 
ekolojik bilinç aşılanmakta ve iyi tohumların korunup ürün çeşitliliğinin 
yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.  
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TaTuTa projesinin ana amacı, Türkiye’deki ekolojik tarım ile geçinen çiftçi 
ailelerine mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı 
teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Tarım turizmi işleyişinde ise 
amaçlar şu şekilde özetlenebilir  

• Kırsal alanlarda ekolojik tarım yapan aile ve işletmelere ek gelir sağlamak,  

• İşgücü temin etmek,  

 Ekolojik üretim yöntemleri konusunda karşılıklı bilgi ve deneyim takasını 
gerçekleştirmek,  

• Kültürlerarası alışverişin sağlanmasına katkıda bulunmak,  

• Üretici-tüketici arasındaki ilişkilerin şeffaflaşmasına yardımcı olmak,  

• Ekolojik yaşam ve karşılıklı sorumluluklar hususunda ortak bilincin 
geliştirilip güçlendirilmesine katkı sağlamak (www.tatuta.org). 

 TaTuTa projesi kapsamında tarım turisti olmak isteyen bir ziyaretçi her çiftliğin 
kabul dönemlerine göre “konuk” ya da “gönüllü” olarak gitmek istediği çiftliği 
seçmektedir. Gönüllülerin konaklama ve yeme-içme ihtiyaçları çiftlik tarafından 
karşılanmakta ve herhangi bir ücret alınmamaktadır. Günlük altı saat tarım ve 
hayvancılıkla ilgili çiftlik işlerinde çalışmaları yeterli olmaktadır. Böylece 
gönüllülerle karşılıklı bilgi ve deneyim takası imkânı doğmaktadır. Konuk olarak 
çiftliklere gidenler “eko-pansiyon” tarzı konaklama birimlerinde ya da çiftlikte 
kendilerine ayrılan “misafirhanelerde” kalmaktadırlar. İş yapmak istemeyen bu 
ziyaretçiler günlük uygun ücret ödeyerek tatillerini geçirmektedirler. Konuk ya da 
gönüllü olarak katılan ziyaretçiler Genç Tur tarafından çiftliklere ulaştırılmaktadır 
(TaTuTa, 2016). 

TaTuTa Projesi aynı zamanda, Buğday Derneği’nin de katılımcısı olduğu dünya 
çapında örgütlü World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) (Ekolojik 
Çiftliklerde Gönüllüler Örgütü) yapılanmasının, güven ve takasa dayalı kültürel ve 
eğitsel deneyimleri özendirmeyi ve sürdürülebilir bir küresel toplum inşa etmek 
için gönüllüler ile organik çiftlikleri birbirine bağlayan dünya çapındaki 
hareketinin bir parçasıdır (TaTuTa, 2016). 

Ekolojik sorunların küresel boyutlara ulaştığı günümüz dünyasında bu sorunların 
çözümü için bütün dünya vatandaşları aynı sorumluluk duygusuyla hareket 
etmelidir. Ekolojik sorunların çözümü için ekolojik yaşamın gerekliliklerine ayak 
uydurulması gerekmektedir. TaTuTa Projesi de kendini bu bakış açısıyla inşa 
etmiştir. Projeye yurtiçinden ve yurtdışından bir çok katılımcı dahil olmaktadır. 
Yurt dışında her geçen gün daha da önem kazanan organik tarım ve ekolojik 
yaşamın, Türkiye’de önemli hale gelmesi için TaTuTa Projesi iyi bir örnek olabilir. 

TaTuTa Projesi Türkiye’de birçok toplumsal sorunu içinde barındıran kırsal 
alanlara yönelerek çözüm önerileri sunmaktadır. Ülkemizde son yıllarda kırsal 
alanlarla ilgili sürekli iyileştirme çalışmaları yapılsa da eksik kalmaktadır. TaTuTa 
Projesi, kırsal alanlarda geliştirdiği organik tarım teknikleri ve eko-turizmin 
yaygınlaştırarak bu alanlara sosyo-ekonomik destek sağlamaktadır. Ekolojik 
turizm ile kent ve kır arasındaki bağları kuvvetlendirmeye çalışmaktadır. 
Şehirlerde kurduğu ekolojik pazarlarla üretici ve tüketici arasında şeffaf bir ortam 
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kurmayı amaçlamaktadır. Kırsal alanlarda hayat geçirdikleri farklı projelerle 
çekicilik katmayı planlamaktadır. Bu sayede ekolojik yaşama ilgi duyan bireyleri 
kırsal hayatla buluşturmaktadır. 

TaTuTa projesi daha önce değindiğimiz ekolojik yaklaşımlardan etkilenmiştir. 
Derin ekoloji ve toplumsal ekolojinin izlerine sıkça rastlamak mümkün ve insan 
merkezci düşünceyi eleştirmektedir. Proje kurduğu sistemle sadece çiftliklerde 
kalmamakta birçok noktaya da ulaşmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz; 

Bilgi ve tecrübe takası, TaTuTa Projesi her yıl üyelerine ve gönüllülere ekolojik 
yaşam üzerine birçok toplantı düzenlemekte, bu alanda yayınlar çıkarmakta, radyo 
programları yapmaktadır. Ekolojik okur-yazarlık projesinide sürekli destekleyen 
TaTuTa çiftliklerde katılımcılara daha ekolojik bir yaşam için neler yapılabileceği 
üzerine bilgiler sunmaktadır. Aynı zamanda katılımcıların ekolojik yaşamın güzel 
örneklerinden olan çiftlikleri tanıtarak ekolojik yaşam pratiklerinide 
öğretmektedir. TaTuTa Çiftlik sahiplerine yönelikte her yıl toplantılar 
düzenleyerek ekolojik yaşama dönük bilgiler sunmaktadır. Bu toplantılarda 
üyelerde kendi aralarında bilgi ve tecrübeleri takas  etmektedir.  

3. TaTuTa (Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe 
Takası) Projesinin Sosyolojik Yaklaşımlar Perspektifinden 
Değerlendirilmesi 

Modern dünyanın yaşadığı ekolojik krizler, her geçen gün kronikleşmektedir. 
Dünyadaki yaşamın devamı için gerekli unsurların sürekli kirlenmesi yaşamı tehdit 
etmektedir. Bu kirliliğin en önemli yaratıcısı da kapitalist üretim tarzı ve kapitalist 
ideolojisidir. Bu ideolojiye bağlı kalarak inşa edilen modern yaşam, içinde birçok 
açmazı ve çelişkiyi barındırmaktadır. Modern toplumlar inşa ettikleri medeniyetin 
ihanetine uğramaktadırlar. Modernizm yarattığı teknoloji ile toplumları daha 
sağlıklı ve zengin bir hale getireceğini varsayarken dünyada kapanması zor yaralar 
açmıştır. Hiç şüphesiz bu zararlardan en çok etkilenen doğa olmuştur. Geç de olsa 
farkına varılan bu durum karşısında birçok yaşam modeli geliştirilmiştir. 
Bunlardan biri de ekolojik yaşam modeli olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Türkiye’de alternatif bir ekolojik yaşam modeli sunmaya çalışan TaTuTa Projesi 
toplumsal gerçekler göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Postmodern bir 
bakış açısıyla inşa edilen TaTuTa Projesi modernizme getirdiği eleştirileri ve 
sunduğu ekolojik yaşam modeli ile modern hayata alternatif bir hayat oluşturma 
çabasına girmiştir. Anadolu’nun eski yöntemlerini ve bilgeliğini rehber edinen 
projenin, günümüz modern dünyasıyla yaşadığı çatışmalar incelenmiştir. 

Ekolojik sorunlar toplumsal bir olgudur. Toplumların çevreye bakış açıları, 
ekolojik sorunların temel yaratıcılarıdır. Toplumların doğa ile etkileşimi, doğaya 
bakış açıları ve toplumsal değerler; ekolojik sorunlar açısından önemli rol 
oynamaktadır.  Ekolojik sorunların altında yatan toplumsal nedenlere tarihsel 
süreç içerisinde kısaca bir göz attığımızda, ilkel kominal dönemde insanların doğa 
ile uyum içinde yaşadığını görmekteyiz. Bu uyumu tamamen ilkel toplumların 
ekolojik bilinçlerine bağlamak yanlış olacaktır. Bu dönemde bilinçsiz bir uyumdan 
söz etmek daha doğru olacaktır. İlkel dönem toplumları doğa ile etkileşimleri 
doğrudan olup basit ve yüzyüzeydi. Bu durum toplumdaki değer ve normların da 
yaratıcısı olmuştur. Basit üretim tekniklerine sahip olan bu toplumlar hayatlarını 
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devam ettirmek için yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak zorunda kalmışlardı. 
İlkel dönem toplumlarında yaşayan insanların bütün yaşamlarının doğaya bağlı 
olması, toplumlarda doğaya olan saygıyı arttırmış hatta yer yer doğa kutsal olarak 
görülmüştür. İnsanın doğayı değil doğanın insan hayatını belirlediği bu dönemde, 
insanların en büyük öğretmeni doğa olmuştur.  

Toplumların doğa karşısında bilgisinin artmasıyla doğa ile aralarındaki ilişki de 
değişmiştir. Tarım devrimi ile üretime aktif olarak katılan toplumlar, doğa üzerine 
öğrendikleri bilgileri artık doğayı değiştirmek için kullanmaya başlamıştır. Bu bilgi 
türü aynı zamanda insanın hayatta kalmasını da sağlamıştır. Dünyada iki büyük 
devrim olmuştur: İnsanlığı hayatta tutan tarım devrimi ve onları köleleştiren ve 
öldüren endüstri devrimidir. Doğa üzerinde bilgi sahibi olan insan artık doğayı 
tahakküm altına almaya başlamıştır. Bu tahakkümü iki yönde incelemek 
mümkündür; ilk olarak, Bookchin (1996: 45) insanın doğayı sömürmesi ve hükmü 
altına alması durumunun insanın insan üzerindeki tahakkümü ve sömürüsünden 
kaynaklandığını, bunun ise gerçekte erkeğin ataerkil ailede kadını sömürmeye ve 
hükmü altına almaya başlamasına kadar uzandığını söylemektedir. İkinci nokta ise 
insanlar arası tahakkümün doğanın tahakküm altına alınmaya başlamasıyla 
olmuştur.   

Toplum-doğa ilişkisinin tarihsel serüvenine baktığımızda dikkat çeken en önemli 
ayrımı, Tanilli (1998: 177) şöyle açıklamaktadır:  Düşünce tarihinde, birbirini 
izleyen ve biri ötekine zıt “doğayı olduğu gibi bırakmak” ve “dünyaya egemen 
olmak” biçimindeki iki felsefe arasında bölünmüş haldeyiz. Doğayı olduğu gibi 
bırakma fikrinin yerini alan dünyaya egemen olma fikri ile güçlenen mekanik 
sisteme dayalı kartezyen evren anlayışı insanın tabiatı sınırsızca sömürmesinin 
önünü açtı. Bu dönemin bilim adamları açısından, canlı organizmalar, basit birer 
makine, insanoğlunun refahı ve kullanımı için yaratılmış ruhsuz birer nesneden 
başka bir şey değil idi. Bu düşünce paralelinde, insanoğlunun doğa ile ilişkisi 
mantık gereği eşit olmayan, insanın üstünlüğüne dayalı bir yapı arz edecekti 
(Pepper 1984:44). 

Doğaya egemen olma fikri gerek siyasi gerekse dinsel öğretilerle desteklenmiştir. 
Ortaçağ boyunca egemen olan egosantrik düşünce doğanın insan için var olduğunu 
savunmuştur. Bu durumda doğanın sınırsız tüketimine yönelik düşünceyi 
desteklemiştir. İlkel dönemde var olan doğayla uyum içinde yaşama çabası gitgide 
doğaya hükmetme çabasına dönüşmüştür. Bu sürecin en şiddetli yaşandığı nokta 
endüstri devrimi ve sonrasıdır. İnsan o güne kadar hiç tüketmediği kadar tüketmiş 
ve üretmiştir. İnsan artık doğayı bir sömürü aracı olarak görmüştür. Endüstri 
devriminde doğaya verilen zarar, günümüzde yaşanan birçok ekolojik krizinin 
temelidir. Batı, hızlı ve sağlıksız sanayileşme ile ekolojik sorunların baş mimarıdır. 
Endüstri devrimi sonrasında doğaya verilen zararı ilk elden deneyimleyen 
toplumlarda doğaya karşı zorunlu bir farkındalık oluşmuştur.  

Toplum-doğa ilişkisine bakarak bir toplumdaki kuralların, değerlerin ve 
normaların nasıl oluştuğunu kestirebilir. Toplumların doğaya bakışı toplumsal 
değerleri etkilediği gibi, toplumdaki değerlerinde doğaya bakışı etkilediğini 
görülmektedir. Günümüz modern toplumlarında doğadan kopuk bir şekilde hayat 
süren kentli birey, modern toplumun getirdiği birçok açmazla boğuşmak zorunda 
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kalmaktadır. Kişi, her şeyden bağımsız ve aynı zamanda özgür, bencil, narsist bir 
karakterle donanmıştır. Kendini, menfaati ve çıkarı doğrultusunda dilediği zaman 
her şeyden soyutlayabilen birey, egoizm ve hedonizm ile sonuçlanan bir “hiper-
bireyciliğe” sürüklenmiştir (Loo ve Reijen 2003:165). 

Modern yaşamla birlikte, teknoloji bombardırmanı, aşırı nüfus, inorganik gıdalar, 
hava, su, toprak gibi hayati unsurların kirlenmesi kent toplumunu tehdit 
etmektedir. Elbette modernizmin ekolojik sorunların karşısında sunduğu sığ 
teorilerde bulunmaktadır. Eskiden sınırsızca tüketilen doğaya artık daha bilinçli 
yaklaşmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşım elbette iki türlü zorunluluktan 
doğmaktadır. İlk olarak, doğanın üretemeyeceğinden fazlasını tüketmemek, ikincisi 
ise artan ekolojik bilinçtir. Artık bireyler tüketimlerinde doğaya zarar vermeyen 
ürünlere yönelmektedir. Kapitalist ideoloji doğayı yok eden teknolojinin onu 
kurtaracağını iddia etmektedir. Bu yüzden çeşitli çalışmalar ve koruma parkları 
inşa etmektedirler. Ekolojik sorunların çözümünü yine tarihte bulmak mümkün, 
modernizm ekolojik sorunlar karşısında ürettiği sığ teoriler yerine tek yapılması 
gereken organik bir dünya görüşünü benimsemek olacaktır.  

Dünyada yaşanılan bütün bu olayların elbette küresel boyutlarda sonuçları 
olmuştur. Daha öncede söz edildiği gibi ekolojiye yaklaşım bütüncül olmalıdır. 
Ekolojik sorunlar yerelde kalmamakta, bütün gezegeni etkilemektedir. Gelişmekte 
olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de de ne yazık ki dünya tarihinde yapılan 
hatalar görülmektedir. Batıya yetişmek için hızlı ve sağlıksız sanayileşme 
ülkemizde de birçok ekolojik sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hızlı ve 
sağlıksız sanayileşme beraberinde, sağlıksız kentleri, aşırı nüfus artışını, teknoloji 
bombardımanını, kırdan-kente sağlıksız göçü ve ekolojik birçok sorunu getirmiştir. 

Bütün bu sorunlar karşısında alternatif bir ekolojik yaşam modelinin tartışmak 
ülkemiz açısından oldukça önemli olacaktır. TaTuTa Projesinin temelinde bütün bu 
olumsuzluklar yer almaktadır. Ekolojik bir toplum modeli sunmaya çalışılan 
projede, temel hedef İnsan-doğa arasında kopan bağların yeniden sağlanmasıdır. 
Bu sayede değerlerin yeniden üretilmesi sağlanacaktır. İnsan-doğa ilişkisinde 
çıkarın yerini uyuma bırakması ile ortaya çıkacak değerlerle inşa edilecek bir 
toplum hedeflenmektedir. 

12 Ağustos 2002 tarihinde Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin 
desteği ile 2003 yılından itibaren Türkiye’nin dört bir tarafında uygulanan projede, 
ekolojik üretimin teknik, pazarlama, sosyal, çevresel vb. boyutlarında bilgi/ilgi 
sahibi kişiler, çiftlik ve işletmelerde bilgi, deneyim ve/veya işgüçlerini paylaşırken 
yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları çiftlik tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, 
gönüllüler hem sosyal bir kaynaşmaya hem de yereldeki gerçek tecrübeye ve bu 
tecrübeye dayalı bilgiye ulaşmaktadırlar (BUĞDAY,2016). 

TaTuTa Projesi ülkemizde var olan birçok toplumsal soruna çözüm sunmaya 
çalışmaktadır. Ülkemizde insan-doğa arasında kopan bağın yeniden sağlanmasını 
amaçlayıp, tarımsal üretim için en sağlıklı ve güvenilir yol olan organik tarımı 
teşvik etmektedir. Doğa dostu üretim ve tüketim modellerini destekleyerek, hava, 
toprak, su kalitesinin, biyolojik çeşitliliğin, iklimlerin ve diğer doğal döngülerin 
sağlıklı bir şekilde devamına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Kentlerde yaşayan 
bireylerin de ekolojik çiftliklerde edinecekleri deneyimle, ekolojik yaşamla ilgili 
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sorumlulukların içselleştirilmesi sağlanıp, ekolojik yurttaş yaratmaya 
çalışılmaktadır. TaTuTa Projesi bireylere sunduğu teorik bilginin yanı sıra yaşam 
alanları da yaratarak bireyin ekolojik yaşamı deneyimlerle öğrenmesini 
amaçlamaktadır. 

Türkiye’de de modernleşme süreci ile bireylerin kendini algılama biçiminde 
birtakım değişimler olmuştur. TaTuTa Projesi kent hayatına sıkışmış ve 
modernizmin açmazları ile boğuşan bireylere alternatif yaşam modeli 
sunmaktadır. 

Geleneksel toplumda bireyler, birbirlerinden ayrılmaz bir şekilde, doğum yoluyla 
ait oldukları belirli bir sosyal grupla iç içe yaşıyorlardı. Modern toplumda ise 
geleneksel toplumun özelliği olan insanların kendilerini toplumla 
özdeşleştirmeleri ve kendilerini onun içinde ifade etmeleri hali silinmiştir. 
Kimlikler çelişkili, parçalı ve stratejik bir görünüme bürünmüşlerdir (Haraway, 
2006:15).   

TaTuTa Projesi içinde barındırdığı unsurlarla insan-merkezci anlayışa karşı 
çıkarak, derin ekoloji ve toplumsal ekolojiyi temel almaktadır. TaTuTa Projesinde 
doğanın bir bütün olarak görülmesi ve insanın doğaya hükmetmek yerine doğanın 
bir parçası olduğu gerçeği anlatılmaktadır. Proje aynı zamanda modernizmin 
ekolojik sorunlara karşı ürettiği sığ teorilere karşın derin ekolojik yaklaşımı temel 
almıştır. TaTuTa Çifliklerinde toplumsal ekolojinin etkilerinin de fazla olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bookchin'in yeniden kur fikri üzerine inşa edilen 
çiftliklerde, hiyerarşinin en düşük düzeyde olduğunu, insanlar arasında rekabet 
yerine yardımlaşmanın olduğu ve doğaya karşı sorumluluk bilinci ile yaklaşıldığı 
görülmektedir. Bu çiftliklerin kurumsallaşması ve kurumsal yönetişim sistemleri 
geliştirmeleri (Şen, 2017) TaTuTa projelerinin gelecekleri açısından önemlidir. 

TaTuTa Projesinin toplumsal yaşama katkısı hiç şüphesiz bireylere aşıladığı 
ekolojik bilinç ve farkındalıktır. Türk toplumundaki ekolojik yurttaşlığı destekler 
nitelikte olan proje, ekolojik bir toplum modeli için şüphesiz iyi bir başlangıç 
olacaktır.  

4. Araştırmanın Yöntemi  

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme(mülakat) 
tekniği kullanılmış,  Türkiye’de sayıları 90’ı aşkın olan TaTuTa çiftliklerinden farklı 
yapılara sahip olan 10 çiftlik seçilmiş ve nitel yöntemlerle derinlemesine 
incelenmiştir. İlk olarak çalışmanın konusu belirlenmiş, kaynak taraması, literatür 
ve arşiv araştırması yapılarak ekolojik yaşama dair kavramlar açıklanmış ve bu 
kavramların tarihsel süreçte gelişimi incelenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında ise 
nitel yöntemlerle elde edilen bulgular analiz edilerek yorumlanmıştır 

 Araştırmalarda yaygın olarak kullanılan veri toplama tekniklerden biri olan 
mülakat; önceden hazırlanmış soruları sorduğu ve karşısındaki kişinin sorulara 
yanıtlar verdiği amaçlı bir söyleşidir (Kuş 2003: 50). Mülakat tekniğin 
kullanılmasının sebebi elde edilmek istenen verilerin ölçekli sorularla elde 
edilmesinin mümkün olmamasıdır. Önceden hazırlanmış görüşme taslağına bağlı 
olarak sürdürülen yarı yapılandırılmış mülakat tekniği araştırmacıya daha 
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sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi elde edebilme olanağı sağlamaktadır (Yıldırım 
ve Şimşek, 2004).  

Görüşme öncesinde yarı yapılandırılmış soru formu oluşturulmuş, çiftlik 
sahipleriye derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın temel amacı 
konulan hedefe çiftliklerde ne derece ulaşıldığını tespit etmektir. TaTuTa 
projesinin amacına ne derecede hizmet ettiği sorgulanmıştır. Araştırmada TaTuTa 
projesinin ekolojik tarım çiftliklerine nasıl bir deneyim kazandırdığı, sosyal, 
kültürel ve ekonomik boyutları ile ölçmeye çalışılmıştır.  

5. Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

 TaTuTa Projesine dahil olup Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesine dağılmış vaziyette 
olan ekolojik tarım çiftlikleri, evren itibari ile çok büyüktür. Bu çiftliklere yönelik 
akademik çalışmaların azlığı nedeniyle çalışma bu noktada keşifseldir. Araştırma 
sonucunda çiftliklerin TaTuTa deneyimine ilişkin açıklayıcı ve tanımlayıcı bilgilere 
ulaşılmıştır. Projede çiftlikleri özgün ortamlarında incelenmiştir. 

Çiftlikleri belirlerken TaTuTa projesinin bütününü yansıtmasına önem verilerek,  
organik tarımı, ekolojik turizmi, eko-mimariyi, komün evleri, permakültürü 
yaşatan çiftliklerden bir örneklem oluşturulmuştur. Çanakkale’de bulunan Agrida, 
Dedetepe, Ormanevi ve Yeniköy çiftliğine, Bursa’da Belentepe çiftliğine, İzmir’de 
İmece evine, Manisa’da Şener ailesinin işletmeciliğini yaptığı çiftliğe, Erzincan’da 
Latif Yalçıner çiftliğine, Antalya’da Tanal ailesinin çiftliğine ve Muğla’da Pastoral 
Vadi’ye gidilerek farklı özelliklere sahip olan bu on çiftlikte nitel araştırma 
yöntemleriyle derinlemesine incelenmiştir. 

6. Veri Toplama Aracı 

Literatür taramasından sonra, yapılacak olan görüşmeler için yarı yapılandırılmış 
soru formu oluşturulup, çiftlik sahipleriyle 01,05, 2016 ile 30,05,2016 tarihleri 
arasında yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.  Sorular açık-uçlu olup TaTuTa’nın 
amaçladığı hedeflerle paraleldir. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış 
mülakat yöntemine uygun açık uçlu sorulardan yararlanılmıştır. Sorular şu şekilde 
kategorize edilmiştir: 

• Çiftlik sahibi ve pansiyon işletmesine ilişkin sorular 

• Projeye katılma nedenleri, amaçlar ve beklentilere ilişkin sorular  

• Ziyaretçilere ilişkin sorular  

• Çiftliklerde ekolojik yaşama dair düzenlenen atölyeler nelerdir. 

• Sürdürülebilir bir yaşamın zorlukları nelerdir. 

Görüşme soruları sistematik olarak veri toplayabilmek için gruplandırılmıştır. Her 
bir grupta değişik tipte soruları içeren alt başlıklar mevcuttur.  Temel araştırma 
problemi şudur: “TaTuTa Projesi alternatif bir ekolojik yaşam modeli sunabilmekte 
midir?”. Bu çerçevede oluşturulan alt problemler de şu şekilde dizayn edilmiştir:  

• TaTuTa Projesinin çiftliklere ekonomik katkıları nelerdir? Bu katkılar hangi 
yollarla yapılmaktadır?  
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• TaTuTa Projesinin çiftliklere ne gibi sosyal, kültürel ve psikolojik etkileri 
olmuştur? Bu etkiler nasıl gerçekleşmektedir?  

• TaTuTa Projesi ekoloji ile ilgili bilgi ve tecrübe takasını ne ölçüde 
sağlayabildi? Bu, hangi konularda nasıl ve ne derecede gerçekleşti?  

• TaTuTa Projesi insanlarda doğa bilinci ve sorumluluğu anlamında neler 
sağlayabilmiştir?  

• TaTuTa Projesi amaçlanan sürdürülebilir bir yaşamın zorukları nelerdir ve 
bu konu kentlilerde nasıl bir farkındalık yaratabilmiştir?  

• TaTuTa Projesi alternatif bir ekolojik yaşam modeli sunabilmekte midir?  

7. TaTuTa Çiftliklerinde Yapılan Görüşmelere Ait Bulgu ve Yorumlar 

7.1. Çiftliklere İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

TaTuTa Projesine dahil olan 90’nı aşkın ekolojik tarım çifliklerinden önceden 
belirlenen 10 çiftlik sahibi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır.  

Tablo 1. Görüşme Yapılan Kişiler 

Çiftlik Sahipleri Cinsiyet Yaş Eğitim 
Çalışan 

Sayısı 

Kaç Yıldır Bu işi 

Yapmakta sınız? 

Taner Aksel 

(Belentepe) 
Erkek 48 Üniversite 6 3 

Bahadır Yasa 

(Agrida Çiftliği) 
Erkek 60 Üniversite 4 12 

İsmail Yenigün 

(İmece Evi) 
Erkek 52 Lise 2 10 

Erkan Alemdar 

(Dedetepe) 
Erkek 44 Üniversite 5 12 

Durukan Dudu 

(Orman Evi) 
Erkek 30 Üniversite 6 3 

M. Alper Ülgen 

(Yeniköy) 
Erkek 47 Lise 5 6 

Mustafa Şener 

(Şener Çiftliği) 
Erkek 51 Lise 5 10 

Ahmet Kizen 

(Pastoral Vadi) 
Erkek 66 Üniversite 3 10 

H.Serdar Tanal 

(Tanal Çiftliği) 
Erkek 48 Lise 4 12 

Latif Yalçıner 

(Yalçıner Çiftliği) 
Erkek 40 Lise 4 11 

Tablo 1’e göre çiftlik sahiplerinin tamamı erkek fakat çiftliklerin birçoğu aile 
işletmesi olduğundan eşleri ve çocukları ile işletmektedirler. Katılımcıların %50’si 
lise mezunu, kalan %50’si ise üniversite mezunu oldukları görülmektedir. 
Çiftliklerde çalışan kişi sayıları ise 2 ile 6 kişi arasında değişmektedir. Genel olarak 
çiftliklerde aile üyelerinin çalışıldığı görülmektedir. Bunu yanı sıra çiftliklere her 
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yıl farklı sayılarda katılan gönüllülerde çiftlik işlerinde aile ile birlikte 
çalışmaktadır. Çiftlik sahiplerinin birçoğu uzun yıllar bu alanda çalıştığını 
belirterek, TaTuTa Projesine katılımları ise 3 ile 12 yıl arasında değişmektedir.  

7.2. TaTuTa Çiftliklerinde ekolojik yaşam üzerine düzenlenen atölyelere ait 
bulgu ve yorumlar 

Çiftlik sahipleriyle yapılan görüşmelerde, ekolojik yaşam üzerine farklı atölyeler 
düzenlenmekte, kurslar verilmekte ve kamplar yapılmakta olduğu ifade edilmiştir. 
Bu atölye ve kurslarda, organik tarım, permakültür, ekolojik mimari, ekolojik 
turizm ve ekolojik okur yazarlık konuları üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Kamplarda 
ise, yoga, sanat terapisi ve ekolojik yaşam deneyimleri yer almaktadır.   

7.2.1. TaTuTa Projesinin çiftliklere ekonomik katkılarına ilişkin bulgu ve 
yorumlar 

Projenin çiftliklere sağladığı ekonomik katkılar, üç başlıkta toplanabilir.  

• İlk olarak; Projenin çiftliklere yönlendirdiği konuklar önemli ekonomik 
katkılarda bulunmaktadırlar. Konuklar ekolojik yaşamı deneyimlemek için 
kaldıkları çiftliklerde, çiftlik sahibinin önceden belirlediği ücret karşılığında 
konaklamaktadırlar. 

• İkinci önemli katkıyı ise çiftiklere gönüllü olarak giden bireyler 
yapmaktadır. Gönüllü bireyler çiftlik sahiplerine günün belirli saatlerinde 
yardım ederek, iş yükünü paylaşmaktadırlar. Çiftçi aile ise bunun 
karşılığında gönüllülerle mutfağını ve evini paylaşmaktadır.  Hiçbir ücret 
almadan çalışan gönüllü bireyler çiftlikteki işlere yardım ederek üretime 
katkı sağlamaktadırlar. Neredeyse çiftliklerin tamamında bulunan 
gönüllüler, çiftliklere iş gücü açısından sağladıkları avantajlarla çiftlik 
ekonomisinde en fazla paya sahipler.  

• Üçüncü önemli katkıyı ise çiftliklerde yetiştirilen organik ürünlerin 
satışından elde edilen gelirler sağlamaktadır. Çiftliklerin tamamında 
organik tarım teknikleri kullanılarak üretilen ürünler, organik pazarlarda 
veya halk pazarlarında satılmaktadır.  

Projenin çiftliklere ekonomik anlamda sunduğu katkılara baktığımızda, öncelikle 
sürdürülebilir bir yaşamın getirdiği unsurlar göze çarpmaktadır. Çiftliklerde 
üretilen ürünler, hem çiftlik sahiplerinin hem de katılımcıların birçok ihtiyacını 
karşılamaktadır. Çiftliklerde yapılan üretimle birçok alanda dışa bağımlılık 
azalmıştır. İkinci ekonomik katkı ise çiftliklere gelen ziyaretçilerden 
sağlanmaktadır. Son olarak çiftliklerde üretilen ürünlerin satışından elde edilen 
gelirler, ekonomik katkılar arasında sayılabilir. 

7.2.2. TaTuTa Projesinin çiftliklere sosyal, kültürel ve psikolojik etkilerine 
ait bulgu ve yorumlar 

TaTuTa Çiftlikleri, farklı kesimlerden birçok insanı bir araya getirmektedir. Proje 
çiftliklere gelen yabancı ziyaretçileri, kentli bireyleri, gezginleri, üniversite 
öğrencilerini, kırsalda yaşayan insanları, aileleri, çocukları vd. hepsini aynı 
sofranın başında toplamaktadır. Böylelikle, yerli halk ile yabancılar, kentliler ile 
köylüler ve gençler ile yaşlılar arasında bir köprü görevi üstelenmektedirler. Çiftlik 
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sahipleri, yabancı konuklarına, Türk kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını, 
Anadolu’nun eski geleneklerini deneyimlettiklerini ve yerli konuklara ise de 
unutulmaya yüz tutmuş olan değerleri, hatırlamalarında yardımcı olduklarını eski 
hazları tekrar tattırmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca kent ve kır arasında 
diyaloğun güçlenmesini katkıda bulunduklarını ifade etmeleri de kayda değerdir. 
TatuTa Projesi’nin hem çiftlik sahiplerinde hem de katılımcılarda sosyo-kültürel ve 
psikolojik yönden farklı etkiler ortaya çıkardığı görüşmeler esnasında 
gözlenmiştir. 

7.2.3. TaTuTa Projesi ekoloji ile ilgili bilgi ve tecrübe takasını ne ölçüde 
sağladığına dair bulgu ve yorumlar 

Yapılan görüşmelerde çiftlik sahiplerinin vurguladığı ve üzerinde en çok 
durdukları konulardan biri de ekolojik yaşama dair faydalı bilgilerin 
paylaşılmasıdır. Bu bilgiler, karşılıklı etkileşimle zenginleştirilmektedir. Çiftlik 
sahipleri, ziyaretçilerine interaktif bir şekilde bilgilerin aktarılıp 
deneyimletildiğini, değişik konularda sürekli kurs ve seminerler düzenlediklerini 
ifade etmişlerdir. Ziyaretçiler çiftlikler de doğal yaşama dair sadece kuramsal 
düzeyde bilgiler almakla kalmayıp aynı zaman da çalışarak (ekmek pişirmek, 
koyun sağmak, bahçe bellemek, ağaç dikmek vb.) görerek öğrendiklerini 
pekiştirmekte, gündelik hayatın pratiklerine dökmektedirler. Çiftliklerde ekolojik 
yaşamla ile ilgili bilgi ve tecrübe takasının genel olarak sağlandığı görülmektedir.  

7.2.4. TaTuTa Projesi insanlarda doğa bilinci ve sorumluluğu anlamında 
neler sağladığına dair bulgu ve yorumlar 

İnsan merkezci bir doğa anlayışına karşı çıkarak doğaya karşı sorumluluk bilinci 
ile hareket eden TaTuTa Çiftliklerinin temelinde derin ve toplumsal ekolojinin 
izleri görülmektedir. Bu bakış açısıyla inşa edilmiş çiftliklerde sadece organik 
tarım yapılmamakta, aynı zamanda katılımcılara doğa bilinci de aşılanmaktadır.  

TaTuTa Çiftlikleri insanlarda ekolojik bilinci arttırsa da çiftlik sahiplerinin belirttiği 
üzere gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun  ekolojik bilinçleri yüksek ve 
doğaya saygılı olduklarını ifade etmeleri de kayda değerdir.. Projenin 
yaygınlaşması bu noktada önemlidir. Böylelikle doğa bilinci düşük olan bireylere 
de ulaşacaktır.   

7.2.5. TaTuTa Projesinde amaçlanan sürdürülebilir bir yaşamın zorlukları 
nelerdir ve bu konu kentlilerde nasıl bir farkındalık yarattığına dair 
bulgular 

Yapılan görüşmelerde çiftlik sahipleri, sürdürülebilir bir yaşamı amaçladıklarını, 
doğadaki sınırlı kaynakları tüketmeden, çevre kirliliğine neden olmadan üretim 
yapmak niyetinde olduklarını ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda çiftliklerde organik 
tarım tekniklerinin  yapılması, eko-mimariye uygun binaların inşa edilme çabası, 
ve yenilenebilir enerji türlerini kullanmaya çalışmaları, çiftlik sahipleri tarafından 
dile getirilen ortak görüşlerdir.  Bütün bu teknik bilginin dışında asıl amaçlarının 
sürdürülebilir bir yaşamdaki değerler ve normlar olduğu ifadeler arasında göze 
çarpmaktadır aynı zamanda görüşme esnasında katılımcıların vurguladıkları 
konular arasında üzerinde ısrarla durdukları konu bireylerin teknik bilgisinden öte  
asıl önemli olanın yaşama bakış açılarının olduğunu belirtmiş olmalarıdır.   
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7.2.6. TaTuTa Projesi alternatif bir ekolojik yaşam modeli sunabilmekte 
midir?  

Araştırmanın ana problemi olan TaTuTa Çiftliklerinin modern kent yaşamına karşı 
alternatif bir ekolojik yaşam modeli oluşturup oluşturamayacağı konusunda alınan 
cevapların olumlu yönde olduğu görülmüştür.  Çiftlik sahipleri, projeyi alternatif 
bir ekolojik yaşam modeli için uygun olduğunu belirterek gidilecek daha çok yolun 
olduğunu da vurgulamışlardır.  

8. Sonuç ve Değerlendirme 

İnsanların çevreyle olan ilişkilerinin süreç içinde değişmesi ve insanların çevreye 
müdahale etmesinin sonucunda günümüz toplumlarında karşılaşılan en önemli 
sorunlardan bir tanesi de ekolojik sorunlardır. Ekolojik sorunlar, çeşitlilik 
gösterirken (hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği vd) canlı ( insan, hayvan, 
bitki) ve cansız ( metaller, eşyalar) varlıklar üzerindeki etkisi de çeşitlilik 
göstermektedir.  

Ekolojik sorunların sebepleri olarak sanayileşme, nüfus, kentleşme gibi olgular 
gösterilebilir. Fakat bu sorunun temel sebebi; insanın doğayı algılayışının 
değişmesidir. İnsanlar, ilk dönemlerde doğaya bağımlı iken süreç içerisinde elde 
ettikleri bilgi ve edindikleri tecrübeyle doğadan bağımsızlaşmaya başlamışlardır. 
Doğadan bağımsızlaşma, insanın kendini doğa üzerinde hegemonya kuracak güç 
olarak tasvir etmesinin yolunu açmıştır.  

İnsan doğa ilişkilerinde evrimsel sürecin yanında doğaya ilişkin düşüncelerin 
farklılaşması da söz konusu olmuştur. Ekolojiye ilişkin çalışmalara dair en eski 
kaynak Mısır dönemine ait iken süreç içerisinde ekolojiye dair gerçekleştirilen 
çalışmalar artmıştır. Özellikle 1970 yılından itibaren (yani sanayileşmenin çevre 
üzerinde olumsuz etkilerinin yoğunlaştığı dönemde) ekolojiye ilişkin çalışmalarda 
bir artış olmuştur. Ekolojiye ilişkin oluşturulan teoriler (19.yy klasik sosyoloji 
teorileri, 20.yy teorileri, derin ekoloji, toplumsal ekoloji, risk toplumu vd.) insan 
doğa ilişkisini açıklamak adına önemli bir aşamayı teşkil etmektedir. Ekolojiye 
ilişkin oluşturulan bu teoriler, ekolojik yaşam modellerinin de felsefesini 
oluşturmaktadır.  

Tarihsel süreç içinde artan ekolojik sorunların doğal bir sonucu  olarak, 
insanlık doğaya karşı daha korumacı ve bilinçli yaklaşmaktadır. Dünyada git gide 
artan ekolojik yurttaşlık, eko-köyler, eko-kentler, ekoturizm gibi olgular bunun 
örnekleridir. Dünyanın birçok yerinde ekolojik yaşam modelleri denenmekte, 
modern kent yaşamına karşın ekolojik yaşam modelleri tartışılmaktadır. Ekolojik 
yaşam modelleri, özellikle Batı ülkelerinde oldukça önemli bir noktadadır. Batının 
birçok ülkesinde, son yıllarda ekolojik yaşama yönelim hızlanmıştır. Türkiye’de de 
alternatif bir ekolojik yaşam modeli olarak karşımıza çıkan TaTuTa Projesi, 12 
Ağustos 2002 tarihinde Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin desteği 
ile 2003 yılından itibaren Türkiye’nin dört bir tarafında uygulanmaktadır. Projede, 
ekolojik üretimin teknik, pazarlama, sosyal, çevresel vb. boyutlarında bilgi/ilgi 
sahibi kişiler, çiftlik ve işletmelerde bilgi, deneyim ve/veya işgüçlerini paylaşırken 
yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları çiftlik tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca 
gönüllüler, hem sosyal bir kaynaşmaya hem de yereldeki gerçek tecrübeye ve bu 
tecrübeye dayalı bilgiye ulaşmaktadırlar. TaTuTa projesi kapsamında tarım turisti 
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olmak isteyen bir ziyaretçi her çiftliğin kabul dönemlerine göre “konuk” ya da 
“gönüllü” olarak gitmek istediği çiftliği seçmektedir. Gönüllülerin konaklama ve 
yeme-içme ihtiyaçları çiftlik tarafından karşılanmakta ve herhangi bir ücret 
alınmamaktadır. Günlük altı saat tarım ve hayvancılıkla ilgili çiftlik işlerinde 
çalışmaları yeterli olmaktadır. Böylece gönüllülerle karşılıklı bilgi ve deneyim 
takası imkânı doğmaktadır. Konuk olarak çiftliklere gidenler “eko-pansiyon” tarzı 
konaklama birimlerinde ya da çiftlikte kendilerine ayrılan “misafirhanelerde” 
belirli bir ücret karşılığında kalmaktadırlar (www.bugday.org). 

Proje aynı zamanda, Buğday Derneği’nin de katılımcısı olduğu dünya çapında 
örgütlü World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) (Ekolojik 
Çiftliklerde Gönüllüler Örgütü) yapılanmasının, güven ve takasa dayalı kültürel ve 
eğitsel deneyimleri özendirmeyi ve sürdürülebilir bir küresel toplum inşa etmek 
için gönüllüler ile organik çiftlikleri birbirine bağlayan dünya çapındaki 
hareketinin bir parçasıdır (www.bugday.org). 

Araştırma sonuçlarına bakacak olursak, araştırmaya katılan çiftlik sahiplerinin 
TaTuTa Projesinin Türkiye’de alternatif bir ekolojik yaşam modeli sunabildiğini 
belirttikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan çiftliklerin genel özellikleri ise 
aşağıdaki gibidir. 

Çiftlik sahiplerinin tamamı erkek olup çiftliklerin birçoğu aile işletmesi 
olduğundan eşleri ve çocukları ile birlikte işletmektedirler. Katılımcıların %50’si 
lise mezunu, kalan %50’si ise ünivesite mezunudur. Çiftliklerde çalışan kişi sayıları 
ise 2 ile 6 kişi arasında değişmektedir. Genel olarak çiftliklerde aile üyelerinin 
çalıştığı görülmektedir. Bunun yanı sıra çiftliklere her yıl farklı sayılarda katılan 
gönüllüler de çiftlik işlerinde aile ile birlikte çalışmaktadır. Çiftlik sahiplerinin 
birçoğu uzun yıllar bu alanda çalıştığını belirterek, TaTuTa Projesine katılımları ise 
3 ile 12 yıl arasında değişmektedir.  

Çiftliklere gelen konuk ve gönüllülerin dağılımı ile ilgili net bir istatistik 
olmadığından çiftlik sahiplerinin gözlemlerine başvurulmuştur. Çiftliğe gelenlerin 
eğitim seviyelerinin genel olarak yüksek olduğunu belirten çiftlik sahipleri, 
çoğunun üniversite mezunu olduğunu belirtmiştir. Aynı şekilde gelir durumlarının 
orta ya da orta seviyenin üstünde olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte 
birçok gezgin ve öğrencinin de geldiğini dile getirmişlerdir. Çiftliklere gelen 
ziyaretçilerin yerli ve yabancı dağılımının ise birçok çiftlikte yarı-yarıya olduğunu 
belirtmişlerdir. Ziyaretçilerin katılım türünün ise çiftliklerdeki şartlara göre 
değiştiği görülmüştür. Çiftlik şartlarına göre bazı çiftliklerin ağırlıklı olarak aile 
veya çiftleri kabul ettiği gözlemlenirken, bazı çiftliklerin ise kendi koşullarından 
dolayı genelde aile almadıkları karşımıza çıkmıştır.  Gönüllü katılımcılarda, dikkat 
çeken bir diğer husus ise bazı gönüllülerin sadece eğlence amaçlı projeye 
katılmakta oldukları ve çiftçi aileye artı işgücü sağlayamadıklarıdır.. 

Çiflik sahipleri, genel olarak gelir düzeyleri ve eğitim seviyesi yüksek insanların 
katılım gösterdiğini, gelenlerin yüzde kırkına yakınının yabancı olduğunu, çiftlik 
şartlarına göre aile ve arkadaş grubu dağılımının değiştiğini ifade etmişlerdir. 
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Projenin çiftliklere ekonomik anlamda sunduğu katkılara bakıldığında, öncelikle 
sürdürülebilir bir yaşamın getirdiği unsurlar göze çarpmaktadır. Çiftliklerde 
üretilen ürünler, hem çiftlik sahiplerinin hem de katılımcıların birçok ihtiyacını 
karşılamaya yetmektedir. Çiftliklerde yapılan üretimle birçok alanda dışa 
bağımlılığın azaldığı görülmüştür. İkinci ekonomik katkı ise çiftliklere gelen 
ziyaretçilerden sağlanmaktadır. Son olarak çiftliklerde üretilen ürünlerin 
satışından elde edilen gelirlerin ekonomik anlamda çiflik sahiplerine katkı 
sağladığı görülmüştür. 

Çiftliklerde ekolojik yaşam üzerine farklı atölyeler düzenlenmekte, ekolojik 
yaşama yönelik kurslar verilmekte ve ekolojik yaşamı deneyimlemek için kamplar 
yapılmaktadır. Bu atölye ve kurslarda, organik tarım, permakültür, ekolojik 
mimari, ekolojik turizm ve ekolojik okur yazarlık konuları üzerinde 
yoğunlaşılmaktadır. Kamplarda ise, yoga, sanat terapisi ve ekolojik yaşam 
deneyimleri yer almaktadır.  

TaTuTa Çiftlikleri farklı kesimden birçok insanı bir araya getirmektedir. Proje 
çiftliklere gelen yabancı ziyaretçileri, kentli bireyleri, gezginleri, üniversite 
öğrencilerini, kırsalda yaşayan insanları, aileleri, çocukları vd. hepsini aynı 
sofranın etrafında toplamaktadır. Böylelikle, yerli ve yabancı arasında, kentli ve 
köylü arasında, genç ve yaşlı arasında bir köprü görevi üstelenmektedir. Bu proje 
hem çiftlik sahiplerinde hem de katılımcılarda sosyo-kültürel ve psikolojik yönden 
farklı etkilere neden olmuştur. 

TaTuTa Çiftliklerinin temel amaçlarından biri de ekolojik yaşama dair faydalı 
bilgilerin paylaşılmasıdır. Bu bilgiler hem ziyaretçilere hem de diğer çiftlik 
sahiplerine aktarılmaktadır. Bu bilgilerin birçoğunun çiftliklere gelen katılımcılara 
ilk elden deneyimleterek aktarılmakta, diğer kısmı da çeşitli kurs ve seminerler ile 
aktarılmaktadır.  

İnsan merkezci bir doğa anlayışına karşı çıkarak doğaya karşı sorumluluk bilinci 
ile hareket eden TaTuTa Çiftliklerinin temelinde derin ve toplumsal ekolojinin 
izleri görülmektedir. Bu bakış açısıyla inşa edilmiş çiftliklerde sadece organik 
tarım yapılmamakta, aynı zamanda katılımcılara doğa bilinci de aşılanmaktadır.  

Sürdürülebilir bir yaşamın inşa edilmeye çalışıldığı çiftliklerde,   doğadaki sınırlı 
kaynakları tüketmeden, çevre kirliliğine neden olmadan üretim yapmak 
amaçlanmaktadır.  

Araştırmanın ana problemi olan TaTuTa Çiftliklerinin, modern kent yaşamına karşı 
alternatif bir ekolojik yaşam modeli oluşturup oluşturamayacağı konusunda alınan 
cevapların olumlu yönde olduğu görülmüştür.  Çiftlik sahipleri projeyi alternatif bir 
ekolojik yaşam modeli için uygun olduğunu belirtmiş fakat gidilecek daha çok 
yolun olduğunu vurgulamışlardır.  
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Dünyada her geçen gün daha fazla önem kazanan ekolojik yaşam modelleri, ne 
yazık ki Türkiye'de hala gereken ilgiliyi görmemektedir. Batıda sıkça tartışılan 
ekolojik yaşam modelleri Türkiye'de tartışılmalı ve uygun modeller hayata 
geçirilmelidir. Bu ekolojik yaşam modelleri arasında TaTuTa Projesini oldukça 
olumlu bir noktada görmek mümkündür. Türkiye'de bu ve benzeri oluşumların 
sayıları arttırılarak ekolojik yaşam alanları çoğaltılmalıdır.  

TaTuTa Projesi daha çok genç bir oluşum olmasına rağmen birçok güzel işe imza 
atmayı başarmıştır. Sayıları 90'ını aşkın çiftlikle devam eden proje sadece kırsalda 
kalmamalı kentlere de yayılmalıdır. Bu noktada devletin ve bireylerin desteği 
oldukça önemlidir. Şehirlerimizde daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için 
TaTuTa Projesinin Kent Çiftlikleri vb. çalışmaları bir an önce hayata geçirilmelidir.  
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